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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสถิติเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำหรับผู้ใช้งาน) 

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นการนำข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งในมิติด้านการนำเข้า-ส่งออก โดยระบบ
สามารถแจกแจงข้อมูลสถิติได้ทั้งรายประเทศ ,รายสินค้า ตามโครงสร้างสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าร ะหว่าง
ประเทศ,โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ และโครงสร้างสินค้าของกรมศุลกากร รวมถึงสามารถจัดกลุ่มสินค้า
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ และในมุมมองอ่ืนๆ โดยการเข้าใช้ง าน
ระบบฐานข้อมูลสถิติเพื่อการส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ตาม Link URL   
url: https://thenewmenucom.ditp.go.th  

เมนูที่สามารถเข้าใช้งานได้ประกอบไปด้วย  
1) เมนูหน้าแรก 
2) การ Login เข้าใช้งาน 
3) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติมาตรฐาน 
4) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> แถลงข่าว 
5) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Matrix 
6) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ 
7) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> สินค้า 
8) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> ภูมิภาค/จังหวัด 
9) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ตลาด/สินค้า ศักยภาพ >> ตลาดศักยภาพ 
10) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ตลาด/สินค้า ศักยภาพ >> สินค้าศักยภาพ 
11) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ขนาดผู้ประกอบการ 
12) สถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>คาดการณ์การส่งออก 
13) ต้ังค่าข้อมูล >> จัดการกลุ่มประเทศ 
14) ต้ังค่าข้อมูล >> จัดการกลุ่มสินค้า 

  

https://thenewmenucom.ditp.go.th/
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หน้ารายงาน Dashboard Report หน้าแรก 

 

1. การใช้งานข้อมูลภาพรวมการนำเข้าส่งออกในหน้าแรก 
การใช้งานข้อมูลหน้าแรกจะประกอบด้วยการแสดงผลข้อมูลอยู่ 5 แบบด้วยกัน คือ 

1) การส่งออก-นำเข้าของไทย (รายเดือน) 
2) ดุลการค้า (รายเดือน) 
3) การส่งออกรายเดือนเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
4) การส่งออกสินค้าสำคัญ (ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล) 
5) การส่งออกรายภูมิภาค/รายประเทศ(ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล) 

ซ่ึงการใช้งานจะมีตัวกรองข้อมูลที่เป็น มูลค่า (ล้านหรียญสหรัฐ และ ล้านบาท ) เป็นตัวกำกับการ
แสดงผลข้อมูลในหน้าแรก 
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1) การส่งออก-นำเข้าของไทย (รายเดือน) 
เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลการน าเข้าส่งออกรายเดือน เพื่อดูผลการน าเข้าสง่ออกในแต่ละเดือน  

 

การ Export ข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export โดยจะ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Excel และ PDF File 

 

ตัวอย่างผลการ Export เป็น Excel File  
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ตัวอย่างผลการ Export เป็น PDF File  

 

2) การส่งออก-นำเข้าของไทย (รายเดือน) 
เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลดุลการค้ารายเดือน เพื่อดูผลการน าเข้าส่งออกในแต่ละเดือนว่า ดุลการคา้

ในแต่ละเดือนเป็น บวก หรือ ลบ 
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การ Export ข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export โดยจะ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Excel และ PDF File 

 

ตัวอย่างผลการ Export เป็น Excel File  
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ตัวอย่างผลการ Export เป็น PDF File  

 

3) การส่งออกรายเดือนเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลการน าเข้าส่งออกรายเดือนกับปีก่อนหน้า เพื่อดูผลการน าเข้าส่งออกในแต่

ละเดือนเทียบกับปีก่อนหน้าว่าเพิ่มขึน้หรอืลดลง 
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การ Export ข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export โดยจะ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Excel และ PDF File 

 

ตัวอย่างผลการ Export เป็น Excel File  
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ตัวอย่างผลการ Export เป็น PDF File  

 

4) การส่งออกสินค้าสำคัญ (ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุดท่ีมีข้อมูล) 
เป็นการแสดงข้อมูลตามกลุ่มสินค้าที่มีการจัดกลุ่มขึ้น (เฉพาะสิทธ์ิ Admin ที่มีสิทธ์ิเผยแพร่

ในหน้าแรก) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้ระบบงานสามารถทราบผลการส่งออกภายใต้กลุ่มสินค้านั้นๆ ได้ 
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การ Export ข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export โดยจะ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Excel และ PDF File 

 

ตัวอย่างผลการ Export เป็น Excel File  
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ตัวอย่างผลการ Export เป็น PDF File  

 

 

5) การส่งออกรายภูมิภาค/รายประเทศ(ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุดท่ีมีข้อมูล) 
เป็นการแสดงข้อมูลการส่งออก ตามกลุ่มประเทศ/ประเทศ 20 อันดับแรก/ประเทศท่ัวโลก เพื่อดูผลการ

ส่งออกของไทยในมุมมองแผนท่ีโลก โดยสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ 2 แบบ คือ ตามอัตราการขยายตัว และ 

มูลค่าการส่งออก  

มุมมองกลุ่มประเทศ 

 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 11 
 

มุมมอง 20 อันดับแรก 

 

มุมมองประเทศทั่วโลก 
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การ Export ข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่ม Export โดยจะ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Excel และ PDF File 

 

ตัวอย่างผลการ Export เป็น Excel File  
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ตัวอย่างผลการ Export เป็น PDF File  
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2. การ Login เข้าใช้งาน 
การ Login เข้าใช้ระบบงาน จะใช้ Username/Password ของ LDAP ที่กรมได้สร้างให้ตาม

รายชื่อของเจ้าห้าที่ (จะลงท้ายด้วย @ditp.go.th)  หากไม่มี Username/Password หรือ Login เข้า
ใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ 

การเข้าใช้งานระบบ ให้กดที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่มุมบนด้านขวามือของระบบงานตามรูป 

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอในการ Login เข้าใช้งาน 

 

1) ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน : ************* 
2) ระบุ รหัสผ่าน ************* 
3) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

หมายเหตุ : ถ้าเป็นการเข้าใช้งานระบบครั้งแรกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบก่อน 
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หน้าจอการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 โดยระบบจะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูลบุคคกร (LDAP) ของกรมฯ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันการมี
ตัวตนของเจ้าหน้าที่ ที่ทำการ login เข้าใช้งาน ให้ท่านทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด
ปุ่ม “ลงทะเบียน” ถ้าหากข้อมูลถูกต้อง ท่านก็จะสามารถทำการลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบได้ 

 

เข้าใช้งานได้สำเร็จ 

 

หมายเหตุ : หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบ (Admin) 
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3. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติมาตรฐาน 
หลังจากที่ท่านทำการ Login เข้าใช้งานเรียบร้อย ให้มาที่ เมนูสถิติการค้าระหว่างปร ะเทศ 

เลือกเมนูย่อยเป็น สถิติมาตรฐาน จะปรากฏหน้าจอการใช้งาน รายงานสถิติมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ซ่ึงในรายงานสถิติมาตรฐาน จะมีตัวกรอง อยู่ 2 รูปแบบ คือ ตัวกรองมาตรฐานและตัวกรองขั้นสูง 

ตัวกรองมาตรฐาน ประกอบด้วยการ การกรองข้อมูลดังนี้ 

1) ประเภทข้อมูล : ส่งออก/นำเข้า 
2) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ  และแยกออกเป็น รายปี/รายเดือน/รายไตรมาส ซ่ึง

จะสามารถเลือกดูข้อมูล แบบย้อนหลัง และ แบบเปรียบเทียบ ระหว่างช่วงเวลาได้ 
3) แสดงข้อมูลตาม : ประเทศ/สินค้า 
4) หน่วยมูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ/ล้านบาท/เหรียญสหรัฐ และ บาท 
5) หมวดหมู่สินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร/กลุ่มสินค้า DITP/กลุ่ม

สินค้าของฉัน 
6) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และกลุ่มประเทศ DITP 
7) สินค้า:สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร/กลุ่มสินค้า DITP/กลุ่มสินค้าของฉัน 

ตัวกรองขั้นสูง ประกอบด้วยการ การกรองข้อมูลดังนี้ 

1) เรียงอันดับ : มูลค่า/ปริมาณ/โครงสร้างสินค้า  จาก มากไปน้อย และ น้อยไปมาก 
2) รูปแบบการแสดงผล : มูลค่า/อัตราการขยายตัว/สัดส่วน  
3) เปรียบเทียบค่า Growth : เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (YoY)/เปรียบเทียบ

ไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ)/เปรียบเทียบเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมา 
(MoM) 

4) เปรียบเทียบค่า Share :เปรียบเทียบสัดส่วนจากผลรวมทั้งหมด/เปรียบ เที ยบสัดส่วน
ตามลำดับชั้นของกลุ่ม/เปรียบเทียบสัดส่วนตามลำดับชั้นของกลุ่ม 

5) หน่วยสินค้า : หน่วยสินค้าตามการนำเข้าส่งออกของกรมุลกากร 
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6) การนำเข้า-ส่งออก : Export/Re-Export/Import/Re-Import 
7) ด่าน : ด่านตามการนำเข้าส่งออกของกรมุลกากร 
8) ช่องทางการขนส่ง : ช่องทางการขนส่งตามการนำเข้าส่งออกของกรมุลกากร 
9) ภูมิภาค/จังหวัด : เป็นภูมิภาค/จังหวัด ของผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออก 

การแสดงผลข้อมูลรายงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาพรวมการส่งออกนำเข้า ปีล่าสุดที่
เลือก และ ภาพรวมการส่งออกนำเข้าตามช่วงเวลาที่เลือก 

1) ภาพรวมการส่งออกนำเข้า ปีล่าสุด เป็นการสรุปภาพรวม แยกตาม มูลค่า (ล้านเหรียญ
สหร ัฐ/ล้านบาท/เหร ียญสหร ัฐ/บาท),จำนวนประเทศ ,จำนวนสินค้า  และ จำนวน
ผู้ประกอบการที่ นำเข้าส่งออก ทั้งหมด 

 
 

2) ภาพรวมการส่งออกนำเข้าตามช่วงเวลาที่เลือก จะแสดงมุมมอง ออกเป็น 2 แบบ คือ 
ตามประเทศ และ ตามสินค้า 

มุมมองประเทศ (ตามมูลค่า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 18 
 

มุมมองประเทศ (ตามปริมาณ) 

 
 

มุมมองแผนที่ ตาม TOP ประเทศ (Default top 20 ประเทศ) 
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มุมมองสินค้ากระทรวงพาณิชย์ (สินค้าสำคัญ) ตามมูลค่า 

 
มุมมองสินค้ากระทรวงพาณิชย์ (สินค้าสำคัญ) ตามปริมาณ 
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มุมมองสินค้ากรมศุลกากร ตามมูลค่า 

 
มุมมองสินค้ากรมศุลกากร ตามปริมาณ 
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การแสดงผลข้อมูล ประเทศที่เป็นรายไตรมาส ให้ทำการระบุ ไตรมาสที่ต้อ งกรองข้ อ มูล 
ตัวอย่างเช่น เลือกไตรมาส 1 – 3 ปี 2565 ตามรูป จากนั้นก็กดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
 
รายไตรมาส ในมุมมองประเทศ 
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รายไตรมาส ในมุมมองสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 
รายไตรมาส ในมุมมองสินค้ากรมศุลกากร 
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การแสดงผลข้อมูล ประเทศที ่ เป ็นรายเดือน ให้ทำการระบุเดือนที ่ต้องกรองข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น เลือก มค-กย. ปี 2565 ตามรูป จากนั้นก็กดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
 
รายเดือน ในมุมมองประเทศ 
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รายเดือน ในมุมมองสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 
รายเดือน ในมุมมองสินค้ากรมศุลกากร 
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การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มอาเซียน (9) และทำการเลือกทุกปร ะเทศที่อยู่
ภายใต้ กลุ่มอาเซียน (9) จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 
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ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 100000000:สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุ
สัตว,์ประมง) / 200000000:สินค้าอุตสาหกรรมดารเกษตร / 3000000000: สินค้าอุตสาหกรรม  
และเลือกสินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 
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ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การใช้งานตัวกรองขั้นสูง ประกอบด้วยการ  

1) เรียงอันดับ : โครงสร้างสินค้า  จาก มากไปน้อย  
2) รูปแบบการแสดงผล : มูลค่า/อัตราการขยายตัว/สัดส่วน  
3) เปรียบเทียบค่า Growth : เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา (YoY 
4) เปรียบเทียบค่า Share :เปรียบเทียบสัดส่วนจากผลรวมทั้งหมด 
5) หน่วยสินค้า : กรัม/กิโลกรัม 
6) การนำเข้า-ส่งออก : Export/Re-Export 
7) ด่าน : ด่านแม่สอด 
8) ช่องทางการขนส่ง : รถไฟ,รถยนต์,คนเดิน, 
9) ภูมิภาค/จังหวัด : นนทบุรี,สมุทรปราการ 

จากนั้น กดปุ่ม “แสดงรายงาน” 
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ผลลัพธ์ท่ีได้ 
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การใช้งานปีเทียบ ให้เลือกช่วงเวลา และ เลือกเปรียบเทียบ โดยจะต้องระบุปีเปรียบเทียบ และ ปีที่
สนใจ  เช่น เลือกปีเปรียบเทียบเป็น 2560 และ ปีที่สนใจเป็น ปี 2562,2563,2564 เป็นต้น  จากนั้นกดปุ่ม 
“แสดงรายงาน” 

 

หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกปีเปรียบเทียบ หรือ ปีที่สนใจได้ สูงสุดเพียง 3 ปี  

ผลลัพธ์ท่ีได้ 
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การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   
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การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 
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รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 
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การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
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4. การใช้งานเมนูแถลงข่าว 
เป็นการเข้าใช้งานสถิติในรูปแบบที่ใช้ในการแถลงข่าว โดยจะมีรูปแบบการแสดงผลรายงาน

อยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ รายงาน STAT A (ภาพรวม),รายงาน STAT B,D (สินค้า) และ รายงาน 
STAT C (ตลาด) เป็นต้น 

1) รายงาน STAT A (ภาพรวม) 
รายงาน STAT A (ภาพรวม) เป็นการแสดงผลข้อมูลในมุมมองของ การส่งออก  

,การนำเข้า และ ดุลการค้า ตามช่วงเวลา โดยมีรูปแบบการแสดงข้อมูล ดังนี้   

การกรองข้อมูล ทำได้ ดังนี้ 

• เลือกประเภทรายงาน : รายงาน STAT A (ภาพรวม)  

• ช่วงเวลา : เลือกปีล่าสุด 

• หน่วยมูลค่า (Default เป็น ล้านเหรียญสหรัฐ โดยท่านสามารถเลือกหน่วยมูลค่า ที่
เป็นล้านบาท/เหรียญสหรัฐ หรือ บาท ได้ )  
จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
การส่งออก 
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การนำเข้า 

 
ดุลการค้า 
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การ Export ข้อมูล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File ดังนี้ 

 

การ Export เป็น Excel สามารถที่จะเลือก Export แบบ ทั้งหมดทุกตาราง หรือ เลือกที่จะ 
Export เป็นบางตารางได้ ดังนี้ 

  

การ Export แบบ ทุกทั้งหมด 
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การ Export แบบบางตาราง 
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การ Export เป็น PDF สามารถที่จะเลือก Export แบบ ทั้งหมดทุกตาราง หรือ เลือกที่จะ 
Export เป็นบางตารางได้เช่นเดียวกับรูปแบบที่เป็น Excel File ดังนี้ 

 

การ Export แบบ ทุกทั้งหมด 
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การ Export แบบบางตาราง 
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2) รายงาน STAT B,D (สินค้า) 
รายงาน STAT B,D (สินค้า) เป็นการแสดงผลข้อมูลในมุมมอง สินค้าตามโครงสร้าง

แถลงข่าว / ตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามช่วงเวลา โดยมีรูปแบบการแสดงข้อ มูล 
ดังนี้  

การกรองข้อมูล ทำได้ดังนี้ 

• เลือกประเภทรายงาน : รายงาน STAT B,D (สินค้า)   
• ช่วงเวลา : เลือกปีล่าสุด 

• หน่วยมูลค่า (Default เป็น ล้านเหรียญสหรัฐ โดยท่านสามารถเลือกหน่วยมูลค่า ที่
เป็นล้านบาท/เหรียญสหรัฐ หรือ บาท ได้ )  

จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 

สินค้าตามโครงสร้างแถลงข่าว 
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ตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ 

 

การ Export ข้อมูล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File ดังนี้ 
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การ Export เป็น Excel  

 

การ Export เป็น PDF  
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3) แบบรายงาน STAT C (ตลาด) 
แบบรายงาน STAT C (ตลาด) เป็นการแสดงผลข้อมูลในมุมมอง STAT C1 (แบบ 3 

กลุ่มตลาด) / STAT C2 (แบบ 5 กลุ่มตลาด) ตามช่วงเวลา โดยมีรูปแบบการแสดงข้อมูล 
ดังนี้  

การกรองข้อมูล ทำได้ดังนี้ 

• เลือกประเภทรายงาน : รายงาน STAT B,D (สินค้า)   
• ช่วงเวลา : เลือกปีล่าสุด 

• หน่วยมูลค่า (Default เป็น ล้านเหรียญสหรัฐ โดยท่านสามารถเลือกหน่วยมูลค่า ที่
เป็นล้านบาท/เหรียญสหรัฐ หรือ บาท ได้ )  

จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 

มุมมอง STAT C1 (แบบ 3 กลุ่มตลาด) 
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มุมมอง STAT C1 (แบบ 5 กลุ่มตลาด) 
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การ Export ข้อมูล สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File ดังนี้ 

 

การ Export เป็น Excel สามารถที่จะเลือก Export แบบ ทั้งหมดทุกตาราง หรือ เลือกที่จะ 
Export เป็นบางตารางได้ ดังนี้ 

  

การ Export แบบ ทุกทั้งหมด 
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การ Export แบบบางตาราง 

 

 

การ Export เป็น PDF สามารถที่จะเลือก Export แบบ ทั้งหมดทุกตาราง หรือ เลือกที่จะ 
Export เป็นบางตารางได้ ดังนี้ 
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การ Export แบบ ทุกทั้งหมด 

 

การ Export แบบบางตาราง 
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5. การใช้งานเมนูสถิติขั้นสูง (Matrix) 
เป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Matrix โดยสามารถทำการแสดงได้ 2 รูปแบบ คือ ใน

มุมมองประเทศ และมุมมองสินค้า (สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร) โดยท่านสามารถ
เลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ประเภทข้อมูล : ส่งออก / นำเข้า 
2) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
3) แสดงข้อมุลต่า : ประเทศ / สินค้า 
4) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
5) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 
6) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
7) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 
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มุมมองประเทศ 

 
มุมมองสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 
มุมมองสินค้ากรมศุลกากร 
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การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่ม อาเซียน (9) และเลือก รายชื่อประเทศทุกประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน (9) ตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
 
ระบบจะแสดง List รายการประเทศที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
ผลลัพธ์ของข้อมูล 
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การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 101000000:สินค้ากสิกรรม และเลือกสินค้าตามรูป 
จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
 

ระบบจะแสดง List รายการประเทศ และ รายการสินค้าที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
ผลลัพธ์ของข้อมูล 
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การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
 
ระบุรายละเอียดอีเมลที่ ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมลของ

บุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย ซ่ึง
รูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูกเลือก
ทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปแบบเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

รูปแบบการส่งทั้ง Excel และ PDF File 
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รูปแบบการส่ง Excel  File อย่างเดียว  

 

ถ้าจะส่งในรูปแบบ PDF ให้ คลิกที่ icon Excel ให้เครื่องหมายถูกออก และมาเลือก icon 
PDF File ให้ขึ้นเครื่องหมายถูกแทน 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้ 
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ทำการ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
 
 



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 55 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 
หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
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6. การเข้าใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> ทวีป/กลุ่ม
ประเทศ/ประเทศ 

เป็นการแสดงผลข้อมูล Fact Sheet  ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ โดยสามารถทำการแสดง
ได้ 3 รูปแบบ คือ รายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ในมุมมองประเทศ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกรูปแบบการ
กรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยสินค้า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ภูมิภาค/จังหวัด : เลือกภูมิภาค/จังหวัดของผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออก 
5) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
6) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 
 
มุมมองรายปี (ภาพรวม/ดุลการค้า) 
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มุมมองรายปี (ส่งออก) 

 
มุมมองรายปี (นำเข้า) 
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มุมมองรายไตรมาส (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
มุมมองรายปไตรมาส (ส่งออก) 
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มุมมองรายปไตรมาส (นำเข้า) 

 
มุมมองรายเดือน (ภาพรวม/ดุลการค้า) 
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มุมมองรายปเดือน (ส่งออก) 

 
มุมมองรายปเดือน (นำเข้า) 
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การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสหภาพยุโรป(15) และเลือก รายชื่อประเทศทุก
ประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป(15) ตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการประเทศที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 
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ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 101010000:ข้าว และเลือกสินค้าตามรูป จากนั้น 
กดปุ่ม “ยืนยัน” 
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ผลลัพธ์ของข้อมูล 
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การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั ้ง 2 ร ูปแบบ แต่ถ ้าต้องการเพียงร ูปแบบเดียว เช ่น Excel ให้ คลิกที ่  Icon pdf แล้ว 
เครื่องหมายถูกจะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

 เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ใหค้ลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเ พ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูก ต้อง ก็จ ะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้  

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 65 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 66 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 67 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 
หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 68 
 

7. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> สินค้า 
เป็นการแสดงผลข้อมูล Fact Sheet  สินค้า โดยสามารถทำการแสดงได้ 3 รูปแบบ คือ ราย

ปี/รายไตรมาส/รายเดือน ในมุมมองประเทศ  โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ภูมิภาค/จังหวัด : เลือกภูมิภาค/จังหวัดของผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออก 
5) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
6) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 69 
 

มุมมองรายปี (ส่งออก) 

 
มุมมองรายปี (นำเข้า) 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 70 
 

มุมมองรายไตรมาส (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
มุมมองรายปไตรมาส (ส่งออก) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 71 
 

มุมมองรายปไตรมาส (นำเข้า) 

 
มุมมองรายเดือน (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 72 
 

มุมมองรายเดือน (ส่งออก) 

 
มุมมองรายเดือน (นำเข้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 73 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกทวีปเอเซีย  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 74 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 103000000:ปศุสัตว์ / 102000000:สินค้าประมง 
และเลือกสินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 75 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 76 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 77 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 78 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 79 
 

การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 80 
 

8. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >> Fact Sheet >> ภูมิภาค/จังหวัด 
เป็นการแสดงผลข้อมูล Fact Sheet  ภูมิภาค/จังหวัด โดยสามารถทำการแสดงได้ 3 รูปแบบ 

คือ รายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ในมุมมองภูมิภาค/จังหวัด  โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการกรอง
ข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ภูมิภาค/จังหวัด : เลือกภูมิภาค/จังหวัดของผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออก 
5) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
6) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 81 
 

มุมมองรายปี (ส่งออก - สินค้า) 

 
มุมมองรายปี (ส่งออก - ประเทศ) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 82 
 

มุมมองรายปี (นำเข้า - สินค้า) 

 
มุมมองรายปี (นำเข้า - ประเทศ) 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 83 
 

มุมมองรายไตรมาส (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
มุมมองรายไตรมาส (ส่งออก - สินค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 84 
 

มุมมองรายไตรมาส (ส่งออก - ประเทศ) 

 
มุมมองรายไตรมาส (นำเข้า – สินค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 85 
 

มุมมองรายไตรมาส (นำเข้า – ประเทศ) 

 
มุมมองรายเดือน (ภาพรวม/ดุลการค้า) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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มุมมองรายเดือน (ส่งออก - สินค้า) 

 
มุมมองรายเดือน (ส่งออก - ประเทศ) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 87 
 

มุมมองรายเดือน (นำเข้า – สินค้า) 

 
มุมมองรายเดือน (นำเข้า – ประเทศ) 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 88 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกทวีปเอเซีย  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 89 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 103000000:ปศุสัตว์ / 102000000:สินค้าประมง 
และเลือกสินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 90 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 91 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 92 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 93 
 

รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 94 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 95 
 

9. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ตลาด/สินค้า ศักยภาพ >> ตลาด
ศักยภาพ 

เป็นการแสดงผลข้อมูลตลาดศักยภาพ ที่ประเทศไทยได้ทำการนำเข้าและส่งออกสิน ค้าจาก
ประเทศไทยไปยังต่างๆทั่วโลก โดยรูปแบบการแสดงผลจะเป็นรายปีในมุมมองประเทศ  โดยท่าน
สามารถเลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
5) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี  

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 96 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกทวีปยุโรป  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 97 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 101010000: ข้าว/ 101030000: ถั่วและเลือก
สินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 98 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 99 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 100 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 101 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 102 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 103 
 

10. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ตลาด/สินค้า ศักยภาพ >> สินค้า
ศักยภาพ 

เป็นการแสดงผลข้อมูลสินค้าศักยภาพ ที่ประเทศไทยได้ทำการนำเข้าและส่งออกสิน ค้าจาก
ประเทศไทยไปยังต่างๆทั่วโลก โดยรูปแบบการแสดงผลจะเป็นรายปีในมุมมองสินค้าศักยภาพ  โดย
ท่านสามารถเลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
5) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี  

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 104 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกทวีปแอฟริกา  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 105 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 200000000: สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เลือก
สินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 106 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 107 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 108 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 109 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 110 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 111 
 

11. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>ขนาดผู้ประกอบการ 
เป็นการแสดงผลข้อมูลขนาดผู้ประกอบการ ที่ได้ทำการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศ

ไทยไปยังต่างๆทั่วโลก โดยรูปแบบการแสดงผลจะเป็นรายปีในมุมมองตามขนาดผู้ประกอบการ (SML)  
โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ ( Default ปีล่าสุด จากเดือน มค. ถึงเดือนล่าสุด) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
4) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
5) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี  

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 112 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกทวีปออสเตรเลีย  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 113 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 200000000: สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เลือก
สินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 114 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 115 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 116 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 117 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 118 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 119 
 

12. การใช้งานเมนูสถิติการค้าระหว่างประเทศ >> สถิติขั้นสูง >>คาดการณ์การส่งออก 
เป็นการแสดงผลข้อมูลคาดการณ์การส่งออก ซ่ึงใช้สมาการ ETS Exponential Smoothing  

Seasonal เข้ามาช่วยในการคำนวณผลการ นำเข้าส่งออกของไทย โดยรูปแบบการแสดงผลจะเป็น 2 
รูปแบบ คือ รายปี และ รายเดือน  โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการกรองข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน/ปีงบประมาณ  (เลือกเป็นรายปี หรือ รายเดือน) 
2) หน่วยมูลค่า : (Default ล้านเหรียญสหรัฐ)  และสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ล้านบาท /

เหรียญสหรัฐ และ บาท ได้ 
3) หมวดสินค้า : สินค้ากระทรวงพาณิชย ์
4) ประเทศ : ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศ และ กลุ่มประเทศ DITP 
5) สินค้า :  สินค้ากระทรวงพาณิชย์/สินค้ากรมศุลกากร 

หน้ากรองข้อมูล 

 

มุมมองรายปี  

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 120 
 

การกรองข้อมูลประเทศ ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกประเทศ” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้
เลือกประเทศที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือก ประเทศจีน  จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
ระบบจะแสดง List รายการทวีปที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 121 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

การกรองข้อมูลสินค้า ให้เลือกที่ปุ่ม “เลือกสินค้า” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าให้เลือก 
สินค้าที่ต้องการกรองข้อมูล เช่น เลือกกลุ่มสินค้า 200000000: สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เลือก
สินค้าตามรูป จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 122 
 

ผลลัพธ์ของข้อมูล 

 
 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 123 
 

การส่งอีเมลให้กับผู้ที่มาติดต่อขอข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้ 
กดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลผ่านอีเมล” จากนั้นจะ Dialog Popup หน้าแบบฟอร์มสำหรับการส่ง

ข้อมูลผ่านอีเมล ดังนี้ 

 
ระบุรายละเอียดในอีเมลที่ต้องการส่ง โดยให้เลือกชื่อผู้ที่ ต้องการจะส่งถึง หรือ กรอกอีเมล

ของบุคคลที่ต้องการจะส่งลงไปในช่อง “ถึง” จากนั้นให้ระบุเรื่อง และ รายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 
ซ่ึงรูปแบบของเอกสารที่จะส่งไปนั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Excel และ PDF File โดย Default จะถูก
เลือกทั้ง 2 รูปแบบ แต่ถ้าต้องการเพียงรูปเดียว เช่น Excel ให้ คลิกที่ Icon pdf แล้ว เครื่องหมายถูก
จะหายไป จากนั้นก็กดปุ่ม “ส่ง” 

ผลลัพธ์การส่งอีเมล 

 

เม่ือมีการเปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Download” ระบบจะ Redirect มาที่ระบบเพ่ือ
ยืนยันอีเมลอีกรอบ ให้ทำการยืนยันด้วยอีเมลพร้อมกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ถ้าหากอีเมลถูกต้องก็จะ
สามารถทำการ Download ข้อมูลได้   



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 124 
 

การยืนยันอีเมล 

 
การ Download ข้อมูล Excel / PDF File 

 
รูปแบบ Excel File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 125 
 

รูปแบบ PDF File ที่ได้รับ 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 126 
 

การ Export ข้อมูลสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Excel / PDF File โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

 
การ Export เป็น Excel File 

 
การ Export เป็น PDF File 

 

หมายเหตุ : ระบบจะมีการบันทึกการเรียกดูรายงานไว้ เพ่ือเก็บเป็นประวัติในการเข้าใช้งาน 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 127 
 

13. การใช้งานเมนูตั้งค่าข้อมูล >> จัดการกลุ่มประเทศ 
เป็นการจัดกลุ่มประเทศ เพ่ือใช้ในการแสดงผลรายงานในรายงานต่างๆ ของระบบ โดยท่าน

สามารถทำการ เพ่ิมกลุ่มประเทศได้ ดังนี้ 
1) การเพ่ิมกลุ่มประเทศ 

ให้กดที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลกลุ่มประเทศ”  ตามรูป 

 

หน้าจอการเพ่ิมกลุ่มประเทศ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• ชื่อกลุ่มประเทศ (ภาษาไทย) :  Menucom_ทดสอบ 
• ชื่อกลุ่มประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : Menucom_Test 

• ระบุชื่อสำนักงาน : สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 

• ระบุ สถานะ : ส่วนตัว 
• ระบุ Tag :  ทดสอบ (ใช้สำหรับค้นหากลุ่มประเทศ) 

• ระบุชื่อประเทศ : อินโดนีเซีย,กัมพูชา,ลาว 
• แชร์ให้กับ : (แชร์กลุ่มให้กับรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานในระบบงานเท่านั้น) 

จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 128 
 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 

กลับหน้าหลัก 

 

2) การแก้ไขกลุ่มประเทศ 
การแก้ไขกลุ่มประเทศ ให้กดที่ปุ่ม “แก้ไข” ตามรูป 

 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 129 
 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลกลุ่มประเทศ ให้ทำการแก้ไข และทำการ บันทึกข้อมูล (ในที่นี้
จะเพ่ิมประเทศ เมียนมา เข้าในในกลุ่ม) 

 

ผลลัพธ์การแก้ไข 

 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 130 
 

3) การลบกลุ่มประเทศ 
การลบกลุ่มประเทศ ให้กดที่ปุ่ม “ลบ” ตามรูป 

 

ระบบจะมีการ Alert แจ้งเตือน เพ่ือยืนยัน การทำรายการ  

 

ข้อมูลกลุ่มประเทศถูกลบเรียบร้อย 

 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 131 
 

14. การใช้งานเมนูตั้งค่าข้อมูล >> จัดการกลุ่มสินค้า 
เป็นการจัดการกลุ่มสินค้า  เพ่ือใช้ในการแสดงผลรายงานในรายงานต่างๆ ของระบบ โดย

ท่านสามารถทำการ เพ่ิมกลุ่มกลุ่มสินค้าได้ 2 แบบ คือ สินค้ากรมศุลกากร และ สินค้ากระทรวง
พาณิชย์  ดังนี้ 
1) การเพ่ิมกลุ่มสินค้ากรมศุลกากร 
ให้กดที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลกลุ่มสินค้ากรมศุลกากร”  ตามรูป 

 
หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกลุ่มสินค้ากรมศุลกากร 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• ชื่อกลุ่มสินค้า (ภาษาไทย)::  Menucom_ทดสอบ 

• ชื่อกลุ่มประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : Menucom_Test 

• ระบุสำนักงาน/กอง : สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ [สสบ] 
• ระบุกลุ่มงาน : กลุ่มงานแผนอำนวยการ 



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 132 
 

• ระบุ สถานะ : ส่วนตัว 

• ระบุ Tag :  ทดสอบ (ใช้สำหรับค้นหากลุ่มประเทศ) 
• ระบุพิกัด: 10:สัตว์มีชีวิต และ 02:เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสัตว์ท่ีบริโภคได้ 

• แชร์ให้กับ : (แชร์กลุ่มให้กับสำนักงาน/กลุ่มงาน และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานในระบบงาน
เท่านั้น) 

จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 
 
2) การเพ่ิมกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ให้กดที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์”  ตามรูป 

 
  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

• ชื่อกลุ่มสินค้า (ภาษาไทย)::  Menucom_ทดสอบสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

• ชื่อกลุ่มประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : Menucom_ทดสอบสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 
• ระบุสำนักงาน/กอง : สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ [สสบ] 

• ระบุกลุ่มงาน : กลุ่มงานแผนอำนวยการ 

• ระบุ สถานะ : ส่วนตัว 

• ระบุ Tag :  ทดสอบ (ใช้สำหรับค้นหากลุ่มประเทศ) 
• ระบุพิกัด: 100000000:สินค้าเกษตรกราม (กสิกรรม,ปศุสัตว,์ประมง) และ 200000000:สินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตร 

• แชร์ให้กับ : (แชร์กลุ่มให้กับสำนักงาน/กลุ่มงาน และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานในระบบงาน
เท่านั้น) 

จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 
 
3) การแก้ไขกลุ่มสินค้า 

การแก้ไขกลุ่มสินค้า ให้กดที่ปุ่ม “แก้ไข” ตามรูป 

 
 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลกลุ่มสินค้า ให้ทำการแก้ไข และทำการ บันทึกข้อมูล 

(ในที่นี้จะเพ่ิมสินค้า 10:ธัญพืช เข้าในในกลุ่ม) 
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ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 

 
4) การลบกลุ่มสินค้า 

การลบกลุ่มสินค้า ให้กดที่ปุ่ม “ลบ” ตามรูป 

 

  



โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถิติเพ่ือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

หน้า 136 
 

ระบบจะมีการ Alert แจ้งเตือน เพ่ือยืนยัน การทำรายการ  

 

ข้อมูลกลุ่มสินค้าถูกลบเรียบร้อย 

 

รายการถูกลบเรียบร้อย 

 


