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คูมือการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร 

หนวยงาน  :  กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ (บส.) 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
กระบวนงาน  :  การใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย 

 
แกไขครั้งท่ี 01 

(28 ก.พ. 2565) 
 
1. วัตถุประสงค  (ของการกระบวนงาน) 

1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการปฏิบัติงานกระบวนงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย
ที่ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ และ
ใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย และบรรลุขอกำหนดที่สำคัญของ
กระบวนการ 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถนำไปถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม  ใชในการ
ปฏิบัติงานได 
 
2. ขอบเขต (อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด) 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยฉบับนี้ ครอบคลุมตั้งแต
การท่ีผูรับบริการมาขอรับบริการ จนสิ้นสุดการใหบริการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
3. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพทเฉพาะกรณีท่ีมิไดเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป เชน คำเฉพาะ เปนตน) 

- บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย  หมายถึง  บันทึกขอตกลงที่เปนหลักฐานแสดงถึงความรวมมือระหวางกรม
ศุลกากร  กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย  โดยทั้งสองฝายตกลงและยินยอมปฏิบัติตอกันตามรายละเอียดใน
บันทึกฯ ท่ีลงนามโดยอธิบดีกรมศุลกากร และปลัดกระทรวงพาณิชย 

- การจัดทำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) หมายถึง การนำขอมูลดิบ (Data) ของขอมูล
สถิติการคาระหว างประเทศของไทยจากกรมศุลกากรมาผ านการประมวลผล (Processing) ใหได สารสนเทศ 
(Information) ท่ีประกอบดวย สถิติการสงออก/นำเขา/ดุลการคา ของไทยกับประเทศคูคา, สินคาสงออก/นำเขา สำคัญ
ของไทยกับประเทศคูคา, ตลาดสงออก/แหลงนำเขา ของสินคาสำคัญของไทย และรายชื่อผูสงออก/นำเขาของไทย ท่ี
สามารถนำมาใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค โดยเปนขอมูลฯ ท่ีมีการจัดทำทุกเดือน 

- การเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย หมายถึง การนำสารสนเทศของขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทยที่ไดจากการประมวลผล ขึ้นเผยแพรบนระบบเว็บไซต ท่ี https://tradereport.moc.go.th/ เปน
ประจำทุกเดือน 

- ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยลาสุด หมายถึง ขอมูลปจจุบันลาสุด ซ่ึงขอมูลฯ นี้ จะตามหลังเดือน
ปจจุบันตามปฏิทินอยู 1 เดือน 
 
4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติ วาตำแหนงอะไรและมีหนาท่ีอะไร) 

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
การกำกับดูแล กำกับดูแลการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวาง

ประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาท่ีกำหนด 
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
การควบคุมการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

ในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ
ของไทย ใหเปนไปตามเวลาท่ีกำหนด 

หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

การปฏิบัติงาน ปฏิบัต ิงานในการใหบริการขอมูลสถิต ิการคา
ระหวางประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาท่ี
กำหนด 

เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

การรวมปฏิบัติงาน รวมปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาท่ี
กำหนด 

- เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เจ าหนาที ่กลุ มพัฒนาระบบ
เครือขายกลางกระทรวง 

 
5. ระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผังกระบวนการ (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีรับคำขอรับบริการ (หนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงฯ/ ผอ.ศทส.) ท่ีมีการ

ลงรับเลขเอกสาร สงผูจัดทำขอมลู 

การใหบริการขอมูลสถิตกิารคาระหวางประเทศของไทย 

เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ
วิธีการคนหาขอมูลดวย
ตนเองใหแกผูรับบริการ 

ขอบเขตขอมูล 
ท่ีตองการ 

มีบนเว็บไซต 

(และตองเปนขอมลูท่ี
สามารถเปดเผยได ตาม 
MOU ระหวางกระทรวง
พาณิชยกับกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง) 

วิเคราะหการ
จัดทำระบบและ

ประมวลผล 

ใชเวลา 
60 นาที 

ใชเวลามากกวา 
60 นาที 

 

จบงาน 

ใหบริการ 
ผานระบบเว็บไซตท่ี  

https://tradereport.moc.go.th/, 
ขอรับบริการดวยตนเอง, รับบริการทางโทรศัพท, 

โทรสาร, จดหมาย, จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(e-Mail) 

ขอบเขตขอมูล 
ท่ีตองการไมม ี
บนเว็บไซต 

จัดสงขอมูล 

ตรวจสอบและบันทึกขอมูลลงสื่อ 

กรณีท่ัวไป สำหรับขอมูล 
การสงออกหรือนำเขา 1 ป 

- เลือก 1 ประเทศ จำแนกตาม
สินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา 
- เลือก 1 HS จำแนกเปนราย
ประเทศทุกประเทศ 
- เลือก HS ไมเกนิ 10 HS จำแนก 
เปนรายประเทศทุกประเทศ 

กรณีพิเศษ สำหรับขอมูลท่ี
มากกวากรณีท่ัวไป 

https://tradereport.moc.go.th/
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5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(บรรยายแตละข้ันตอนของ Work flow) 

กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ผานชองทางตาง ๆ  ไดแก 

• ระบบเว็บไซตขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ท่ี https://tradereport.moc.go.th/ 

• ขอรับบริการดวยตนเอง 

• โทรศัพท 

• โทรสาร 

• จดหมาย 

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
5.2.1 ในกรณีท่ีขอบเขตขอมูลที่ผู รับบริการตองการมีเผยแพรบนเว็บไซตขอมูลสถิติการคาระหวาง

ประเทศของไทย ท่ี https://tradereport.moc.go.th/ เจาหนาท่ีใหคำแนะนำวิธีการคนหาขอมูลดวยตนเอง 
5.2.2 ในกรณีท่ีขอบเขตขอมูลท่ีผูรับบริการตองการไมมีเผยแพรบนเว็บไซต และตองเปนขอมูลท่ีสามารถ

เปดเผยได ตาม MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เจาหนาท่ีรับคำขอรับบริการท่ี
เปนหนังสือจากผูรับบริการถึงปลัดกระทรวงพาณิชย/ ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ท่ีมีการลงรับเลขเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกระทรวงพาณิชย สง
ผูจัดทำขอมูล 

5.2.3 ผูจัดทำขอมูลทำการวิเคราะหการจัดทำระบบและประมวลผล 
5.2.3.1 กรณีท่ัวไป  ใชเวลา 60 นาที  สำหรับขอมูลการสงออกหรือนำเขา 1 ป  ท่ี 

- เลือก 1 ประเทศ จำแนกตามสินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา 
- เลือก 1 HS จำแนกเปนรายประเทศทุกประเทศ 
- เลือก HS ไมเกิน 10 HS จำแนก เปนรายประเทศทุกประเทศ 

5.2.3.2 กรณีพิเศษ  ใชเวลามากกวา 60 นาที  สำหรับขอมูลท่ีมากกวากรณีท่ัวไป 
5.2.4 เม่ือประมวลผลเรียบรอยแลว ผูจัดทำขอมูลตรวจสอบและบันทึกขอมูลลงสื่อ 
5.2.5 ผูจัดทำขอมูลจัดสงขอมูลใหผูรับบริการ 

 
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตองเปนมาตรฐานที่ไดจากการนำความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ    

ผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำเปนขอกำหนด และนำมาจัดทำเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

ในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ื ่อสาร ให บร ิการผ านระบบเว ็บไซต ข อม ูลสถ ิต ิการค าระหว างประเทศของไทย ท่ี  
https://tradereport.moc.go.th/ เปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการใหบริการผานชองทางตาง ๆ ไดแก การขอรับบริการ
ดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ฯลฯ และมีการกำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ในแตละขั้นตอน  เพื่อนำมาใชใหเปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
กระบวนงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย 

ระยะเวลา 
(นาที) 

1. ในกรณีท่ีขอบเขตขอมูลที่ผูรับบริการตองการมีเผยแพรบนเว็บไซตขอมูลสถิติการคาระหวาง
ประเทศของไทยที่ https://tradereport.moc.go.th/ เจาหนาที่ใหคำแนะนำวิธีการคนหาขอมูล
ดวยตนเอง 

 

2. ในกรณีที่ขอบเขตขอมูลที่ผู รับบริการตองการไมมีเผยแพรบนเว็บไซต และตองเปนขอมูลท่ี
สามารถเปดเผยได ตาม MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
เจาหนาที่รับคำขอรับบริการที่เปนหนังสือจากผูรับบริการถึงปลัดกระทรวงพาณิชย/ ผูอำนวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่มีการลงรับเลข
เอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกระทรวงพาณิชย สงผูจัดทำขอมูล 

 

3. ผูจัดทำขอมูลทำการวิเคราะหการจัดทำระบบและประมวลผล ซ่ึงแบงไดเปน 2 กรณี  ไดแก 
3.1 กรณีท่ัวไป ใชเวลา 60 นาที สำหรับขอมูลการสงออกหรือนำเขา 1 ป ท่ี 

- เลือก 1 ประเทศ จำแนกตามสินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา 
- เลือก 1 HS จำแนกเปนรายประเทศทุกประเทศ 
- เลือก HS ไมเกิน 10 HS จำแนก เปนรายประเทศทุกประเทศ 

3.2 กรณีพิเศษ ใชเวลามากกวา 60 นาที สำหรับขอมูลท่ีมากกวากรณีท่ัวไป 

 
60 

 
 
 

มากกวา 60 

4. เม่ือประมวลผลเรียบรอยแลว ผูจัดทำขอมูลตรวจสอบและบันทึกขอมูลลงสื่อ  

5. ผูจัดทำขอมูลจัดสงขอมูลใหผูรับบริการ  

 
7. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดคาเปาหมายที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน)   

7.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ มีการ
สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย เพ่ือท่ีจะไดนําผลท่ีไดจาก
การสำรวจมาพัฒนาคุณภาพในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยใหดียิ่งข้ึนตอไป 

7.2 ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 

สามารถใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

7.3 จุดควบคุม 

เวลาท่ีใชในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยตรงตามท่ีกำหนด 
 
8. เอกสารอางอิง (เอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ เชน 

ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ  หรือวิธีการทำงาน  เปนตน) 

บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร 
กระทรวง การคลัง กับ กระทรวงพาณิชย 
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9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อเอกสาร 
สถานท่ีเก็บ  และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร) 

 
ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ วิธีการจัดเก็บ 

1. บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูล
การนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

- 

 
10. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

- 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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