คูมือ
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย จังหวัด.ระยอง
ศูน ยบ ริการประชาชนกระทรวงพาณิ ชย คื อ ศู นย ที่ มีความประสงค ที่จ ะให เกิ ดความสะดวก
แกประชาชนมากที่สุด ลดระยะเวลาของประชาชนในการติดตอราชการ โดยไมตองเดินทางไปติดตอสวนราชการ
หลายแหง และประชาชนสามารถติดตอสอบถามงานที่ เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของกระทรวงได ณ ที่แหง เดียว
การจัดตั้งศูน ยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย เปนการสรางมาตรการเพื่อลดระยะเวลาในการติดตอขอรับ
บริการจากหนวยงานของรัฐ การดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของประชาชนจะตองติดตอขอรับบริการจากหนวยงาน
ของรัฐหลายแหง ทําใหเกิดความไมสะดวก ดังนั้น สวนราชการจึงคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนหลัก จึงควร
จัดสถานที่ไวใหบริการอยางชัดเจน

วัตถุประสงค
+
+
+
+
+

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว
ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยรูปแบบการบริการที่ทันสมัย
ประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชยไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เขาถึงจุดใหบริการงานของกระทรวงไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

ประเภทการใหบริการ และการดําเนินงานของศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย
ศูนยบริการประชาชนกระทรวงพาณิชย มีรูปแบบการใหบริการประชาชน ดังนี้
• บริการใหขอมูล/ใหคําปรึกษาแนะนํา
• ให คํ า ปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก กั บ เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานเจ า ของเรื่ อ งผ า นระบบประชุ ม ทางไกล (VDO
Conference)
• บริการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข / แจงขอมูลเบาะแส

ขั้นตอนการใหบริการ
1. การใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษา
การใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษา เปนการใหบริการรายละเอียดของขอมูล และขอมูล
เผยแพร / ประชาสัมพันธของกระทรวงฯ ผานชองทางโทรศัพท (Call Center) มีขั้นตอน ดังนี้

ผังขัน้ ตอนการให้บริการข้อมูล / ให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center)

เริ่มต้ น
ประชาชนโทรศัพทสอบถามขอมูล
หรือขอคําปรึกษา

เจาหนาที่ Call Center
รับโทรศัพทและกลาวทักทาย

กรณีใหคําปรึกษาไมได

สอบถามขอมูลจากหนวยงาน
เจาของเรื่อง

กรณีใหคําปรึกษาได
เจาหนาที่ ใหคําปรึกษา
แกประชาชน

เจาหนาที่ บันทึกการใหบริการ
ลงใน ระบบ CRM

เจาหนาที่ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน

เจาหนาที่ โอนสายไปยังหนวยงาน
เจาของเรื่องเพื่อดําเนินการตอบ
ขอสอบถาม

คําอธิบายผังขั้นตอนการใหบริการขอมูล / ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Call Center)
1. ประชาชนโทรศัพทเขามาติดตอสอบถามขอมูลหรือขอคําปรึกษา
2. เจาหนาที่ Call Center จะรีบรับสายทันที (เสียงสัญ ญาณเตือนโทรศัพทดังไมเกิน 3 ครั้ง) และกลาว
ทักทายประชาชน “ศูนยบริการกระทรวงพาณิชยสวัสดีคะ / สวัสดีครับ”
3. เมื่อประชาชนสอบถามขอมูล หรือ ขอคําปรึกษา เจาหนาที่ Call Center จะตอบขอสอบถามหรือให
คําปรึกษาทันที
4. กรณี เจาหน าที่ Call Center ไม สามารถตอบขอสอบถาม หรือให คําปรึกษาแก ประชาชนได เชน ไม มี
ขอมูลหรือขอมูลที่มีอยูไมครบถวน เจาหนาที่ Call Center จะดําเนินการคนหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
• ประสานสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่หนวยงานเจาของเรื่องเพื่อนําขอมูลมาตอบขอสอบถาม
• เอกสารประกอบการฝ ก อบรม คู มื อ และเอกสารประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ จากหน ว ยงานของ
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 การใหคําแนะนําปรึกษาที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย หรือ
ผูรับบริก ารตองการสนทนากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง เจาหนาที่ Call Center จะโอนสายสนทนาไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่อง
6. เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา เจาหนาที่ Call Center จะทําการบันทึกขอมูลในระบบ CRM ดังนี้
• ในกรณี ผู รับ บริ ก ารรายใหม เจาหน าที่ Call Center จะสอบถามชื่อ -นามสกุ ล ของประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ CRM ระบบ จะแสดงเบอรโทรศัพทที่ผรู ับบริการโทรเขามาโดยอัตโนมัติ
ใหเจาหนาที่ Call Center กรอกชื่อ-นามสกุล และขอมูลเรื่องที่ประชาชนสอบถาม ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ระบุเบอรโทรศัพทภายใน (ในกรณีที่มีการโอนสาย) ลงไปในชองกรอกขอมูลของระบบและกดยืนยัน
• ในกรณี ที่ เคยรั บ บริ ก ารแล ว ให เจ าหน า ที่ Call Center ทํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ของประชาชน
ผูรับบริการลงในระบบ CRM ระบบจะแสดงชื่อ-นามสกุล และเบอรโทรศัพทที่ผูรับบริการโทรเขามาโดยอัตโนมัติ
ให เจาหน าที่ Call Center กรอกขอ มูล เรื่องที่ ป ระชาชนสอบถาม ระบุ ห นวยงานที่ เกี่ ยวข อง และ ระบุ เบอร
โทรศัพทภายใน (ในกรณีที่มีการโอนสาย) ลงไปในชองกรอกขอมูลของระบบ และกดยืนยัน

