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คูมือการปฏิบตั ิงาน
เลขที่เอกสาร
หนวยงาน : กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ (บส.)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กระบวนงาน : การใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย
แกไขครัง้ ที่ 1
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ที่ชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ และใชเปน
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถนําไปถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม ใชในการ
ปฏิบัติงานได
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยฉบับนี้
ผูรับบริการมาขอรับบริการ จนสิ้นสุดการใหบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ครอบคลุมตั้งแตการที่

3. คําจํากัดความ
- บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนําเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย หมายถึง บันทึกขอตกลงที่เปนหลักฐานแสดงถึงความรวมมือระหวางกรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย โดยทั้งสองฝายตกลงและยินยอมปฏิบัติตอกันตามรายละเอียดใน
บันทึกฯ ที่ลงนามโดยอธิบดีกรมศุลกากร และปลัดกระทรวงพาณิชย
- การจัดทําขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) หมายถึง การนําขอมูลดิบ (Data) ของ
ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยจากกรมศุลกากรมาผานการประมวลผล (Processing) ใหไดสารสนเทศ
(Information) ที่ประกอบดวย สถิติการสงออก/นําเขา/ดุลการคา ของไทยกับประเทศคูคา, สินคาสงออก/นําเขา
สําคัญของไทยกับประเทศคูคา , ตลาดสงออก/แหลงนําเขา ของสินคาสําคัญของไทย และรายชื่อผูสงออก/นําเขาของ
ไทย ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค โดยเปนขอมูลฯ ที่มกี ารจัดทําทุกเดือน
- การเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย หมายถึง การนําสารสนเทศของขอมูลสถิติการคา
ระหว า งประเทศของไทยที่ ไ ด จ ากการประมวลผล ขึ้ น เผยแพร บ นระบบเว็ บ ไซต ก ระทรวงพาณิ ช ย ที่
http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx (และเว็บไซตเกา http://www2.ops3.moc.go.th/) เปนประจําทุกเดือน
- ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยลาสุด หมายถึง ขอมูลปจจุบันลาสุด ซึ่งขอมูลฯ นี้ จะตามหลัง
เดือนปจจุบันตามปฏิทินอยู 1 เดือน
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
การกํากับดูแล
การควบคุมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

เปาหมายของกิจกรรม
กํากับดูแลการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวาง
ประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ควบคุมการปฏิบัติบัติงานของเจาหนาที่ที่ ปฏิบัติงาน
ในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ
ของไทย ใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวาง
ประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด

ผูรบั ผิดชอบ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ
เจาหนาที่กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กระบวนงาน : การใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย
แกไขครัง้ ที่ 1
กิจกรรม
การรวมปฏิบัติงาน

เปาหมายของกิจกรรม
ผูรบั ผิดชอบ
ร วมปฏิ บั ติ งานในการให บริ การข อมู ล สถิ ติ การค า เจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบ
ระหวางประเทศของไทย ใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด เครือขายกลางกระทรวง

5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ การใหบริการขอมูลสถิตกิ ารคาระหวางประเทศของไทย
การใหบริการขอมูลสถิตกิ ารคาระหวางประเทศของไทย
ขอบเขตขอมูล
ที่ตองการ
มีบนเว็บไซต
เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
วิธีการคนหาขอมูลดวย
ตนเองใหแกผูรับบริการ

ใหบริการ
ผานระบบเว็บไซตที่
http://tradereport.moc.go.th/,
ขอรับบริการดวยตนเอง, รับบริการทางโทรศัพท,
โทรสาร, จดหมาย, จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-Mail)

ใชเวลามากกวา
60 นาที

ขอบเขตขอมูล (และเปนขอมูลที่สามารถ
ที่ตองการไมมี เปดเผยได ตาม MOU
บนเว็บไซต ระหวางกระทรวงพาณิชย
กับกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง)
เจาหนาที่รับคําขอรับ
บริการสงผูเกี่ยวของ
จัดทําขอมูล
ใชเวลา
60 นาที

วิเคราะหระบบ
และประมวลผล

กรณีทั่วไป สําหรับขอมูล
การสงออกหรือนําเขา 1 ป
- เลือก 1 ประเทศ จําแนกตาม
สินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา
- เลือก 1 HS จําแนกเปนราย
ประเทศทุกประเทศ
- เลือก HS ไมเกิน 10 HS จําแนก
เปนรายประเทศทุกประเทศ

กรณีพิเศษ สําหรับขอมูลที่
มากกวากรณีทั่วไป
หมายเหตุ
ผูรับบริการภาคเอกชน คิด
คาธรรมเนียม 600 บาท/
1 แผนคอมแพ็กดิสก (CD)
โดยตองจัดหาแผน CD มาเอง

ตรวจสอบและบันทึกขอมูลลงสื่อ
จัดสงขอมูล
จบงาน
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย มีการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ผานชองทางตางๆ ไดแก
• ระบบเว็บไซตขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยที่ http://tradereport.moc.go.th
(เว็บไซตเกาที่ http://www2.ops3.moc.go.th)
• ขอรับบริการดวยตนเอง
• โทรศัพท
• โทรสาร
• จดหมาย
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.2.1 เจาหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการคนหาขอมูลดวยตนเองใหแกผูรับบริการผานระบบเว็บไซตขอมูล
สถิติการคาระหวางประเทศของไทยที่ http://tradereport.moc.go.th (ระบบเกาที่ http://www2.ops3.moc.go.th)
เมื่อขอบเขตขอมูลที่ผูรับบริการตองการมีเผยแพรบนเว็บไซต
5.2.2 ในกรณีที่ขอบเขตขอมูลที่ผูรับบริการตองการไมมีเผยแพรบนเว็บไซต และเปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยได ตาม MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เจาหนาที่รับคําขอรับบริการสง
ผูเกี่ยวของทําการวิเคราะหการจัดทําระบบและประมวลผลเพื่อจัดทําขอมูลให ซึ่งแบงไดเปน 2 กรณี ไดแก
5.2.2.1 กรณีทั่วไป ใชเวลา 60 นาที ไมมีคาธรรมเนียม สําหรับขอมูลการสงออกหรือ
นําเขา 1 ป ที่
- เลือก 1 ประเทศ จําแนกตามสินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา
- เลือก 1 HS จําแนกเปนรายประเทศทุกประเทศ
- เลือก HS ไมเกิน 10 HS จําแนก เปนรายประเทศทุกประเทศ
5.2.2.2 กรณีพิเศษ ใชเวลามากกวา 60 นาที สําหรับขอมูลที่มากกวากรณีทั่วไป โดยมี
คาธรรมเนียมผูรับบริการภาคเอกชน คิดคาธรรมเนียม 600 บาท/1 แผนคอมแพ็ก
ดิสก (CD) และตองจัดหาแผน CD มาเอง
6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
6.1 ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะใหบริการผานระบบเว็บไซตขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ที่
http://tradereport.moc.go.th (เว็บไซตเกาที่ http://www2.ops3.moc.go.th) เปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการ
ใหบริการผานชองทางตางๆ ไดแก การขอรับบริการดวยตนเอง โทรศัพท โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-Mail) ฯลฯ และมีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย
ในแตละขั้นตอน เพื่อนํามาใชใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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กระบวนงาน : การใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย
แกไขครัง้ ที่ 1
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (กิจกรรม)
ระยะเวลา (นาที)
1. เจาหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการคนหาขอมูลดวยตนเองใหแกผูรับบริการผานระบบเว็บไซตขอมูล
สถิ ติ ก ารค า ระหว า งประเทศของไทยที่ http://tradereport.moc.go.th
(ระบบเก า ที่
http://www2.ops3.moc.go.th) เมื่อขอบเขตขอมูลที่ผูรับบริการตองการมีเผยแพรบนเว็บไซต
2. ในกรณีที่ขอบเขตขอมูลที่ผูรับบริการตองการไมมีเผยแพรบนเว็บไซต และเปนขอมูลที่สามารถ
เปดเผยได ตาม MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เจาหนาที่
รับคําขอรับบริการสงผูเกี่ยวของทําการวิเคราะหการจัดทําระบบและประมวลผลเพื่อจัดทําขอมูลให
ซึ่งแบงไดเปน 2 กรณี ไดแก
2.1 กรณีทั่วไป ใชเวลา 60 นาที ไมมีคาธรรมเนียม สําหรับขอมูลการสงออกหรือนําเขา 1 ป ที่
60
- เลือก 1 ประเทศ จําแนกตามสินคาพิกัดศุลกากร (HS) ทุกสินคา
- เลือก 1 HS จําแนกเปนรายประเทศทุกประเทศ
- เลือก HS ไมเกิน 10 HS จําแนก เปนรายประเทศทุกประเทศ
2.2 กรณีพิเศษ ใชเวลามากกวา 60 นาที สําหรับขอมูลที่มากกวากรณีท่ัวไป โดยมี มากกวา 60
คาธรรมเนียมผูรับบริการภาคเอกชน คิดคาธรรมเนียม 600 บาท/1 แผนคอมแพ็กดิสก (CD) และ
ตองจัดหาแผน CD มาเอง
6.2 ตัวชี้วดั ทีส่ ําคัญ
สามารถใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยได ภายในเวลาที่กําหนด
6.3 จุดควบคุม
เวลาที่ใชในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยตรงตามที่กําหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล
ในการจัดทําและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กลุม พัฒนาและใหบริการสารสนเทศ มีการ
สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดจากการ
สํารวจมาพัฒนาคุณภาพในการใหบริการขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป
8. เอกสารอางอิง
บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนําเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร กระทรวง
การคลัง กับ กระทรวงพาณิชย
9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานทีจ่ ดั เก็บ
1. บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูล
กลุมพัฒนาและ
การนําเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรม ใหบริการสารสนเทศ
ศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย

ผูรบั ผิดชอบ วิธกี ารจัดเก็บ
กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ
1

10. แบบฟอรมที่ใช
หนังสือแจงขอขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยของหนวยงานผูรับบริการถึงผูบริหาร
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลสถิติการคาฯ.docx/200461

