
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน 

(ระดับกรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็น

โครงการ

ของ

หน่วยงานอืน่

1 กระทรวงพาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

เป็นรางวลัสง่เสรมิการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล

2 กระทรวงพาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ทีก่รมฯ

(1) เพือ่สรา้งความโปรง่ใสใหร้ะบบ

ราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.t

h/th/aboutus/anti-

corruption-policy

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึ

ชอ่งทางดังกลา่วไดจ้ากทาง

เว็บไซตก์รมฯ

3 กระทรวงพาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนกรณี

ทจุรติของเจา้หนา้ที่

กรมฯ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://api.dtn.go.th/f

iles/v3/5e97c461ef41

40b16555bf62/downl

oad

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบทางเว็บไซตก์รมฯ

4 กระทรวงพาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการคุม้ครองผู ้

รอ้งเรยีน/พยาน หรอื

ผูแ้จง้เบาะแส

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://api.dtn.go.th/f

iles/v3/5e97c461ef41

40b16555bf62/downl

oad

เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดรั้บ

ทราบทางเว็บไซตก์รมฯ

5 กระทรวงพาณชิย์

กรมเจรจา

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการและกลไก

การเปิดโอกาสใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้

มามสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dtn.go.t

h/th/aboutus/-

ประกาศกรมเจรจา

การคา้ระหวา่ง

ประเทศ-เรือ่ง-

มาตรการและกลไก

การเปิดโอกาสให

6 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ตา่งประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการเรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประพฤตมิชิอบของ

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีก่รมการคา้

ตา่งประเทศ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน http://www.dft.go.th/

7 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ภายใน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dit.go.th

/Complaint_Index.asp

x

เปิดใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม

ในการแสดงความคดิเห็น 

แจง้เบาะแสการทจุรติ เขา้ถงึ

ไดท้างเว็บไซตข์องหน่วยงาน

8 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ภายใน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน สายดว่น 

1569

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://app-

transport.dit.go.th/fro

ntend/

รับแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนราคา

สนิคา้และบรกิาร

9 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานขอ

อนุญาตขนยา้ยสนิคา้

ควบคมุ

(1) เพือ่สรา้งความโปรง่ใสใหร้ะบบ

ราชการ 

(2) เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://app-

transport.dit.go.th/ap

p/login.php

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขออนุญาต เป็นการลดสนิบน



10 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานขอ

อนุญาตใหน้ าเครือ่ง

ชั่งตวงวดัออกจาก

ดา่นศลุกากร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://cbwm.dit.go.th

/cbwmthai/Regis/Def

ault.aspx

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขออนุญาต เป็นการลดสนิบน

11 กระทรวงพาณชิย์
กรมการคา้

ภายใน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

กระบวนงานระบบ

ตรวจสอบการ

ใหบ้รกิารงานชั่งตวง

วดั

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://cbwm.dit.go.th

/service/

ลดการพบเจอกนัระหวา่งผู ้

ขออนุญาต เป็นการลดสนิบน

12 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ระบบแจง้เตอืน

สทิธบิัตรทีห่มดอายุ

และใกลห้มดอายุ

ความคุม้ครองในอกี 5

 ปีขา้งหนา้ (Patent 

Expiration Date Early 

Warning)

เพือ่อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุ

สทิธบิัตรทีส่นใจ ส าหรับน าไปใช ้

ประโยชน์ในเชงิอตุสาหกรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://patentsearch.i

pthailand.go.th/DIPPu

blic/_AppPublic/Regis

trationEnding.aspx

13 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ประชาชนใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว 

โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึพอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.

th/content/MzM

เป็นรางวลัสง่เสรมิการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้ง

ธรรมภบิาล

14 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service 

ระบบการยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

ทางปัญญาทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-filing)     [รับค าขอ

จดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้ 

ค าขอรับสทิธบิัตรการ

ประดษิฐ/์อนุสทิธบิัตร

 ค าขอรับสทิธบิัตร

การออกแบบ

ผลติภัณฑ ์ค าขอ

อทุธรณ์ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา และค า

ขอจดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้

ระหวา่งประเทศ 

(Madird)]

เพือ่อ านวยความสะดวกในการยืน่ค าขอ

จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา และค า

ขออืน่ๆ และลดชอ่งทาง       การพบปะ

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร       ลดโอกาสการเกดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://sso.ipthailand.

go.th/login?app_id=1

700000003&redirect_

url=https:%2F%2Fpor

tal.ipthailand.go.th%2

Ftoken%3Fcontinue_

url%3Dhttps%253A%

252F%252Fportal.ipth

ailand.go.th%252F



15 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service 

ระบบรับแจง้ขอ้มลู

ลขิสทิธิท์าง

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-filing)

เพือ่อ านวยความสะดวกในการยืน่ค าขอ 

และเจา้หนา้ทีส่ามารถพจิารณาค าขอผา่น

ระบบฯ โดยประชาชนสามารถ  ตรวจสอบ

สถานะการพจิารณาค าขอฯ ผา่นระบบฯ 

ดังกลา่วได ้และยังเป็นการลดชอ่งทาง

การพบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูย้ ืน่ค าขอ

 ลดโอกาสการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://copyright.ipth

ailand.go.th/

16 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service 

ระบบตรวจสอบ

ขอ้มลูลขิสทิธิท์าง

อเิล็คทรอนคิส์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

ในการตรวจสอบขอ้มลูลขิสทิธิท์ีม่กีารยืน่

แจง้ขอ้มลูตอ่กรมฯ ผา่นทางเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://copyright.ipth

ailand.go.th/search

17 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service 

ระบบบรหิารหนังสอื

ส าคัญการ        จด

ทะเบยีนสทิธบิัตรการ

ประดษิฐ/์อนุสทิธบิัตร

 ในรปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-Certification)การ

ท า e-Service

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

สทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตรทีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนไดร้วดเร็วขึน้ ลดปรมิาณการใช ้

กระดาษ (paperless) ลดชอ่งทางการ

พบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูม้าตดิตอ่/

ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการเกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://verify.ipthaila

nd.go.th/

18 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า Patent 

e-service ระบบแจง้

เตอืนชดุขอ้มลูค า

ขอรับสทิธบิัตรการ

ประดษิฐท์ีป่ระกาศ

โฆษณาแลว้และอยู่

ในชว่งระยะเวลา

คัดคา้น (Patent 

Opposition Database)

เพือ่เผยแพรป่ระกาศโฆษณาสทิธบิัตรที่

ยืน่ค าขอรับสทิธบิัตรตอ่ประชาชนท่ัวไป 

เพือ่อ านวยความสะดวกในการตดิตาม

การตรวจสอบ และคน้หาระยะเวลาการ

คัดคา้นค าขอรับสทิธบิัตร และลด

ชอ่งทางการพบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผู ้

มาตดิตอ่/ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการเกดิ

การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://patentsearch.i

pthailand.go.th/DIPPu

blic/_AppPublic/Publi

cSummary.aspx 

19 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า DesignPatent

 e-service ระบบแจง้

เตอืนค าขอรับ

สทิธบิัตรการ

ออกแบบผลติภัณฑ์

ทีป่ระกาศโฆษณา

แลว้และอยูใ่นชว่ง

ระยะเวลาคัดคา้น 

(Design Patent 

Opposition Database)

เพือ่เผยแพรป่ระกาศโฆษณาแบบ

ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค าขอรับสทิธบิัตรการ

ออกแบบตอ่ประชาชนท่ัวไป เพือ่อ านวย

ความสะดวกในการตดิตามการตรวจสอบ 

และคน้หาระยะเวลาการคัดคา้นค าขอรับ

สทิธบิัตรการออกแบบ และลดชอ่งทาง

การพบปะระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูม้า

ตดิตอ่/ผูรั้บบรกิาร ลดโอกาสการเกดิการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://patentsearch.i

pthailand.go.th/DIPPu

blic/_AppPublic/Publi

cSummaryDesign.asp

x



20 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การรับสมัคร

สอบแขง่ขันเพือ่บรรจุ

และแตง่ตัง้บคุคล      

 เขา้รับราชการ

เพือ่เปิดโอกาสใหม้คีณุสมบัตติรงตาม

ความตอ้งการของสว่นราชการสามารถ

สมัครสอบไดอ้ยา่งสะดวก และท่ัวถงึ 

ตลอดจนลดชอ่งทางการพบปะระหวา่ง

เจา้หนา้ทีก่บัผูส้มัครสอบ ลดโอกาสการ

เกดิการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://ipthailand.thai

jobjob.com/

เผยแพรเ่มือ่มกีารรับสมัคร

สอบ/คัดเลอืก

21 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

หลักเกณฑแ์ละแนว

ปฏบิัตเิกีย่วกบัการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน

กรณีการทจุรติของ

เจา้หนา้ทีใ่นสงักดั

กรมทรัพยส์นิทาง

ปัญญา และขอ่ง

ทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติฯ

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติของกรม

ทรัพยส์นิทางปัญญามปีระสทิธภิาพ และ

ตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิาร

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ipthaila

nd.go.th/th/ชอ่งทาง

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติ.html

22 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ใหห้น่วยงานไดรั้บทราบถงึปัญหา

การด าเนนิงานดา้นคณุธรรมและความ

โปรง่ใส และน าผลการประเมนิมา

ปรับปรงุพัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตงิาน การใหบ้รกิาร สามารถ

อ านวยความสะดวกและตอบสนองตอ่

ประชาชนไดด้ยี ิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://itas.nacc.go.th

/home/detailnews/13

83?ReturnUrl=https%

3A%2F%2Fitas.nacc.g

o.th%2Fhome%2Flista

llnews

23 กระทรวงพาณชิย์

กรม

ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิความ

เสีย่งการทจุรติใน

กระบวนงานที่

เกีย่วขอ้งกบัการ

พจิารณาอนุมัต ิ

อนุญาตของทาง

ราชการ

เพือ่วเิคราะหก์ระบวนการด าเนนิงานทีอ่าจ

เกดิความเสีย่งตอ่การทจุรติ และจัดท า

แผนปฏบิัตกิารในการป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

โอกาสการทจุรติขึน้ได ้โดยการปรับปรงุ

และเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ipthailan

d.go.th/th/กลุม่

คุม้ครองจรยิธรรม/

item/risk_corruption.

html

24 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัเลศิรัฐ

เพือ่เป็นการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

เพือ่ประชาชนไดรั้บบรกิารทีส่ะดวก 

รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นทีพ่งึ

พอใจ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.opdc.go.

th/content/MzM

เป็นรางวลัสง่เสรมิการ

ท างานอยา่งโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล

25 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

การเสนอผลงานเพือ่

รับรางวลัหรอืรับรอง

คณุภาพ

รางวลัรัฐบาลดจิทัิล

เพือ่ผลักดันใหท้กุหน่วยงานมุง่สูรั่ฐบาล

ดจิทัิลทีเ่ปิดเผยเชือ่มโยง และรว่มกนั

สรา้งบรกิารทีม่คีณุคา่ใหป้ระชาชน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dga.or.t

h/policy-

standard/policy-

regulation/dg-

awards/dg-award-

2563/



26 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

คลังขอ้มลูธรุกจิ 

(DBD Data 

Warehouse+)

เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูนติบิคุคล และงบ

การเงนิ ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูทีจ่ าเป็น

ตอ่การด าเนนิธรุกจิ อาท ิขอ้มลูท่ัวไป

ของนติบิคุคล สถานะของธรุกจิ สถติกิาร

ประกอบธรุกจิของประเทศไทย การ

วเิคราะหอ์ตัราการเตบิโต การขยายตัว 

และแนวโนม้ของธรุกจิไทย ตลอดจนการ

วเิคราะหง์บการเงนิทีจ่ะแสดงถงึ

ความสามารถในการบรหิารจัดการธรุกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://datawarehous

e.dbd.go.th/

27 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ตรวจคน้ขอ้มลู ผา่น 

Smart Phone 

(DBD e- Service 

Application)

เป็นการใหบ้รกิารตรวจสอบขอ้มลูนติ ิ

บคุคล/งบการเงนิ ขอ้มลูรา้นคา้ออนไลน์

ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย ์และขอ้มลูสมาคม

การคา้และหอการคา้   และบรกิาร

ออนไลน์ตา่งๆ ของกรมพัฒนาธรุกจิ

การคา้ ผา่นทาง Smart Phone

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://play.google.co

m/store/apps/details

?id=th.go.dbd.e_servi

ce

สามารถ download 

Application ไดจ้ากเว็บไซต์

กรมwww.dbd.go.th

28 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบงานผูท้ าบัญช ี

(e-Accountant)

เป็นการใหบ้รกิารแจง้ยนืยันขอ้มลู

เกีย่วกบัการท าบัญชผีา่นระบบ e – 

Accountant

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://eaccountant.d

bd.go.th/e-

accountant/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

29 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ระบบการบรหิาร

สญัญาจัดซือ้จัดจา้ง

ภายใน

เป็นการประกาศเผยแพรส่าระส าคัญของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีไ่ดล้งนามแลว้ 

รวมทัง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ

ของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงาน

ของรัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.dbd.go.t

h/more_news.php?ci

d=1293

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน www.dbd.go.th 

และระบบการจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐ (e-GP)

30 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

เพือ่ใหผู้รั้บบรกิารหรอืประชาชนท่ัวไป 

สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติผา่น

ทาง e-mail ของหน่วยงาน ซึง่เผยแพร่

อยูห่นา้เว็บไซตก์รม โดยขอ้มลูของผู ้

รอ้งเรยีนถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน www.dbd.go.th

e-mail ปรากฎอยูท่ีห่นา้

เว็บไซตห์น่วยงาน

www.dbd.go.th

31 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

จองชือ่นติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส์

เป็นบรกิารจองชือ่นติบิคุคลผา่นทาง

ระบบอเิล็กทรอนกิส ์โดยผูข้อจองชือ่

สามารถตรวจสอบและจองชือ่นติบิคุคล

ทางออนไลน์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://reserve.dbd.g

o.th/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

32 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

จดทะเบยีนนติบิคุคล

ทางอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Registration)

เป็นการใหบ้รกิารจดทะเบยีนนติบิคุคล

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสร์องรับตัง้แต่

กระบวนงานยนืยันตัวตน การยืน่ค าขอจด

ทะเบยีนหา้งหุน้สว่น และบรษัิทจ ากดั 

(จัดตัง้ เปลีย่นแปลง แปรสภาพ เลกิ ควบ

กจิการ เสร็จช าระบัญช)ี การช าระ

คา่ธรรมเนียม และการรับหนังสอืรับรอง

นติบิคุคล ดว้ยการน า Digital Signature 

มาใช ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ereg.dbd.go.t

h/ERegistMemberWe

b/nonmemberpages/

home.xhtml

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน



33 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

จดทะเบยีนสญัญา

หลักประกนัทางธรุกจิ

แบบอเิล็กทรอนกิส ์

(e-Secured)

เป็นการใหบ้รกิารจดทะเบยีนสญัญา

หลักประกนัทางธรุกจิแบบอเิล็กทรอนกิส์

อยา่งครบวงจร รองรับการจดทะเบยีน 

การตรวจคน้ขอ้มลู การขอรับรองหลักฐาน

 การจดทะเบยีน การขออนุญาตเป็นผู ้

บังคับหลักประกนั การช าระคา่ธรรมเนียม

ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Payment) 

และออกใบเสร็จรับเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส์

 (e-Receipt) รวมถงึสามารถตรวจคน้

ขอ้มลูหลักประกนัทางธรุกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://esecured.dbd.

go.th/esecure-home/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

34 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

บรกิารรับงบการเงนิ

ผา่นทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-Filing)

เป็นการใหบ้รกิารสง่งบการเงนิของหา้ง

หุน้สว่นจดทะเบยีน บรษัิทจ ากดั และ

บรษัิทมหาชนจ ากดั นติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้

ตามกฎหมายตา่งประเทศทีป่ระกอบธรุกจิ

ในประเทศไทย และกจิการรว่มคา้ตาม

ประมวลรัษฎากร การยืน่ส าเนาบัญชี

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจ ากดั บรษัิท

มหาชนจ ากดั การยืน่ส าเนารายงาน

ประจ าปี และส าเนารายงานการประชมุผู ้

ถอืหุน้ของบรษัิทมหาชนจ ากดั ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://efiling.dbd.go.t

h/index.html

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

35 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

บรกิารขอหนังสอื

รับรองนติบิคุคลทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-Service)

ผูรั้บบรกิารสามารถยืน่ขอหนังสอืรับรอง

นติบิคุคล หนังสอืรับรองขอ้ความทีน่าย

ทะเบยีนเก็บรักษาไวข้องธรุกจิตา่งดา้ว 

รับรองส าเนาเอกสาร รับรองเอกสาร

สมาคมและหอการคา้ รับรองส าเนา

เอกสารกจิการรว่มคา้และนติบิคุคล

ตา่งประเทศ หนังสอืรับรองนติบิคุคล

ภาษาองักฤษผา่นอนิเทอรเ์น็ต

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://ecert.dbd.go.t

h/e-

service/index.xhtml

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

36 กระทรวงพาณชิย์
กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการใหบ้รกิาร

งานการอนุญาตทาง

อเิล็กทรอนกิส ์

(e-Permit)

เป็นการใหบ้รกิารงานการอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตกิารบัญช ีพ.ศ.2543
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://epermit.dbd.go

.th/DBD-ePermit/

ลดการพบเจอกนัระหวา่ง

ผูข้ออนุญาต เป็นการลด

สนิบน

37 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งและกรณีพน้

จากต าแหน่ง

เพือ่สรา้งกลไกการตรวจสอบการ

บรหิารงานใหม้คีวามโปรง่ใส

ขจัดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019120

217060488/list?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซตแ์ละบน

กระดานทีส่ านักงาน โดยจะ

มกีารน าลงจากเว็บไซตเ์มือ่

เปิดเผยครบก าหนด 180 วนั



38 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน มชีอ่งทาง

การรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

จ านวน 6 ชอ่งทาง 

ไดแ้ก่

1. ทีท่ าการกรม 

เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร

กรม (บางกระสอ/  

    รัชดาภเิษก)

2. สายตรงการคา้

ระหวา่งประเทศ DITP

 Call Center  

    1169

3. เว็บไซตก์รม 

www.ditp.go.th, 

    Email : 

legal@ditp.go.th, 

Mobile Application 

    : DITP Care และ QR

 Code

4. ส านัก

นายกรัฐมนตร ีGCC 

1111 และส านักงาน

    ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

5. กลอ่งรับฟังความ

คดิเห็นและเรือ่ง

รอ้งเรยีน/การทจุรติ

    ภาครัฐ จ านวน 3 

เพือ่เป็นชอ่งทางในการใหป้ระชาชนแจง้

การพบเห็นการกระท าการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.t

h/ditp_web61/article

_sub.php?cate=1751

&catetab=1753&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซต์

39 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

ความโปรง่ใสในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความ

โปรง่ใสในการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.t

h/ditp_web61/article

_sub.php?cate=1770

&catetab=1773&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซต์

40 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

ขัดกนัระหวา่ง

ผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์

สว่นรวม

เป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.t

h/ditp_web61/article

_sub.php?cate=1770

&catetab=1776&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซต์

41 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศกรม เรือ่ง 

มาตรการตรวจสอบ

การใชด้ลุพนิจิ

เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานของ

บคุลากรของหน่วยงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.t

h/ditp_web61/article

_sub.php?cate=1770

&catetab=1777&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซต์

42 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการเผยแพร่

ขอ้มลูตอ่สาธารณะ

เป็นแนวทางในการเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารตอ่สาธารณะชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.ditp.go.t

h/ditp_web61/article

_sub.php?cate=1770

&catetab=1771&d=0

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซต์



43 กระทรวงพาณชิย์

กรมสง่เสรมิ

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิ กรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

เพือ่สรา้งกลไกการตรวจสอบการ

บรหิารงานใหม้คีวามโปรง่ใส

ขจัดปัญหาการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019112

5181416109/list?

เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

ทัง้ทางเว็บไซตแ์ละบน

กระดานทีส่ านักงาน โดยจะ

มกีารน าลงจากเว็บไซตเ์มือ่

เปิดเผยครบก าหนด 180 วนั

44 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขา่วประชาสมัพันธ์

แสดงขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีห่รอื

ภารกจิ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th/th/listitem/6174

45 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
Social Network แสดงต าแหน่งบนเว็บไซตข์องหน่วยงานที่ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

	

https://www.sacict.or

.th/th

46 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนด าเนนิงาน

ประจ าปี

แสดงแผนการด าเนนิภารกจิของ

หน่วยงานทีม่รีะยะ1 ปี ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/uploads/items/att

achments/537d9b6c9

27223c796cac288cce

d29df/_c643b38ef974

24579590d8a987fa90

f1.pdf

47 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานการก ากบั

ตดิตามการ

ด าเนนิงานประจ าปี 

รอบ 6 เดอืน

แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนนิงาน

ตามแผนด าเนนิงาน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/uploads/items/att

achments/9457fc28ce

b408103e13533e4a5

b6bd1/_cb4634d84f3

2fe7bc4f6ae6548983

b78.pdf

48 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนนิงานตามแผน

ด าเนนิงานประจ าปี
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/uploads/items/att

achments/b9141aff14

12dc76340b3822d9e

a6c72/_5aa55f342e3

e821144c3be0334092

b28.pdf

49 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูเชงิสถติกิาร

ใหบ้รกิาร
แสดงขอ้มลูสถติกิารใหบ้รกิาร ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/listitem/9187



50 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-Service

แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก สามารถ

ขอรับบรกิารกบัหน่วย งานผา่นชอ่งทาง

ออนไลน ์เพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวก

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
http://www.library.sa

cict.or.th/

51 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

	แผนการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืแผนการ

จัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th/th/listitem/10225

52 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

สรปุผลการจัดซือ้จัด

จา้งหรอืการจัดหา

พัสดรุายเดอืน

แสดงสรปุผลการจัดซือ้จัดจา้ง ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/detail/2018-08-

16-00-58-02

53 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

รายงานผลการจัดซือ้

จัดจา้งหรอืการจัดหา

พัสดปุระจ าปี

แสดงผลการจัดซือ้จัดจา้งของ หน่วยงาน ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/detail/2021-02-

05-17-04-12

54 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แนวปฏบิัตกิารจัดการ

เรือ่งรอ้งเรยีนการ

ทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ

แสดงคูม่อืหรอืแนวทางการ ด าเนนิการตอ่

เรือ่งรอ้งเรยีนที ่เกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ

และ ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที ่ของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/uploads/items/att

achments/7fa215c9ef

ebb3811a7ef5840990

7899/_6c478bb38a08

8cbeb86a3c67f49d0e

7a.pdf

55 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก สามารถ

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่ว กบัการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/detail/2018-10-

07-21-46-06

56 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ขอ้มลูเชงิสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีน การทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ ของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/detail/2020-05-

18-16-46-16



57 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

การเปิดโอกาสให ้

เกดิการมสีว่นรว่ม

แสดงการด าเนนิการหรอื กจิกรรมทีแ่สดง

ถงึการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ไดม้สีว่นรว่มในการด าเนนิงานตามภารกจิ

ของหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th/th/listitem/6174

58 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

เจตจ านงสจุรติของ

ผูบ้รหิาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอื ค ามั่นวา่จะ

ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละ บรหิารหน่วยงานอยา่ง

ซือ่สตัย ์จรติโปรง่ใสและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/attachment-

list/1046

59 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การมสีว่นรว่มของ

ผูบ้รหิาร

แสดงการด าเนนิการหรอื กจิกรรมทีแ่สดง

ถงึการมสีว่นรว่มของ

ผูบ้รหิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.sacict.or

.th/th/attachment-

list/1046?page=2

60 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ขอ้มลูการตดิตอ่ แสดงขอ้มลูการตดิตอ่ ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th/th/contact-n

61 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

Q&A

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต ์ของ

หน่วยงานทีบ่คุคลภายนอก สามารถ

สอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th

62 กระทรวงพาณชิย์

ศนูยส์ง่เสรมิ

ศลิปาชพี

ระหวา่ง

ประเทศ 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

แสดงชอ่งทางทีบ่คุคลภายนอก สามารถ

แสดงความคดิเห็นตอ่ การด าเนนิงาน

ตามอ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของ

หน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.sacict.or

.th/th/contact-n

63 กระทรวงพาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืหรอืมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม หรอืรับ

บรกิารจากสถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/service-

manual-or-standard/

การใหบ้รกิารเป็นไปตาม

ลักษณะของภารกจิหรอื

กจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ 

เชน่ การเขา้รว่มการประชมุ 

อบรม สมัมนา เป็นตน้



64 กระทรวงพาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนสามารถรับบรกิารจาก

สถาบันผา่นระบบ E-Service ไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.itd.or.th

/training-seminar/

การใหบ้รกิารเป็นไปตาม

ลักษณะของภารกจิหรอื

กจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ 

เชน่ การลงทะเบยีนออนไลน์

 การดาวน์โหลดบทความ

วชิาการ เป็นตน้

65 กระทรวงพาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบัน

ระหวา่งประเทศเพือ่

การคา้และการพัฒนา 

(องคก์ารมหาชน) 

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการ

ปฏบิัตใินการจัดการขอ้รอ้งเรยีน (กรณี

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ)  เพือ่ยกระดับ

คณุภาพความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของสถาบันใหม้มีาตรฐาน และประจักษ์

ชัดอยา่งเป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/annouce

ments/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไปหรอื

ประชาชนรอ้งเรยีนกรณีพบ

เห็นการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

66 กระทรวงพาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนสามารถรอ้งเรยีนกรณีพบ

เห็นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/contact-

us/complaint/

เพิม่ความสะดวกใหก้บัผู ้

รอ้งเรยีน และลดโอกาสการ

อาจจะพบเจอระหวา่งผู ้

รอ้งเรยีนและผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีน

67 กระทรวงพาณชิย์

สถาบัน

ระหวา่ง

ประเทศเพือ่

การคา้และ

การพัฒา 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและมาตรการขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่

ภายในหน่วยงาน ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/others/

มาตรการฯ จะมกีารทบทวน/

ปรับปรงุเพือ่ก าหนดเป็น

แนวทางปฏบิัตเิป็นประจ า

ทกุปี

68 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืหรอืมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม หรอืรับ

บรกิารจากสถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/service-

manual-or-standard/

การใหบ้รกิารเป็นไปตาม

ลักษณะของภารกจิหรอื

กจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ 

เชน่ การเขา้รว่มการประชมุ 

อบรม สมัมนา เป็นตน้

69 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-Service

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนสามารถรับบรกิารจาก

สถาบันผา่นระบบ E-Service ไดต้ลอดเวลา

ใชอ้ยูปั่จจบุัน
https://www.itd.or.th

/training-seminar/

การใหบ้รกิารเป็นไปตาม

ลักษณะของภารกจิหรอื

กจิกรรมทีส่ถาบันด าเนนิการ 

เชน่ การลงทะเบยีนออนไลน์

 การดาวน์โหลดบทความ

วชิาการ เป็นตน้



70 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การก าหนดมาตรฐาน

การปฏบิัตงิานและ

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิารของ

สถาบันวจัิยและ

พัฒนาอญัมณีและ

เครือ่งประดับแหง่ชาติ

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานของ

บคุลากรของสถาบันใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั และเพือ่เป็นแนวทางปฏบิัตทิีผู่ ้

ขอรับบรกิารหรอืผูม้าตดิตอ่จะใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการขอรับบรกิารหรอืตดิตอ่กบั

สถาบัน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

- url : 

https://www.git.or.th

/management_standa

rd.html

- url : 

ttps://www.git.or.th/

operations_standard.

html

สถาบันวจัิยและพัฒนาอญั

มณีและเครือ่งประดับ

แหง่ชาตไิดจั้ดท าขัน้ตอน

การใหบ้รกิาร/ระเบยีบการ

ปฏบิัตงิาน/คูม่อืระบบ

คณุภาพ เพือ่เป็นแนวทางใน

การปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิาร

ของสถาบัน ไดแ้ก่

มาตรฐานการปฏบิัตงิาน

• ขัน้ตอนการใหบ้รกิารฝ่าย

ตรวจสอบอญัมณี 

• ขัน้ตอนการใหบ้รกิารฝ่าย

ตรวจสอบโลหะมคีา่ 

• QP-TRN-01 ระเบยีบการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การรับ

บรกิารฝึกอบรม 

• QP-TRN-02 ระเบยีบการ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การ

ด าเนนิการเปิดหลักสตูร

ฝึกอบรม 

• QP-MUS-01 ระเบยีบ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การบรกิาร

พพิธิภัณฑ ์

• QP-MUS-02 ระเบยีบ

ปฏบิัตงิาน เรือ่ง การจัด

นทิรรศการ

มาตรฐานการใหบ้รกิาร

• นโยบายคณุภาพ ISO 9001 

• คูม่อืระบบคณุภาพ ISO 

71 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบัน

ระหวา่งประเทศเพือ่

การคา้และการพัฒนา 

(องคก์ารมหาชน) 

เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏบิัต ิ

เกีย่วกบัการจัดการขอ้

รอ้งเรยีน พ.ศ. 2564

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการ

ปฏบิัตใินการจัดการขอ้รอ้งเรยีน (กรณี

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ)  เพือ่ยกระดับ

คณุภาพความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของสถาบันใหม้มีาตรฐาน และประจักษ์

ชัดอยา่งเป็นรปูธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/annouce

ments/

เปิดใหบ้คุคลท่ัวไปหรอื

ประชาชนรอ้งเรยีนกรณีพบ

เห็นการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจา้หนา้ที่

72 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนผา่นทาง

เว็บไซต์

เพือ่อ านวยความสะดวกใหบ้คุคลท่ัวไป

หรอืประชาชนสามารถรอ้งเรยีนกรณีพบ

เห็นการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/contact-

us/complaint/

เพิม่ความสะดวกใหก้บัผู ้

รอ้งเรยีน และลดโอกาสการ

อาจจะพบเจอระหวา่งผู ้

รอ้งเรยีนและผูท้ีถ่กูรอ้งเรยีน



73 กระทรวงพาณชิย์

สถาบันวจัิย

และ

พัฒนาอญั

มณีและ

เครือ่งประดับ

แหง่ชาติ

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหน่วยงาน

เพือ่เป็นแนวทางและมาตรการขับเคลือ่น

การสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่

ภายในหน่วยงาน ประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.itd.or.th

/about-us/legal-

information/others/

มาตรการฯ จะมกีารทบทวน/

ปรับปรงุเพือ่ก าหนดเป็น

แนวทางปฏบิัตเิป็นประจ า

ทกุปี

74 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การท า e-Service ใน

การจัดท าและ

เผยแพรด่ัชนีดัชนี

ราคาใชค้ านวณคา่ 

Escalation Factors (K)

เป็นชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิารหรอืผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี สามารถขอรับบรกิารงานดัชนี

เศรษฐกจิการคา้ได ้โดยผา่นทางเว็บไซต์

ส านักงาน http://www.tpso.moc.go.th/

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.price.mo

c.go.th/price/ki/index

_new.asp

75 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิ กรณีเขา้รับ

ต าแหน่งและกรณีพน้

จากต าแหน่ง

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019120

217060488/list?

76 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

นโยบายและ

ยทุธศาสตร์

การคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การเปิดเผยบัญชี

รายการทรัพยส์นิและ

หนี้สนิ กรณีด ารง

ต าแหน่งครบ 3 ปี

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.nacc.go.

th/category/2019112

5181416109/list?

77 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)
E-Service

เพือ่เป็นชอ่งทางทีผู่รั้บบรกิาร หรอืผูม้ี

สว่นไดเ้สยี สามารถขอรับบรกิารตาม

อ านาจหนา้ทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน

ตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยจะตอ้งเป็น

ชอ่งทางผา่นเว็บไซตข์องหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.ops.moc.

go.th/more_news.ph

p?cid=60

78 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ชอ่งทางใหผู้รั้บบรกิาร 

เพือ่เป็นชอ่งทางใหป้ระชาชนสามารถแจง้

เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ที่

ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์

โดยมชีอ่งทางใหแ้จง้ผา่นทางเว็บไซต์

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://acoc-

pettition.moc.go.th/#

/public/home

79 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

แสดงขอ้มลูสถติเิรือ่ง

รอ้งเรยีนการทจุรติ

ของเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงาน

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถคน้หาขอ้มลูเชงิ

สถติเิกีย่วกบัการด าเนนิการเกีย่วกบัการ

ทจุรติของเจา้หนา้ทีไ่ด ้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://inforack.ops.m

oc.go.th/more_news.

php?cid=28

80 กระทรวงพาณชิย์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

พาณชิย์

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่ใหส้ว่นทีผู่รั้บบรกิาร ผูม้าตดิตอ่ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถใหค้วามคดิเห็น

หรอืขอ้เสนอแนะ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.moc.go.

th/index.php/forum/

ops-moc.html

81 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการป้องกนัการ

รับสนิบน
เพือ่ป้องกนัการทจุรติ ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.t

h/ewtadmin_new/e

wt/pwo_web/downlo

ad/2564/OIT/graft25

64.pdf

http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf
http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_web/download/2564/OIT/graft2564.pdf


82 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

การแจง้ขอ้มลู

ผลประโยชน์ทับซอ้น

ของพนักงานและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

เพือ่ป้องกนัการมสีว่นไดส้ว่นเสยีของ

พนักงานและคูค่า้
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

แบบฟอรม์รายงาน

ความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์

83 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติ

เพือ่ใหส้ามารถมชีอ่งทางการรอ้งเรยีน

การทจุรติ และลดโอกาสการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.docs.go

ogle.com/forms/d/1

sEBDtCTqBpIJ16Q

yhShizHRzMHrddb

LCZSbt9jX4GSA/vi

ewform?edit_reque

sted=true

84 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการรับฟัง

ความคดิเห็น
เพือ่รับฟังเรือ่งรอ้งเรยีนของประชาชน ใชอ้ยูปั่จจบุัน

https://www.docs.go

ogle.com/forms/d/1t

wyVaE6BwjIE4FQn

cs9EZ1WmKlhkB3_

jOrhUNeP8n2c/vie

wform?edit_request

ed=true

85 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

การออกแบบหลักสตูร

 ฝึกอบรม และคูม่อื

ปฏบิัตงิาน

คูม่อืการปฏบิัตงิาน
ใหม้กีารปฏบิัตงิานเป็นไปตามขัน้ตอน

ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.t

h/ewt_news.php?ni

d=6936

86 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้
การประเมนิตา่ง ๆ

ระบบการประเมนิผล

การปฏบิัตงิานของ

พนักงาน

เพือ่ใหก้ารประเมนิผลมคีวามโปรง่ใส ใชอ้ยูปั่จจบุัน

ระบบการประเมนิผล

การปฏบิัตงิานของ

พนักงาน

87 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปรง่ใส

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ประชาชน

เพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุขแ์ละบรกิาร

ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.t

h/more_news.php?

cid=13

88 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

การประกาศเจตจ านง

สจุรติของผูบ้รหิาร

เพือ่ประกาศเจตนารมยก์ารบรหิารงาน

ดว้ยความสจุรติโปรง่ใส
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.t

h/ewtadmin_new/e

wt/pwo_web/downlo

ad/2564/OIT/034_1.

png

89 กระทรวงพาณชิย์
องคก์าร

คลังสนิคา้

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

การเผยแพรค่วามรู ้

ดา้นการป้องกนัการ

ทจุรติ

เพือ่ใหค้วามส าคัญดา้นนโยบายการ

ป้องกนัการทจุรติ
ใชอ้ยูปั่จจบุัน

http://www.pwo.co.t

h/more_news.php?

cid=1068
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https://www.docs.google.com/forms/d/1sEBDtCTqBpIJ16QyhShizHRzMHrddbLCZSbt9jX4GSA/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1sEBDtCTqBpIJ16QyhShizHRzMHrddbLCZSbt9jX4GSA/viewform?edit_requested=true
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https://www.docs.google.com/forms/d/1sEBDtCTqBpIJ16QyhShizHRzMHrddbLCZSbt9jX4GSA/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1sEBDtCTqBpIJ16QyhShizHRzMHrddbLCZSbt9jX4GSA/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
https://www.docs.google.com/forms/d/1twyVaE6BwjIE4FQncs9EZ1WmKlhkB3_jOrhUNeP8n2c/viewform?edit_requested=true
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