
 

 

คูมือ 

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย จังหวัด.ระยอง 
 

 

ศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย คือ ศูนยท่ีมีความประสงคท่ีจะใหเกิดความสะดวก     

แกประชาชนมากท่ีสุด ลดระยะเวลาของประชาชนในการติดตอราชการ โดยไมตองเดินทางไปติดตอสวนราชการ

หลายแหง และประชาชนสามารถติดตอสอบถามงานท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีของกระทรวงได ณ ท่ีแหงเดียว     

การจัดต้ังศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย เปนการสรางมาตรการเพื่อลดระยะเวลาในการติดตอขอรับ

บริการจากหนวยงานของรัฐ การดําเนินการส่ิงหนึ่งส่ิงใดของประชาชนจะตองติดตอขอรับบริการจากหนวยงาน 

ของรัฐหลายแหง ทําใหเกิดความไมสะดวก ดังนั้น สวนราชการจึงคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนหลัก จึงควร

จัดสถานท่ีไวใหบริการอยางชัดเจน  

 

   

วัตถุประสงค 
 

+  ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

+  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและรวดเร็ว 

+  ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยรูปแบบการบริการท่ีทันสมัย 

+  ประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชยไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

+  เขาถึงจุดใหบริการงานของกระทรวงไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

ประเภทการใหบริการ และการดําเนินงานของศูนยบรกิารประชาชนกระทรวงพาณิชย 
 

 ศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย มีรูปแบบการใหบริการประชาชน  ดังนี้ 

 •  บริการใหขอมูล/ใหคําปรึกษาแนะนํา 

 •  ให คําปรึกษาเชิงลึกกับเจาหนาท่ีของหนวยงานเจาของเรื่องผานระบบประชุมทางไกล (VDO 

Conference)   

•  บริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข / แจงขอมูลเบาะแส 
 

 

ข้ันตอนการใหบรกิาร  

1. การใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษา 

   การใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษา  เปนการใหบริการรายละเอียดของขอมูล และขอมูล

เผยแพร / ประชาสัมพันธของกระทรวงฯ ผานชองทางโทรศัพท (Call Center) มีข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    ประชาชนโทรศัพทสอบถามขอมูล  

        หรือขอคําปรึกษา 

 
                 

                          เจาหนาท่ี Call Center                                  กรณีใหคําปรึกษาไมได 

                     รับโทรศัพทและกลาวทักทาย  
 
 

 

กรณีใหคําปรึกษาได  
                   

      

 

 

 
                                             

 

 

 

 

 
                           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ี บันทึกการใหบริการ

ลงใน ระบบ CRM 
 

เจาหนาท่ี ใหคําปรึกษา 

แกประชาชน 

 
เจาหนาท่ี โอนสายไปยังหนวยงาน

เจาของเรื่องเพ่ือดําเนินการตอบ 

ขอสอบถาม 

สอบถามขอมูลจากหนวยงาน

เจาของเรื่อง 

เร่ิมต้น 

ผงัขัน้ตอนการให้บริการข้อมูล / ให้คาํปรึกษาทางโทรศพัท ์(Call Center) 

เจาหนาท่ี จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ

ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

 



 

 

คําอธิบายผังข้ันตอนการใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Call Center) 
 

 1. ประชาชนโทรศัพทเขามาติดตอสอบถามขอมูลหรือขอคําปรึกษา  

2.  เจาหนาท่ี Call Center  จะรีบรับสายทันที (เสียงสัญญาณเตือนโทรศัพทดังไมเกิน 3 ครั้ง) และกลาว

ทักทายประชาชน “ศูนยบริการกระทรวงพาณิชยสวัสดีคะ / สวัสดีครับ” 

3.  เมื่อประชาชนสอบถามขอมูล หรือ ขอคําปรึกษา เจาหนาท่ี Call Center จะตอบขอสอบถามหรือให

คําปรึกษาทันที 

 4.  กรณีเจาหนาท่ี Call Center ไมสามารถตอบขอสอบถาม หรือใหคําปรึกษาแกประชาชนได  เชน  ไมมี

ขอมูลหรือขอมูลท่ีมีอยูไมครบถวน เจาหนาท่ี Call Center จะดําเนินการคนหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

        •  ประสานสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อนําขอมูลมาตอบขอสอบถาม 

      •  เอกสารประกอบการฝกอบรม คูมือและเอกสารประชาสัมพันธตางๆ จากหนวยงานของ

กระทรวงฯ 

       •  เว็บไซตของกระทรวง  www.moc.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมการคาตางประเทศ  www.dft.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมการคาภายใน  www.dit.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  www.dtn.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา  www.ipthailand.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th 

       •  เว็บไซตของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  www.ditp.go.th 

       •  เว็บไซตของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  www.tpso.moc.go.th 

       •  เว็บไซตขององคการคลังสินคา  www.pwo.go.th   

 5.   กรณีสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานบริการ การใหคําแนะนําปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับขอกฎหมาย  หรือ

ผูรับบริการตองการสนทนากับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของโดยตรง เจาหนาท่ี Call Center จะโอนสายสนทนาไปยัง

หนวยงานเจาของเรื่อง   

6. เมื่อเสร็จส้ินการสนทนา เจาหนาท่ี Call Center จะทําการบันทึกขอมูลในระบบ CRM ดังนี้ 

       •  ในกรณีผูรับบริการรายใหม เจาหนาท่ี Call Center จะสอบถามช่ือ-นามสกุลของประชาชน

ผูรับบริการ เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ CRM ระบบ จะแสดงเบอรโทรศัพทท่ีผูรับบริการโทรเขามาโดยอัตโนมัติ

ใหเจาหนาท่ี Call Center กรอกช่ือ-นามสกุล และขอมูลเรื่องท่ีประชาชนสอบถาม ระบุหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

ระบุเบอรโทรศัพทภายใน (ในกรณีท่ีมีการโอนสาย) ลงไปในชองกรอกขอมูลของระบบและกดยืนยัน 

       •  ในกรณีท่ีเคยรับบริการแลว  ใหเจาหนาท่ี Call Center ทําการบันทึกขอมูลของประชาชน

ผูรับบริการลงในระบบ CRM ระบบจะแสดงช่ือ-นามสกุล และเบอรโทรศัพทท่ีผูรับบริการโทรเขามาโดยอัตโนมัติ 

ใหเจาหนาท่ี Call Center กรอกขอมูลเรื่องท่ีประชาชนสอบถาม  ระบุหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ ระบุเบอร

โทรศัพทภายใน (ในกรณีท่ีมีการโอนสาย) ลงไปในชองกรอกขอมูลของระบบ และกดยืนยัน 
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