กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา
(ดัชนีราคาผูผลิต)
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา

กระบวนการจัดทําดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ
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
เลมที่ 127 ตอนที่ 22 ก หนา 8 ขอ 12
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
3.1 จัดทําดัชนีราคาผูผลิต ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
3.2 จัดทําดัชนีราคาผูผลิต ตามมาตรฐานสากล

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
ระยะเวลา (วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี

กําหนดวัตถุประสงคกําหนด

กําหนดปฐาน

2 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปฐาน

จัดทําโครงสรางดัชนี/

30 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปรุง

น้ําหนักรายการสินคา

20 วัน/ป

คัดเลือกรายการสินคา

25วัน(7- 8 ครั้ง)/ป/เมื่อมีการ
ปรับปรุง

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

40วัน(7- 8ครั้ง)/ป/เมื่อมีการปรับปรุง

และตัวอยางสินคา

3 วัน/เดือน

ผิด

ตรวจสอบราคาผูผลิต

ถูก
ผิด

2 วัน/เดือน

ประมวลผลดัชนีราคาผูผลิต
และตรวจสอบ

ถูก

4 วัน/เดือน

1 วัน/เดือน

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีราคาผูผ ลิต

เผยแพรดัชนีเผยแพรดัชนีราคา

(ตลอดทั้งเดือน)

15 วัน/เดือน

บริการขอมูลดัชนีราคาผูผลิต

จัดเก็บและบันทึกราคาผูผลิต

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีราคาผูผลิต)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาผูผ ลิตของประเทศ

เลขที่เอกสาร สด.04.00
แกไขครัง้ ที่ 01
หนาที่ 2/10

1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีราคาผูผลิตของประเทศทุกขั้นตอน
ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ การกําหนดวัตถุประสงค จนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ ประมวลผลและเผยแพรดัชนีราคา
3. คําจํากัดความ
3.1 ดัชนีราคา หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาโดยเฉลี่ย ณ เวลาหนึ่ง
เปรียบเทียบกับเวลา ณ ปฐาน
3.2 ดัชนีราคาผูผลิต หมายถึง ตัวเลขที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาโดยเฉลี่ยที่ผูผลิตสินคา
ในประเทศไดรับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับระยะเวลา ณ ปฐาน
3.3 แบบสํารวจขอมูลสินคา หมายถึง แบบที่ใชสอบถามขอมูลราคาสินคาประจําเดือน ประกอบดวย
รายการสินคา ลักษณะจําเพาะสินคา แหลงจัดเก็บ หนวย ราคา ผูใหขอมูล สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท
และโทรสาร สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บราคาใชบันทึกราคาสินคา หรือใหบริษัทตัวแทนบันทึกขอมูล
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
4.2 หัวหนากลุมงาน
4.3 นักวิชาการพาณิชย
4.4 เจาพนักงานการพาณิชย
4.5 พนักงานราชการ
4.6 ลูกจางเหมาบริการ

ระเบียบปฏิบัติงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีราคาผูผลิต)
เรื่อง : การจัดทําดัชนีราคาผูผลิต

เลขที่เอกสาร สด.04.00
แกไขครั้งที่ 01
หนาที่ 3/10

ลําดับที่
1

2

3

30 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง 2 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปฐาน 3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี ระยะเวลา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
ศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําดัชนีราคา
ผูผลิต

กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดปฐาน

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง หมวดหมู กลุม นักวิชาการพาณิชย
รายการสินคาและรหัสดัชนีใหถูกตองและเปน
ระบบ
2. จัดทําน้ําหนักดัชนี โดยใชตารางปจจัยการผลิต
และผลผลิตของประเทศไทย (I/O Table)

จัดทําโครงสรางดัชนี/น้ําหนักถวง (Weights)

คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ โดยพิจารณา นักวิชาการพาณิชย
จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ จพ.การพาณิชย
ไทย (I/O Table)

20 วัน/ป
25 วัน/ป/เมื่อมีการปรับปรุง

คัดเลือกรายการสินคา

คัดเลือกแหลงจัดเก็บ โดยพิจารณาจากขอมูล
นักวิชาการพาณิชย
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แลว จพ.การพาณิชย
เลือกบริษัทดวยวิธีการดูมูลคาการผลิต หรือ
พนักงานราชการ
คัดเลือกทั้งโรงงานขนาดใหญ กลาง เล็ก

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

40 วัน/ป/เมื่อมีการปรับปรุง

6

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
และตัวอยางสินคา

7

ผิด
ตรวจสอบราคาผูผลิต

ถูก
2 วัน/เดือน

9

ผิด
ประมวลผลดัชนีราคา
ผูผลิตและตรวจสอบ

10

4 วัน/เดือน

ถูก
วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีราคาผูผลิต

1 วัน/เดือน

11
เผยแพรดัชนีราคาผูผลิต

บริการขอมูลดัชนีราคาสงออก-นําเขา (ตลอดทั้งเดือน)

จัดเก็บและบันทึกราคา
ผูผลิต

15 วัน/เดือน
3 วัน/เดือน

8

นักวิชาการพาณิชย

1. พิจารณาปที่มีเสถียรภาพ ระบบราคาเปนไป
นักวิชาการพาณิชย
ตามภาวะอุปสงคและอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการเปรียบเทียบคา
ดัชนี

4

5

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง
1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. Price Statistics ของ IMF
3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS
4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS
1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. Price Statistics ของ IMF
3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS
4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS
1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. Price Statistics ของ IMF
3. Bureau of Labor Statistics ของ BLS
4. Australian Bureau of Statistics ของ ABS
5. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
ของประเทศไทย (I/O Table)
1. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศไทย (I/O Table)
2. ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ขอมูลกระทรวงเกษตร
4. ขอมูลองคการสะพานปลา
1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
3. แบบสํารวจขอมูล
4. ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม

1. คัดเลือกขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มาทําการสํารวจขอมูล
2. สอบถามขอมูลราคาตามแบบสํารวจราคาผาน
ทางโทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณีย ไปพบดวยตนเอง

นักวิชาการพาณิชย
จพ.การพาณิชย
พนักงานราชการ

1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
3. แบบสํารวจขอมูล
4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา

1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน
2. บันทึกราคาลงในฐานขอมูลตามรายการสินคา
และแหลงจัดเก็บทุกเดือนอยางตอเนื่อง

นักวิชาการพาณิชย
จพ.การพาณิชย
พนักงานราชการ
ลูกจางเหมาบริการ
สวนกลางและภูมิภาค
นักวิชาการพาณิชย

1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
2. ปฏิทินการจัดเก็บราคา
3. แบบสํารวจขอมูล

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมา
เปนดัชนีในรูปรอยละ
2. ตรวจสอบดัชนีราคาผูผลิต

นักวิชาการพาณิชย

โปรแกรมสําเร็จรูป

1. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผูผลิต
2. จัดทํารายงานดัชนีราคาผูผลิต

นักวิชาการพาณิชย
จพ.การพาณิชย
พนักงานราชการ

รายงานดัชนีประจําเดือน/ไตรมาส

1. เผยแพรดัชนีราคาผูผลิต ทุกวันแรกทําการของ
เดือน ตามชองทางบริการตาง ๆ
2. นําเสนอเปนเอกสารการวิเคราะห นําเสนอตอ
รัฐมนตรี ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงและ
หนวยงานตาง ๆ

เจาหนาที่ทุกคน
และลูกจางเหมา
บริการ

1. เว็บไซต www.price.moc.go.th
2. รายงานดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ
รายเดือน

1. ตรวจสอบขอมูลราคาในฐานขอมูลดวยความ
ละเอียดรอบคอบ
2. จําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยาง
ใกลชิด เพื่อใหขอมูลถูกตอง ทันสมัย

1. คูมือการตรวจสอบราคาตามหลักสถิติ
2. โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีราคาผูผลิต)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาผูผ ลิตของประเทศ

เลขที่เอกสาร สด.04.00
แกไขครัง้ ที่ 01
หนาที่ 4/10

6. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6.1 กําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดวัตถุประสงค ของการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
โดยเฉลี่ยที่ผูผลิตในประเทศไดรับ และใชปรับมูลคาการผลิตเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ
สํ า หรั บ ภาครั ฐ และเอกชนนํ า ไปใช ป ระกอบการวิ เ คราะห ท างเศรษฐกิ จ และพิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย
ระยะเวลาที่ใชศึกษาจัดทํา จํานวน 3 วัน/ครั้ง/การพัฒนา ปรับปรุงดัชนีฯ ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ
การกําหนดขอบเขต เปนดัชนีราคาผลผลิตที่ผลิตในประเทศทั้งหมด เปนราคาที่ผูผลิตในประเทศ
ไดรับจากการขายผลผลิต ณ แหลงผลิต หรือ ราคา ณ โรงงาน ราคาที่หนาไรนา ไมรวมคาขนสงและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนการซื้อขายทั้งในประเทศและการสงออก ไมรวมการขายนอกระบบและการนําเขาจาก
ตางประเทศ
6.2 กําหนดปฐาน
นักวิชาการพาณิชยเปนผูพิจารณากําหนดปฐานใหชัดเจน เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับเปรียบเทียบ
คาดัชนี
การกําหนดใหปใดปหนึ่งเปนปฐาน จะพิจารณาปที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ระดับราคาเปนไป
ตามภาวะอุปสงค อุปทาน ของระบบเศรษฐกิจ เชน ดัชนีราคาผูบริโภค กําหนดปฐานตามปที่มีการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดัชนีราคาสงออก - นําเขา กําหนดปฐาน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสงออก - นําเขา เปนสําคัญ
สําหรับดัชนีราคาผูผลิต กําหนดปฐานตามปที่มีการจัดทําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศไทย (Input - Output Table) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ทุก 5 ป การปรับปรุงปฐานใชเวลา 2 วัน
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6.3 จัดทําโครงสราง
การจัดทําโครงสรางดัชนี เพื่อใหการจัดหมวดหมูของดัชนีตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน
สําหรับดัชนีราคาผูผลิต นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ และนักวิชาการพาณิชยชาํ นาญการ ตอง
ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง กรอบ หมวดหมู กลุม รายการสินคา และรหัสดัชนี ใหถูกตองและ
เปนระบบระเบีย บแบบแผนในการคํานวณดัชนี และสามารถนําไปใชวิเคราะหในรูปเลขดัชนี สะทอน
ภาวะการคาในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดัชนีราคาผูผลิต จัดทําโครงสรางหมวดหมูสินคาเปน 2
โครงสราง คือ โครงสรางหมวดหมูสินคาตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity :
CPA) โครงสรางหมวดหมูสินคาตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) และมีการปรับปรุง
โครงสรางรายการสินคา และน้ําหนัก ตามตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทุก 5 ป ใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําโครงสรางจํานวน
30 วัน/ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง
6.4 คัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนัก
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ เปนผูพิจารณาคัดเลือกรายการ
สินคาและจัดทําน้ําหนัก
(1) คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ โดยพิจารณาจากมูลคาการผลิต เปนรายสินคา เพื่อใช
เปนตัวแทนสําหรับจัดเก็บราคา ทั้งนี้การคัดเลือกรายการสินคาตองอยูภายใตหลักเกณฑตามหลักวิชาการ
ดัชนี กลาวคือ สินคาแตละรายการ (Item) จะมีลักษณะจําเพาะหลากหลาย ไมจําเปนตองจัดเก็บราคา
ทุกลักษณะจําเพาะ ซึ่งหลักการคัดเลือก คือ เปนสินคาที่มีมูลคาและการผลิตเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง
เปนสินคาตัวแทนในการชี้วัดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาชนิดอื่นในรายการเดียวกันได
(2) การจัดทําน้ําหนัก คือ การใหความสําคัญของรายการสินคา การจัดทําน้ําหนักสินคาของ
โครงสรางดัชนีราคาผูผลิต ใชมูลคาการผลิต จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (I - O Table) ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สาขาการผลิตที่ 001 - 134 โดยยกเวน
สาขาการบริการรับจาง ซอมแซม เปนตัวคุมน้ําหนักสินคาทั้งหมด และน้ําหนักสินคาแตละสาขาการผลิต
ใชมูลคาการผลิต จากแหลงผลิตและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบ เพื่อคํานวณมูลคาการผลิต
ของสินคาแตละรายการในแตละกลุม ใชระยะเวลา 20 วัน/ป เมื่อมีการปรับปรุง
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6.5 ศึกษา วิเคราะห เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ และเจาพนักงานการพาณิชย
ศึกษา วิเคราะห การคัดเลือกตัวแทนสินคาและตัวแทนแหลงจัดเก็บ ซึ่งในแตละภาคการผลิต มีวิธีการ
แตกตางกัน กลาวคือ
การคัดเลือกแหลงจัดเก็บสินคา
ผลผลิตเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสถิติ
การกําหนดรายการสินคา การคัดเลือกตัวอยาง รวมทั้งการกําหนดลักษณะจําเพาะสินคา ใชวิธี
สุมตัวอยาง แบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non - Probability Sampling) คือ การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการสะพานปลา โพยพิจารณา
จากมูลคาการผลิตเปนสําคัญ
ผลิตภัณฑจากเหมือง
มีการเก็บรวบรวมสถิติดานการผลิตและราคาประกาศเพื่อเก็บคาภาคหลวงของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ไวอยางละเอียดและเปนระบบ ซึ่งตองนํามาพิจารณา
คัดเลือกตัวอยางและการกําหนดลักษณะจําเพาะสินคาผลิตภัณฑจากเหมือง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง
พิจารณาจากขอมูลสถิติดานการผลิตและราคาประกาศเพื่อเก็บคาภาคหลวง โดยพิจารณาจากมูลคาการผลิต
เชนเดียวกัน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรมมีความหลากหลายทั้งชนิดและประเภท และแหลงผลิตมีจํานวนมากทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาค ทําใหขอมูลคอนขางกระจาย การคัดเลือกตัวอยางและลักษณะจําเพาะ จึงตองเริ่ม
ตั้ง แตศ ึก ษาและคัด เลือ กโรงงานผูผ ลิต โดยอาศัย ขอ มูล สํา มะโนอุต สาหกรรม ของสํ า นัก งานสถิติ
แหง ชาติ และขอมูล โรงงานอุต สาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม มาประกอบการตัด สิน ใจ ซึ่ง จะ
พิจ ารณาคัด เลือ กสิน คา ตัว แทนจากมูล คา การผลิต และปริม าณการผลิต เปน จํา นวนมากและตอ เนื่อ ง
ใชระยะเวลา 25 วัน (7 - 8 ครั้ง)/ป เมื่อมีการปรับปรุง
6.6 สํารวจ คัดเลือกแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ เจาพนักงานการพาณิชย
พนักงานราชการ ทําการสํารวจ สุมตัวอยาง ตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับการคัดเลือก นํามาสอบถามโดย
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วิธีสํารวจราคาจากแบบสอบถามผานทาง โทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการ
ออกไปสํารวจราคาตามแหลงจัดเก็บตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว ใชระยะเวลา 40 วัน (7 - 8 ครั้ง)/ป เมื่อมี
การปรับปรุง
6.7 จัดเก็บ/บันทึกราคา
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ เจาพนักงานการพาณิชย พนักงานราชการ และลูกจางเหมา
บริการสวนกลางและภูมิภาค เปนผูปฏิบัติหนาที่
(1) การจัดเก็บราคา โดยนําแบบสํารวจที่บริษัทผูผลิตตอบรับและยินดีตอบแบบสอบถาม
มากําหนดเปนแหลงจัดเก็บบันทึกในฐานขอมูล เพื่อใชในจัดเก็บขอมูลราคา โดยมีหลักเกณฑการจัดเก็บ
ดังนี้
- กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายวัน
- กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายสัปดาห
- กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายเดือน
- จัดเก็บราคาอยางตอเนื่องตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยตองเปรียบเทียบสินคาลักษณะ
จําเพาะเดิม แหลงเดิม และราคาในชวงเวลาเดียวกัน
- จัดเก็บราคาตามรายการสินคาตะกราดัชนี (Market Basket) ซึ่งถูกกําหนดจาก
โครงสรางดัชนี
- ถาสินคามีการปรับเปลี่ยนลักษณะจําเพาะ ตองสอบถามสาเหตุการเปลี่ยนแปลง และ
สอบถามรายละเอียดลักษณะจําเพาะและราคาของสินคาใหม
- สอบถามสาเหตุการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลง
- จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกําหนด
(2) บันทึกราคา
- บันทึกราคาสินคาตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา
- บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคา ผานระบบบันทึกขอมูลราคาของสํานักดัชนีฯ
ในการจัดเก็บราคา บันทึกราคา เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํานาญงาน มีปฏิภาณ
ไหวพริบ สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยางถูกตอง
ใชระยะเวลา 15 วัน/เดือน
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6.8 ตรวจสอบราคา
กอนการประมวลผลราคา นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
และเจาพนักงานการพาณิชย ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลราคา ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ
รอบรู และจําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด และยังตองสั่งสมประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา รวมทั้งตองมีความชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคาตาม
เทคนิ ค สถิ ติ ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนที่ นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย และเจ า พนั ก งานการพาณิ ช ย ใช ร ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบขอมูลราคาผูผลิต จํานวน 3 วัน/เดือน
6.9 ประมวลผลดัชนี
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ และพนักงานราชการ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของราคา โดยใชสูตรลาสแปร และประมวลผลในรูปของดัชนี ซึ่งตองผานการตรวจสอบ
ดัชนีราคาจากนักวิชาการพาณิชย อีกครั้ง กอนที่เจาหนาที่จะจัดทํารายงานนําเสนอตอรัฐมนตรี ผูบริหาร
ระดับสูงในกระทรวง และหนวยงานราชการตาง ๆ ใชระยะเวลา 2 วัน/เดือน
6.10 วิเคราะหดัชนีราคา วิเคราะหสถานการณผผู ลิต และจัดทํารายงาน
การวิ เ คราะห ดั ช นี ร าคาและวิ เ คราะห ส ถานการณ ผู ผ ลิ ต นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย ชํา นาญการพิ เ ศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ มีหนาที่ตรวจสอบ วิเคราะหดัชนีราคา รายงานการเคลื่อนไหวของดัชนี
ราคาผูผลิตรวมและแตละหมวด พิจารณาสาเหตุสินคาที่มีความเคลื่อนไหว สินคารายการใดสงผลกระทบ
ใหดัชนีขึ้นหรือลง ซึ่งตองติดตามสถานการณราคาสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ จําเปนตองมี
ความรอบรู และติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงราคาไดอยางถูกตอง
การจัดทํารายงาน นักวิชาการพาณิชย พนักงานราชการ และลูกจางเหมาบริการ นําเสนอรายงาน
การวิเคราะหดัชนีราคา รวมทั้งนําเสนอในรูปกราฟ ตาราง และทําเอกสารนําเสนอตอรัฐมนตรี ผูบริหาร
ระดับสูงในกระทรวง และหนวยงานราชการตางๆ
การวิเคราะหดัชนีราคา วิเคราะหสถานการณผูผลิต และจัดทําเอกสารเผยแพร ใชระยะเวลา 4 วัน/เดือน
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6.11 เผยแพรและใหบริการ
เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนี โดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพรรายงาน
ขาวดัชนีที่ชัดเจน คือทุกวันแรกทําการของเดือน ผานชองทางบริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา www.price.moc.go.th โดยนักวิชาการพาณิชยและพนักงานราชการจะนําขอมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซต พรอมทั้งใหผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวดัชนีราคาเปน Word และขอมูลดัชนี
ราคาเปน Excel ได
นอกจากนี้ มี ก ารจั ด ส ง รายงานข า วดั ช นี ไปยั ง กลุ ม ผู ใ ช ข อ มู ล และลู ก ค า ผ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรสาร ไปรษณีย ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เอกสาร และแผนพับ
การเผยแพรขอมูลดัชนีราคา ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน/เดือน
การใหบริการขอมูลดัชนีราคา มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน
7. เอกสารอางอิง
7.1 คูมือการจัดทําดัชนีราคาผูผลิต
7.2 Price Statistics ของ IMF
7.3 Bureau of Labor Statistics ของ BLS
7.4 Australian Bureau of Statistics ของ ABS
7.5 เอกสาร ทฤษฎีการ Sampling
7.6 เอกสาร ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O Table) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7.7 โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
7.8 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
7.9 ขอมูลกระทรวงเกษตร
7.10 ขอมูลองคการสะพานปลา
8. แบบฟอรมที่ใช
- แบบสํารวจขอมูลราคาสินคาผูผลิต
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9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร

ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการจัดเก็บราคา

นักวิชากาพาณิชย

รายงานขาวดัชนีราคา
ผูผลิต
แบบสํารวจขอมูลราคา

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีราคาผูผลิต

1 ป

เรียงตาม ป พ.ศ.

นักวิชากาพาณิชย

1. ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีราคาผูผลิต
2. เครื่องคอมพิวเตอร

1 ป

เรียงตาม ป พ.ศ.

นักวิชากาพาณิชย

กลองเอกสารของเจาหนาที่

5 ป

เรียงตามรหัส
เจาหนาที่

