
 
 
 
 

กระบวนการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
 
 

กลุมดัชนรีาคาระหวางประเทศ 
 



 
กระบวนการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นาํเขา 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว 

1.2   เจาหนาที่ใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และประทับใจ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2.1   พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485  

มีหนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ 

2.2   พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 

2553  เลมท่ี 127  ตอนที่ 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

2.3   บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา  ระหวางสํานักดัชนี

เศรษฐกิจการคากับธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา  ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

3.2 จัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา  ตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดชันีราคาสงออก-นาํเขา 

ระยะเวลา (วนั) ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 
3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี 

 

 

 
2 วัน/ครั้ง/เม่ือมีการปรับปฐาน 

 

 

 
10 วัน/ครั้ง/เม่ือมีการปรับปรุง 

 

 

 
20 วัน/ป 

 

 

 
5 วัน/ครั้ง/เม่ือมีการปรับปรุง 

 

 

 
20 วัน/ครั้ง/เม่ือมีการปรับปรุง 

 

 

 
15 วัน/เดือน 

 

 

3 วัน/เดือน 

 

 

 

2 วัน/เดือน 

 

 

 

4 วัน/เดือน 

 

 

1 วัน/เดือน 

 

 

 

ประมวลผลดัชนรีาคาสงออก-นาํเขา 

และตรวจสอบ 

ตรวจสอบราคา

สงออก-นําเขา

จัดเก็บและบนัทึกราคา

สงออก-นาํเขา 

เผยแพรดัชนรีาคา

สงออก-นาํเขา 

ขอมูลผิดปกติ 

กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดปฐาน 

จัดทาํโครงสรางดัชนี 

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทาํน้ําหนักดัชนี 

วิเคราะห/จัดทาํรายงานดัชนรีาคาสงออก-นาํเขา (2 วนั) 

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ 

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

และตัวอยางสนิคา 

ขอมูลถูกตอง 

บร
ิกา
รข
อม

ูลด
ัชนี

รา
คา
สง

ออ
ก-
นํา

เข
า 

(ต
ลอ

ดท
ั้งเด

ือน
) 

วิเคราะหสถานการณสงออก-นาํเขา (2 วัน) 
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1. วัตถุประสงค 
 

    ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
 

2. ขอบเขต 
  

  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขาของประเทศทุกขั้นตอน  
ต้ังแตขั้นตอนแรกคือ  การกําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทาย  คือ  ประมวลผลและเผยแพรดัชนีราคา 
 

3. คําจํากัดความ 
 

ดัชนีราคา หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับเวลา     
ณ ปฐาน 
           แบบสํารวจขอมูลราคา  หมายถึง  แบบที่ใชสอบถามขอมูลราคาสินคาประจําเดือนประกอบดวย รายการ
สินคา  ลักษณะจําเพาะสินคา  แหลงจัดเก็บ  หนวย  ราคา  สถานที่ติดตอ สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บราคาใชบันทึกราคา
สินคา  หรือใหบริษัทตัวแทนบันทึกขอมูล 
  ราคาสงออก F.O.B.  (Free on Board)  หมายถึง  ราคาสินคาซึ่งรวมคาขนสงจากโรงงานมาสูทาเรือหรือ        
ทาอากาศยานของประเทศผูสงออก  แตไมรวมคาขนสงและคาประกันภัย  นับจากทาสงออกถึงผูนําเขา 
  ราคานําเขา C.I.F. (Cost , Insurance and Freight)  หมายถึง  ราคาที่ผูซื้อตกลงใหผูขายเปนผูจัดสงสินคา
ทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางที่ตกลงกัน  โดยปกตินิยมระบุสถานที่ที่เปนจุดหมายปลายทางไว  โดยราคาขายสินคา
ดังกลาวไดรวมตนทุน (Cost) คาประกันภัย (Insurance) และคาขนสง (Freight) ไวเรียบรอยแลว 
 

4. ความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
4.2 หัวหนากลุมงาน 
4.3 นักวิชาการพาณิชย 
4.4 เจาพนักงานสถิติ 
4.5 ลูกจางเหมาบริการ 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับท่ี

ระ
ยะ

เว
ลา

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 2. Price Statistics ของ IMF

3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS

4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 2. Price Statistics ของ IMF

3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS

4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 2. Price Statistics ของ IMF

3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS

4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS

5. สถิติการคาระหวางประเทศ

นักวิชาการพาณิชย

เจาพนักงานสถิติ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง

3. แบบสํารวจขอมูล

4. สถิติการคาระหวางประเทศ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง

ลูกจางเหมาบริการ 3. แบบสํารวจขอมูล

4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

เจาพนักงานสถิติ 4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา

ลูกจางเหมาบริการ

นักวิชาการพาณิชย โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ

เจาพนักงานสถิติ

นักวิชาการพาณิชย

เจาพนักงานสถิติ

11 เจาหนาที่ทุกคน 1. เว็บไซต  www.price.moc.go.th

2. รายงานดัชนีราคาสงออก-นําเขารายเดือน

               หนวยงาน  : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีราคาระหวางประเทศ)

               เร่ือง  : การจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา

               ระเบียบปฏิบัติงาน

1

3 
วัน

/ค
รั้ง

/ก
าร
ทํา

ดัช
นี ศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําดัชนี

ราคาสงออก-นําเขาตอการประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคา

2

2 
วัน

/ค
รั้ง

/เมื่
อมี

กา
รป

รับ
ปฐ

าน 1. พิจารณาปที่มีเสถียรภาพ  ระบบราคา
เปนไปตามภาวะอุปสงคและอุปทานของ
ระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อใชเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการ
เปรียบเทียบคาดัชนี

3

10
 วั
น/
คร
ั้ง/เ
มื่อ

มีก
าร
ปร

ับป
รุง 1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง 

หมวดหมู กลุมรายการสินคาและรหัสดัชนีให
ถูกตองและเปนระบบ
2. ปรับปรุงโครงสรางสินคาภายใตระบบพิกัด
ศุลกากร

สถิติมูลคาการคาระหวางประเทศของกรมศุลกากร

5

5 
วัน

/ค
รั้ง

/เมื่
อมี

กา
รป

รับ
ปรุ

ง คัดเลือกแหลงจัดเก็บ  โดยพิจารณาจาก
สัดสวนมูลคาการสงออก-นําเขาจากมากไป
นอย  แลวเลือกบริษัทดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง

4

20
 วั
น/
ป

1.  คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ 
โดยพิจารณาจากมูลคาการสงออก-นําเขา
ตามพิกัดศุลกากร
2.  จัดทําน้ําหนักดัชนี โดยใชมูลคาสงออก-
นําเขาตามพิกัดศุลกากร

6

20
 วั
น/
ครั้
ง/เ
มื่อ

มีก
าร
ปร

ับป
รุง 1. สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับ

คัดเลือกมาทําการสํารวจขอมูล 
 2. สอบถามขอมูลราคาตามแบบสํารวจราคา
ผานทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  ไปรษณีย

7

15
 วั
น/
เด
ือน

1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน
2. บันทึกราคาลงในฐานขอมูลตามรายการ
สินคาและแหลงจัดเก็บทุกเดือนอยางตอเนื่อง

นักวิชาการพาณิชย โปรแกรมสําเร็จรูป

8

3 
วัน

/เด
ือน

1. ตรวจสอบขอมูลราคาในฐานขอมูลดวย
ความละเอียดรอบคอบ
2. จําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคา
อยางใกลชิด เพื่อใหขอมูลถูกตอง ทันสมัย

9

2 
วัน

/เด
ือน

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคา
ออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ
2. ตรวจสอบดัชนีราคาสงออก-นําเขา

รายงานดัชนีประจําเดือน

1 
วัน

/เด
ือน

1. เผยแพรดัชนีราคาสงออก-นําเขา ทุกวันที่ 
20 ของเดือนตามชองทางบริการตางๆ
2. นําเสนอเปนเอกสารการวิเคราะห 
นําเสนอตอรัฐมนตรี ผูบริหารระดับสูงใน
กระทรวงและหนวยงานตางๆ

10

4 
วัน

/เด
ือน

1. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
สงออก-นําเขาในรูปเงินเหรียญสหรัฐ
2. จัดทํารายงานดัชนีราคาสงออก-นําเขา

กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดปฐาน

จัดทําโครงสรางดัชนี

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทําน้ําหนักดัชนี

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
และตัวอยางสินคา

ตรวจสอบราคา

สงออก-นําเขา

จัดเก็บและบันทึกราคา
สงออก-นําเขา

ประมวลผลดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
และตรวจสอบ

เผยแพรดัชนีราคา
สงออก-นําเขา

บริ
กา
รข
อม

ูลด
ัชน

ีรา
คา
สง
ออ

ก-
นํา

เข
า 

 (ต
ลอ

ดท
ั้งเ
ดือ

น)

ขอมูลถูกตองขอมูลผิดปกติ

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีราคาสงออก-นําเขา (2 วัน)

วิเคราะหสถานการณสงออก-นําเขา (2 วัน)
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6.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

6.1 กําหนดวัตถุประสงค 
 

นักวิชาการพาณิชย  เปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา  เพ่ือวัดการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินคาสงออก-นําเขาของประเทศไทย  สําหรับภาครัฐและเอกชนนําไปใชประกอบการวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจและพิจารณากําหนดนโยบาย  รวมทั้งใชประเมินขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการคาของไทยใน
ตลาดโลก  ระยะเวลาที่ใชศึกษาจัดทํา  จํานวน 3 วัน / ครั้ง / การจัดทําดัชนี 
 

6.2 กําหนดปฐาน 
 

นักวิชาการพาณิชยเปนผูพิจารณากําหนดปฐานใหชัดเจน  เพ่ือใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับเปรียบเทียบคาดัชนี 
 

การกําหนดใหปใดปหนึ่งเปนปฐาน  จะพิจารณาปที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  ระดับราคาเปนไปตามภาวะ
อุปสงค  อุปทานของระบบเศรษฐกิจ  เชน  ดัชนีราคาผูบริโภคกําหนดปฐานตามปที่มีการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ดัชนีราคาผูผลิตตามการจัดทําตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

สําหรับดัชนีราคาสงออก-นําเขา  พิจารณากําหนดปฐาน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสงออก-นําเขา    
เปนสําคัญ  กําหนด 1 ครั้ง / ใชเวลา 2 วัน / เมื่อมีการปรับปรุงปฐาน 
 

6.3  จัดทําโครงสราง 
 

  การจัดทําโครงสรางดัชนีเพ่ือใหการจัดหมวดหมูของดัชนีตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
 

 สําหรับดัชนีราคาสงออก-นําเขา  นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติตองศึกษา  วิเคราะห  จัดทํา
โครงสราง  กรอบ  หมวดหมู  กลุม  รายการสินคา  และรหัสดัชนีใหถูกตองและเปนระบบ  ระเบียบแบบแผนในการ
คํานวณดัชนี  และสามารถนําไปใชวิเคราะหในรูปเลขดัชน ี สะทอนภาวะการคาระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
ดัชนีราคาสงออก-นําเขาจําแนกหมวดหมูตามโครงสรางสินคาสงออก-นําเขาของกระทรวงพาณิชย  และมีการปรับปรุง
โครงสราง     การจัดกลุมสินคาตัวแทนภายใตระบบพิกัดศุลกากร  (Harmonized System)  และมูลคาการสงออก-นําเขา
ทุกป  ใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําโครงสรางจํานวน 10 วัน / ครั้ง  เมื่อมีการปรับปรุง 
 

6.4  คัดเลือกรายการสินคาและจัดทํานํ้าหนัก 
 

นักวิชาการพาณิชย  เจาพนักงานสถิติ  เปนผูพิจารณาคัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนัก 
 

(1)  คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ  โดยพิจารณาจากมูลคาสงออก -นําเขา  เปนรายสินคาตามพิกัด
อัตราศุลกากร (HS.)  เพ่ือใชเปนตัวแทนสําหรับจัดเก็บราคา  ทั้งนี้การคัดเลือกรายการสินคาตองอยูภายใตหลักเกณฑตาม
หลักวิชาการดัชนี  กลาวคือ  เลือกรายการสินคาที่มีมูลคาสูงและมีความสําคัญ  คือรายการสินคาสงออก  มีมูลคาตั้งแต 50 
ลานบาทขึ้นไป  รายการสินคานําเขาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป  และมีมูลคารวมกันรอยละ 70 ของมูลคาทั้งหมด 

   

(2)  การจัดทําน้ําหนัก  คือ  การใหความสําคัญของรายการสินคา  การจัดทําน้ําหนักดัชนีของโครงสรางดัชนี
ราคาสงออก-นําเขา  ใชมูลคาการสงออก-นําเขาตามพิกัดอัตราศุลกากรจากกรมศุลกากรมาจัดทําเปนตัวถวงน้ําหนัก  มีการหา
สัดสวนมูลคาสินคาในแตละรายการ  โดยรายการสินคาที่มีมูลคามากยอมมีความสําคัญมาก  และนํามาใชในการคํานวณ        
สวนสินคาที่มีมูลคานอยถูกนําไปรวมโดยทางตรงหรือโดยทางออม  ใชระยะเวลา 20 วัน / ป 
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6.5 ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 
 

นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติ  ศึกษา  วิเคราะห  โดยการนํารายการสินคาตามรหัสพิกัดศุลกากร   
มาคัดเลือกหาตัวแทนเพ่ือกําหนดแหลงจัดเก็บ  โดยพิจารณาจากสัดสวน (share) มูลคาสงออก-นําเขาและเรียงลําดับ
รายชื่อบริษัทตามมูลคาการสงออก-นําเขาจากมากไปหานอย  แลวเลือกบริษัทโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) ที่มีมูลคาการนําเขามากที่สุดเรียงลําดับลดหล่ันกันลงไป  ใชระยะเวลา 5 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง 
 

6.6 สํารวจ  คัดเลือกแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา 
 

นักวิชาการพาณิชย  เจาพนักงานสถิติ  ทําการสํารวจ สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับการคัดเลือกนํามา
สอบถามโดยวิธีสํารวจราคาจากแบบสอบถามผานทางโทรศัพท  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ไปรษณีย  รวมถึงการออกไป
สํารวจราคาตามแหลงจัดเก็บตางๆ ที่ไดกําหนดไว  ใชระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง  เมื่อมีการปรับปรุง 
 

6.7   จัดเก็บ/บันทึกราคา 
 

นักวิชาการ  เจาพนักงานสถิติ  และเจาหนาที่เก็บราคา  เปนผูปฏิบัติหนาที่ 
 

(1)  การจัดเก็บราคา  โดยนําแบบสํารวจที่บริษัทสงออก-นําเขาตอบรับและยินดีตอบแบบสอบถามมากําหนด
เปนแหลงจัดเก็บบันทึกในฐานขอมูล  เพ่ือใชในจัดเก็บขอมูลราคา  โดยมีหลักเกณฑการจัดเก็บดังนี้ 

     -  กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายเดือน  
     - จัดเก็บราคาอยางตอเนื่องตามเง่ือนไขที่กําหนด  โดยตองเปรียบเทียบของสินคาลักษณะจําเพาะเดิม    

แหลงเดิม  และราคาในชวงเวลาเดียวกัน 
 - จัดเก็บราคาตามรายการสินคาตะกราดัชนี (Market Basket)  ซึ่งถูกกําหนดจากโครงสรางดัชนี 

                              - จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกําหนด  
 

(2) บันทึกราคา 
                             -  บันทึกราคาสินคาตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา 
                             -  บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคาลงในฐานขอมูลดัชนีราคาสงออก-นําเขา 

                   

ในการจัดเก็บราคา  บันทึกราคา  เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม  ฝกฝน  ชํานาญงาน  มีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยางถูกตอง  ใชระยะเวลา 15 วัน / เดือน 
 

6.8 ตรวจสอบราคา 
 

กอนการประมวลผลราคา  นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลราคา  
ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ  รอบรู  และจําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด  และยังตองส่ังสม
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา  รวมทั้งตองมีความชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคาตาม
เทคนิคสถิติ  ซึ่งเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติ  ใชระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลราคาสงออก-นําเขา  
จํานวน 3 วัน / เดือน 
 

6.9 ประมวลผลดัชนี 

  

นักวิชาการพาณิชย  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ  โดยผานการ
ตรวจสอบดัชนีราคาจากหัวหนากลุมงานอีกครั้ง  ใชระยะเวลา 2 วัน / เดือน 
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6.10 วิเคราะหดัชนีราคา  วิเคราะหสถานการณสงออก-นําเขา  และจัดทํารายงาน 
 

การวิเคราะหดัชนีราคาและวิเคราะหสถานการณสงออก-นําเขา  นักวิชาการพาณิชยมีหนาที่ตรวจสอบ  
วิเคราะหดัชนีราคา  รายงานการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาสงออก-นําเขารวมและแตละหมวด  พิจารณาสาเหตุสินคาที่มีความ
เคล่ือนไหวสินคารายการใดสงผลกระทบใหดัชนี  ขึ้นหรือลง  ซึ่งตองติดตามสถานการณราคาสินคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  จําเปนตองมีความรอบรู  และการติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด  เพ่ือนํามาวิเคราะหสาเหตุสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงราคาไดอยางถูกตอง   

 

การจัดทํารายงาน  นักวิชาการพาณิชย  เจาพนักงานสถิติ  และลูกจางเหมาบริการ  นําเสนอรายงานการ
วิเคราะหดัชนีราคา  รวมทั้งนําเสนอในรูปกราฟ  ตาราง  และทําเอกสารนําเสนอตอรัฐมนตรี  ผูบริหารระดับสูงในกระทรวง  และ
หนวยราชการตางๆ  
 

การวิเคราะหดัชนีราคา  วิเคราะหสถานการณสงออก-นําเขา  และจัดทําเอกสารเผยแพร  ใชระยะเวลา 4 วัน / เดือน 
 

6.11 เผยแพรและใหบริการ 
 

เจาหนาที่ทุกคน  มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนีแตละชุดโดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพรรายงานขาว
ดัชนีที่ชัดเจน  คือทุกวันที่ 20 ของเดือน  ผานชองทางบริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  www.price.moc.go.th  
โดยนักวิชาการพาณิชยจะนําขอมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตพรอมทั้งใหผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลขาว
ดัชนีราคาเปน Word  และขอมูลดัชนีราคาเปน Excel ได  
 

นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
ไปรษณีย  ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  เอกสารและแผนพับ   

 

การเผยแพรขอมูลดัชนีราคา  ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน/เดือน   
การใหบริการขอมูลดัชนีราคา  มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน 

 

7.  เอกสารอางอิง 
 

7.1 คูมือการจัดทําดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
7.2 เอกสาร  Introduction to the SR+M Training Strategy  (Australia  Bureau of Labor Statistics)  
7.3 เอกสาร  Export  and  Import Price Index  Manual ( Bureau of Labor Statistics) 
7.4 เอกสาร  ทฤษฎีการ  Sampling 
7.5 เอกสาร  Tariff of Thailand with statistical code numbers  (พิกัดอัตราศุลกากร) 
7.6 โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ 

 

8.  แบบฟอรมท่ีใช 
 

8.1  แบบสํารวจขอมูลราคาสงออก (F.O.B.)   
8.2  แบบสํารวจขอมูลราคานําเขา (C.I.F.) 
8.3  แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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9.  เอกสารบันทึก 
  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

ปฏิทินการจัดเก็บราคา 
 

นักวิชาการพาณิชย 
 

ตูเอกสารสวนกลางกลุมดัชนี
ราคาระหวางประเทศ 

1 ป  เรียงตาม ป พ.ศ. 

รายงานขาวดัชนีราคาสงออก-
นําเขารายเดือน 

 

นักวิชาการพาณิชย 
 

1. ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีราคาระหวางประเทศ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร 

1 ป 
 

เรียงตาม ป พ.ศ. 

แบบสํารวจราคา 
 

นักวิชาการพาณิชย 
 

กลองเอกสารของเจาหนาที่ 5 ป 
 

เรียงตามรหัสเจาหนาที่ 

 




