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คูมือการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร 
หนวยงาน  :  กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ (บส.) 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  
กระบวนงาน  :  การจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย 

(รายเดือน) 
แกไขครั้งท่ี 01 
(28 ก.พ. 2565) 

 
1. วัตถุประสงค  (ของการกระบวนงาน) 

1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคู มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวาง
ประเทศของไทย (รายเดือน) ที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/ กระบวนการตาง ๆ และใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีทำใหเกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย 
และบรรลุขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถนำไปถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม  ใชในการ
ปฏิบัติงานได 
 
2. ขอบเขต (อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด) 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 
ฉบับนี้ ครอบคลุมตั้งแตการประสานกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เพื่อขอทราบกำหนดวันในการ Download ขอมูล
ดิบลาสุดของขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย จากเว็บไซตของกรมศุลกากร จนถึงการนำขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทยที่ผานการประมวลผลแลว ขึ้นเผยแพรบนระบบเว็บไซต ที่ https://tradereport.moc.go.th/ 
เพ่ือใหบริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
3. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพทเฉพาะกรณีท่ีมิไดเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป เชน คำเฉพาะ เปนตน) 

- มาตรฐาน  คือ  สิ่งที่เอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง  ซ่ึงถือวาเปน
เกณฑท่ีนาพอใจ  หรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได  โดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลาย ๆ 
ดาน  อาทิ  ดานปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา  คาใชจาย  หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

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

- การจัดทำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) หมายถึง การนำขอมูลดิบ (Data) ของขอมูล
สถิติการคาระหวางประเทศของไทยจากกรมศุลกากรมาผานการประมวลผล (Processing) ใหได สารสนเทศ 
(Information) ท่ีประกอบดวย สถิติการสงออก/นำเขา/ดุลการคา ของไทยกับประเทศคูคา, สินคาสงออก/นำเขา สำคัญ
ของไทยกับประเทศคูคา, ตลาดสงออก/แหลงนำเขา ของสินคาสำคัญของไทย และรายชื่อผูสงออก/นำเขาของไทย ท่ี
สามารถนำมาใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค โดยเปนขอมูลฯ ท่ีมีการจัดทำทุกเดือน 
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- การเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย หมายถึง การนำสารสนเทศของขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทยที่ไดจากการประมวลผล ขึ้นเผยแพรบนระบบเว็บไซต ท่ี https://tradereport.moc.go.th/ 
เปนประจำทุกเดือน 

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

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
การกำกับดูแล กำกับดูแลการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติ

การคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) ให
ไดทันตามเวลาท่ีกำหนด 

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

การควบคุมการปฏิบัติงาน ควบค ุมการปฏ ิบ ัต ิ งานของเจ  าหน  า ท่ี ท่ี  
ปฏิบัติงานในการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติ
การคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) ให
ไดทันตามเวลาท่ีกำหนด 

หัวหนากลุมพัฒนาและใหบริการ
สารสนเทศ 

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติ
การคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) ให
ไดทันตามเวลาท่ีกำหนด 

เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

การรวมปฏิบัติงาน รวมปฏิบัติงานในการจัดทำและเผยแพรขอมูล
สถิต ิการคาระหวางประเทศของไทย (ราย
เดือน) ใหไดทันตามเวลาท่ีกำหนด 

- เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เจ าหนาที ่กล ุ มพัฒนาระบบ
เครือขายกลางกระทรวง 

 
5. ระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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5.1 ผังกระบวนการ (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Download ขอมูลรูปแบบ Text File ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนำเขา
สินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย จากนั้น ทำการ
แปลงไฟล .txt เปนไฟล .dbf  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (มูลคาการสงออก/นำเขา/รหัสสินคา/
ประเทศ) กับแหลงขอมูล (กรมศุลกากร)  และแปลงไฟล .dbf  กลับไปเปนไฟล .txt อีกครั้ง 

(20 นาที)  

1. ประสานกรมศุลกากรประมาณวันท่ี 16-20 ของทุกเดือน เพ่ือขอทราบกำหนดวันในการ Download 
ขอมูลดิบลาสุด จากเว็บไซตกรมศุลกากร 

(10 นาที) 
  

4. จัดสงขอมูลที่ไดจากการประมวลผลใหสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา และกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ เพื่อกรมฯ นำไปวิเคราะห และจัดทำขอมูลใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ใชแถลงขาว
ภาวะการคาระหวางประเทศของไทยประจำเดือนตอไป (แถลงขาวฯ ประมาณวนัท่ี 25 ของเดือน) 

(10 นาที) 

5. นำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยที่ไดจากการประมวลผล ขึ้นเผยแพรบนระบบเว็บไซต ท่ี 
https://tradereport.moc.go.th/ เพ่ือใหบริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ  เม่ือ
กระทรวงแถลงขาวฯ เรียบรอยแลว  (ประมาณวันท่ี 25 ของเดือน) 

(30 นาที) 

3. - นำขอมูล (Text File) เขาฐานขอมูลสถิติ
การคาระหวางประเทศของไทย และประมวลผล
ขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

(1-3 วัน) 

3. - จัดทำบันทึกสรุปภาพรวมขอมูลสถิติ
การคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 
เสนอผูบริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวงฯ, รอง
ปลัดกระทรวงฯ)  

(120 นาที) 
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5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(บรรยายแตละข้ันตอนของ Work flow) 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการดำเนินงาน ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 
1.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุมพัฒนา
และใหบริการสารสนเทศ 
 

1. เจาหนาที่กลุ มพัฒนาและใหบริการ
สารสนเทศประสานเจาหนาที่กรมศุลกากร  
ประมาณวันที่ 16-20 ของทุกเดือน เพ่ือ
ขอทราบกำหนดวันในการ Download 
ขอมูลดิบลาสุด จากเว็บไซตกรมศุลกากร 
โดยข้ันตอนนี้ใชเวลา 10 นาที 

1.เจาหนาท่ีกรม
ศุลกากร 

 

1.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุมพัฒนา
และใหบริการสารสนเทศ 
 

2. Download ขอมูลรูปแบบ Text File 
ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชน 
ขอมูลการนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก 
ระหวางกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ 
กระทรวงพาณิชยท่ี 
http://itcenter.mof.go.th/faces/ 
pages/auth/AUTHLogon.jsp โ ด ย ใ ช  
username  และ password ท ี ่กรม
ศุลกากรกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลให 
จากนั ้น ทำการแปลงไฟล .txt เปนไฟล 
.dbf  เพื ่อตรวจสอบความถูกต องของ
ข อม ูล  (ม ู ลค  าการส  งออก/นำ เข  า/
รหัสสินคา/ประเทศ) กับแหลงขอมูล (กรม
ศุลกากร) และแปลงไฟล .dbf  กลับไป
เปนไฟล .txt อีกครั ้ง  โดยขั ้นตอนนี้ใช
เวลา 20 นาที 

1.เจาหนาท่ีกลุม
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
เครือขายกลาง
กระทรวง 

1.บันทึกขอตกลงวาดวย
การใชประโยชนข อมูล
การนำเขาสินคาเขา/การ
สงส ินคาออก ระหวาง
กรมศุลกากร กระทรวง 
การคลัง กับ กระทรวง
พาณิชย 
2.คู มือการประมวลผล
ข  อ ม ู ล ส ถ ิ ติ ก า ร ค า
ระหวางประเทศของไทย 
(รายเดือน) 

1.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุมพัฒนา
และใหบริการสารสนเทศ 
 

3. - นำขอมูล (Text File) เขาฐานขอมูล
สถิติการคาระหวางประเทศของไทย และ
ประมวลผลขอมูล พรอมตรวจสอบความ
ถูกตองอีกครั้ง  โดยขั้นตอนนี้ใชเวลา 1-3 
วัน 

1.เจาหนาท่ีกลุม
พัฒนาระบบงาน
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุม
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
เครือขายกลาง
กระทรวง 

1.คู ม ือการประมวลผล
ข  อ ม ู ล ส ถ ิ ติ ก า ร ค า
ระหวางประเทศของไทย 
(รายเดือน) 

1.ผูอำนวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
2.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
 

3. - จัดทำบันทึกสรุปภาพรวมขอมูลสถิติ
การคาระหว างประเทศของไทย (ราย
เด ือน) เสนอผู บร ิหารระดับส ูง (ปลัด
กระทรวงฯ, รองปลัดกระทรวงฯ) เพ่ือ
โปรดทราบ  โดยขั้นตอนนี้ใชเวลา 120 
นาที 

 1.บันทึกสรุปภาพรวม
ข  อ ม ู ล ส ถ ิ ต ิ ก า ร ค า
ระหวางประเทศของไทย 
(รายเดือน) เสนอผูบริหาร 
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ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการดำเนินงาน ผูท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 
1.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุมพัฒนา
และใหบริการสารสนเทศ 
 

4. จัดสงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลให
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
เพื ่อกรมฯ นำไปวิเคราะห และจัดทำ
ขอมูลใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ 
ใชแถลงขาวภาวะการคาระหวางประเทศ
ของไทยประจำเดือนตอไป (แถลงขาวฯ 
ประมาณวันที ่ 25 ของเดือน) โดยข้ัน
ตอนนี้ใชเวลา 10 นาที 

1.เจาหนาท่ีกลุม
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
เครือขายกลาง
กระทรวง 

 

1.หัวหนากลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 
2.เจาหนาท่ีกลุมพัฒนา
และใหบริการสารสนเทศ 
 

5. นำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ
ของไทยที ่ ได จากการประมวลผล ข้ึน
เผยแพรบนเว็บไซตท่ี 
https://tradereport.moc.go.th/ เ พ่ื อ
ใหบริการประชาชนและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เมื่อกระทรวงแถลง
ขาวฯ ภาวะการคาระหวางประเทศของ
ไทยประจำเดือนเรียบรอยแลว (ประมาณ
วันท่ี 25 ของเดือน)  โดยข้ันตอนนี้ใชเวลา 
30 นาที 

1.เจาหนาท่ีกลุม
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
เครือขายกลาง
กระทรวง 

1.คูมือการใชงานระบบ
รายงานขอมูลนำเขาและ
สงออก 
2.คูมือการใชงานระบบ
รายงานข อม ูลการค า
ระหวางประเทศของไทย 
(รายเดือน) (เพ่ิมเติม) 
3.ตารางเวลาการจัดทำ
ข  อ ม ู ล ส ถ ิ ติ ก า ร ค า
ระหวางประเทศของไทย 
(รายเดือน) 

 
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตองเปนมาตรฐานท่ีไดจากการนำความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและ    

ผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำเปนขอกำหนด และนำมาจัดทำเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

ในการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) นั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย 
(ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก) และผูบริหารระดับสูงของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีการตกลงรวมกัน 
(MOU) วา กรมศุลกากรจะสงขอมูลดิบลาสุดของขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ใหกระทรวงพาณิชยเปน
หนวยงานแรก ไมเกินวันท่ี 20 ของทุกเดือน (ประมาณวันท่ี 17-20) เพ่ือกระทรวงพาณิชยจะไดนำมาประมวลผล และ
จัดทำขอมูลใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ใชในการแถลงขาวภาวะการคาระหวางประเทศของไทยประจำเดือน 
ประมาณวันที ่ 25 ของทุกเดือน  ดังนั ้น เมื ่อกระทรวงฯ ไดกำหนดวันที ่จะแถลงขาวฯ แลว ในการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) ของกลุมพัฒนาและใหบริการ
สารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น ตองจัดทำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย         
(รายเดือน) นี้  ใหเสร็จกอนวันท่ีกระทรวงฯ จะแถลงขาวฯ ประมาณ 1-2 วัน  เพ่ือท่ีสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การคา และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จะไดมีระยะเวลาในการนำขอมูลที่ไดไปจัดทำขอมูลสำหรับผูบริหาร
ระดับสูงใชในการแถลงขาวฯ ตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน กลุมพัฒนาและใหบริการสารสนเทศ จึงมีการกำหนดระยะเวลาในตารางขั้นตอน
การปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) ในแตละ
ข้ันตอน  เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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ตารางข้ันตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
กระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

1. ประสานกรมศุลกากรประมาณวันที ่ 16-20 ของทุกเดือน เพื ่อขอทราบกำหนดวันในการ 
Download ขอมูลดิบลาสุด จากเว็บไซตกรมศุลกากร  

10 

2. Download ขอมูลรูปแบบ Text File ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการ
นำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย 
จากนั้น ทำการแปลงไฟล .txt เปนไฟล .dbf  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (มูลคาการ
สงออก/นำเขา/รหัสสินคา/ประเทศ) กับแหลงขอมูล (กรมศุลกากร)  และแปลงไฟล .dbf  กลับไป
เปนไฟล .txt อีกครั้ง 

20 

3. - นำขอมูล (Text File) เขาฐานขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย และประมวลผล
ขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

(1-3 วัน) 

3. - จัดทำบันทึกสรุปภาพรวมขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย เสนอผูบริหารระดับสูง 
(ปลัดกระทรวงฯ, รองปลัดกระทรวงฯ) 

120 

4. จัดสงขอมูลที่ไดจากการประมวลผลใหสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา และกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ือกรมฯ นำไปวิเคราะห และจัดทำขอมูลใหผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ ใชแถลงขาวภาวะการคาระหวางประเทศของไทยประจำเดือนตอไป (แถลงขาวฯ 
ประมาณวันท่ี 25 ของเดือน) 

10 

5. นำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทยที่ไดจากการประมวลผล ขึ้นเผยแพรบนระบบ
เว ็บไซต ท่ี https://tradereport.moc.go.th/ เพ ื ่อให บร ิการประชาชนและสน ับสน ุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ  เม่ือกระทรวงแถลงขาวฯ เรียบรอยแลว  (ประมาณวันท่ี 25 ของเดือน) 

30 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดคาเปาหมายที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน)   

7.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ในการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) กลุมพัฒนาและใหบริการ
สารสนเทศ ใชตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) กระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) เปนมาตรฐานในการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของ
ไทย (รายเดือน) ใหสำเร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

7.2 ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 

สามารถจัดทำขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
พาณิชย ใชแถลงขาวภาวะการคาระหวางประเทศของไทยประจำเดือนของกระทรวงพาณิชยได ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

7.3 จุดควบคุม 

ตารางระยะเวลาในการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ
ของไทย (รายเดือน) 
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8. เอกสารอางอิง (เอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ เชน 
ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ  หรือวิธีการทำงาน  เปนตน) 

8.1 บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลการนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก ระหวางกรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงพาณิชย 

8.2 คูมือการประมวลผลขอมูลการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 
8.3 บันทึกสรุปภาพรวมขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) เสนอผูบริหาร 
8.4 คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูลการคาระหวางประเทศของไทย 
8.5 ตารางระยะเวลาในการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ

ของไทย (รายเดือน) 
 

9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารที่เกี ่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อ
เอกสาร สถานท่ีเก็บ  และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร) 

 
ช่ือเอกสาร สถานท่ีจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ วิธีการจัดเก็บ 

1. บันทึกขอตกลงวาดวยการใชประโยชน
ขอมูลการนำเขาสินคาเขา/การสงสินคาออก  
ระหวางกรมศุลกากร  กระทรวงการคลงั 
กับ กระทรวงพาณิชย 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

- 

2. คูมือการประมวลผลขอมูลสถิตกิารคา
ระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

เรียงลำดับตามข้ันตอน
การประมวลผล 

3. บันทึกสรุปภาพรวมขอมูลสถิติการคา
ระหวางประเทศของไทย (รายเดือน) 
เสนอผูบริหาร 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

รายเดือน 

4. คูมือการใชงานระบบรายงานขอมูล
สถิตกิารคาระหวางประเทศของไทย  

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

เรียงลำดับตามข้ันตอน
การใชงาน 

5. ตารางระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิงาน
กระบวนงานการจัดทำและเผยแพรขอมูล
สถิติการคาระหวางประเทศของไทย (ราย
เดือน) 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาและ
ใหบริการสารสนเทศ 

รายเดือน 

 
10. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

- 
 
 

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