
1. ผู้ทําแบบสอบถามทั�งหมด 78 ราย

2. ประชาชนมารบับรกิารที�กลุ่มงาน

(1) กลุ่ม บท. รอ้ยละ 1.28 เชน่ ขอคําปรึกษาและข้อมูลต่างๆ

(2) กลุ่ม ยผ. รอ้ยละ 3.85 เชน่ ขอคําปรกึษาและข้อมูลต่างๆ

(3) กลุ่ม กศ. รอ้ยละ 53.85 เชน่ ขอคําปรึกษาและข้อมูลต่างๆ ขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม

(4) กลุ่ม สธ. รอ้ยละ 3.85 เชน่ ขอคําปรกึษาและข้อมูลต่างๆ

(5) กลุ่ม ทอ. รอ้ยละ 37.18 เชน่ จดทะเบยีนธุรกิจ จดทะเบยีนค้าข้าว จดทะเบยีนทรัพย์สินทางป�ญญา

3. อาชพีของผู้มาติดต่อราชการ

(1) ธุรกิจสว่นตัว รอ้ยละ 51.28   (2) เกษตรกรรม ร้อยละ 6.41   (3) หนว่ยงานภาครัฐ รอ้ยละ 7.69 
(4) หนว่ยงานภาคเอกชน (หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ) ร้อยละ 19.23   (5) ภาคการศึกษา (ครู/อาจารย์/นักศึกษา/นักเรียน) ร้อยละ 0.00   (6) อื�นๆ ร้อยละ 15.38

4. ชว่งอายุ

(1) ต�ากว่า 30 ป� รอ้ยละ 26.92   (2) 31 – 50 ป� รอ้ยละ 53.85   (3) 51 – 60 ป� ร้อยละ 15.38   (4) 60 ป�ขึ�นไป ร้อยละ 3.85  

5. สาํรวจความพึงพอใจ

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ)

เกณฑ์ประเมิน

1. ด้านการใหบ้รกิาร 94 มากที�สุด

1.1 มีการแจ้งกระบวนการดําเนนิงานอยา่งชดัเจน เชน่ ขั�นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ ค่าธรรมเนยีม เอกสารหลักฐานที�ต้องใช้ 95 มากที�สุด

1.2 การใหบ้รกิารเป�นไปตามลําดับขั�นตอนและระยะเวลาที�แจ้งไว้ 94 มากที�สุด

2. ด้านเจ้าหนา้ที�ผู้ใหบ้รกิาร 96 มากที�สุด

2.1 เจ้าหนา้ที�ผู้ใหบ้รกิารมีความกระตือรอืรน้ แต่งการสุภาพ และมีความเชี�ยวชาญในการปฏิบัติงาน 96 มากที�สุด

2.2 เจ้าหนา้ที�ผู้ใหบ้รกิารปฏิบติังานด้วยความซื�อสตัย์สุจริต 96 มากที�สุด

3. ด้านสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวก 93 มากที�สุด

3.1 ชอ่งทางการใหบ้รกิารมีความเหมาะสม เข้าถึงได้สะดวก 94 มากที�สุด

3.2 สถานที�สะอาดและมีสิ�งอํานวยความสะดวกเหมาะสม เชน่ คอมพิวเตอร์ ที�นั�งรอ น�าดื�ม หนงัสือพิมพ์ 93 มากที�สุด

4. ด้านความพึงพอใจต่อการมาใชบ้รกิาร ในแต่ละด้าน 96 มากที�สุด

4.1 จดทะเบยีนธุรกิจ (เชน่ บรษัิท/หา้งหุ้นสว่น/นติิบุคคล/ฯลฯ) 99 มากที�สุด

4.2 จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางป�ญญา (เชน่ เครื�องหมายการค้า สิทธิบัตร สิ�งบง่ชี�ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ) 100 มากที�สุด

4.3 จดทะเบยีนค้าข้าว 100 มากที�สุด

4.4 ขออนญุาตขนยา้ยสนิค้าควบคุม 100 มากที�สุด

4.5 หนงัสอืสาํคัญสง่ออก-นาํเข้าสนิค้า/ขอมีบตัรประจําตัวผู้นําเข้าสง่ออกสินค้า 0

4.6 ขอคําปรกึษาและข้อมูลต่างๆ 95 มากที�สุด

สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บรกิารประชาชนกระทรวงพาณิชย ์
รวมทุกกลุ่มงาน 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564  

**********************************
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สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บรกิารประชาชนกระทรวงพาณิชย ์
รวมทุกกลุ่มงาน 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 78 ราย

1.ลักษณะการมาใช้บรกิารของประชาชน ณ สาํนักงานพาณิชยจั์งหวัด

2.ความพึงพอใจ
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รอ้ยละความพึงพอใจต่อการบรกิารโดยรวม 
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