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เลขที ่75/10  ถนนพระรามที ่6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400   

 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ  พ .ศ . 2545 ไดปรับโครงสราง
สวนราชการใหม  จึงไดจัดตั้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจหลักดานการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมเหมืองแร และ
ระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ในการกํากับ ดูแล สงเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการเหมืองแร  
โลหกรรม อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของประชาชน  ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยแรในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกรม  กฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

2. เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการ
อุตสาหกรรมแร  โลหกรรม  อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  และโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร  โลหการ  อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของประเทศ 

4. ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัย  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแร  โลหการ  อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ
ระบบโลจิสติกสอุตสาหรรม  รวมทั้งสนับสนุนและใหบริการทางวิชาการ 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
เปนองคกรหลักของประเทศในการบริหารจัดการการใชทรัพยากรแร การพัฒนา
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปนที่พ่ึงของผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน 
 
  1.    ชี้นํานโยบายและยุทธศาสตรการใชประโยชนทรัพยากรแรของประเทศ การสราง 
        ความมั่นคงดานแรและการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

2. กํากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
3. สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม 
4. สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและการประกอบกิจการเหมืองแร

และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
5. สงเสริมและดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 

ความเปนมา 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกรม 

ท่ีต้ัง 
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 กรม หมายถึง  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ซึ่งเปนผูใหบริการ 

 ผูรับบริการ หมายถึง 1.  ผูประกอบการ 
   2.  ประชาชน 
   3.  หนวยงานภาครัฐ   
   4.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   5.  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 การบริการ  หมายถึง การบริการประเภทการอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
การวิเคราะห  การใหขอมูล  และขอเสนอแนะเก่ียวกับอุตสาหกรรมแร  
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  และโลจิสติกสอุตสาหกรรม 

 อธิบด ี

รองอธิบด ี รองอธิบด ี

วิศวกรเหมืองแรเช่ียวชาญ กลุมตรวจสอบภายใน 

สํานัก 
บริหารกลาง 

ศูนย
สารสนเทศ* 

สํานักวิศวกรรม
และฟนฟูพ้ืนท่ี 

สํานักอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน 

สํานักกํากับการผลิต
และจัดเก็บรายได* 

สํานักบริหาร
ส่ิงแวดลอม 

สํานัก 
โลจิสติกส 

สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  
เขต 1-3 (สงขลา อุดรธานี และเชียงใหม 

และเขต 4-7* (ภูเก็ต  พิษณุโลก นครราชสีมา และราชบุร ี

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร 

สํานัก
กฎหมาย 

สํานักนโยบายและ
พัฒนาระบบบริหาร * 

สํานักเหมืองแร
และสัมปทาน 

สํานัก 
การอนุญาต * 

* หนวยงานที่ต้ังขึ้นเปนการภายใน 

วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ 

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

โครงสรางการบริหาร 

คําจํากัดความ 
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นโยบายการใหบริการ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) ในสวนที่เก่ียวของ
กับการใหบริการทั้งตอผูประกอบการ  บุคลากรและหนวยงานภายในองคกร  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
และองคกรอ่ืนๆ ใหเปนมาตรฐาน  มีเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร  จึงไดกําหนด
นโยบายการใหบริการ ดังนี้ 
 1. มีการบริการอยางโปรงใส  เปนธรรม  ใสใจตอผูรับบริการ 
 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงาน 
 3. รวมกันปรับปรุง  พัฒนาการใหบริการ 
 4. รักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
องคประกอบการใหบริการ 

 การใหบริการและเกณฑคุณภาพการใหบริการ  แบงออกเปน 4 ดาน  ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
ดานกระบวนงาน 

 1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนการใหบริการ  โดยกําหนดข้ันตอนการติดตอและ
ระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจน พรอมติดประกาศเผยแพรใหผูรับบริการไดรับทราบ 
 2. จัดลําดับของการใหบริการ  เพ่ือสรางความโปรงใส  เสมอภาค  และเปนธรรมแกผูรับบริการ 
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละครั้ง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
ดานบุคลากร 

 1. จัดใหมีเจาหนาที่ใหบริการที่มีความรู และทักษะการปฏิบัติงาน  มีกริยามารยาทสุภาพ   
ออนนอม  เต็มใจใหบริการ 
 2. จัดเตรียมเจาหนาที่ใหพรอมใหบริการ  เพ่ือใหเกิดการบริการที่ดี  สรางความพึงพอใจ 
แกผูรับบริการ 
 3. พัฒนาฝกอบรมความรูดานการบริการและการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ เพ่ือใหมีความพรอม
ตอการใหบริการที่ดีและมีจิตวิญญาณของการใหบริการ 

กระบวนงาน บุคลากร 

สถานที ่ สิ่งอํานวยความสะดวก 

แนวทางการใหบริการ 
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ดานสถานท่ี 

 1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานที่รับบริการใหบรรยากาศเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานและ
การบริการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
 2. จัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูรับบริการ 
 3. จัดใหมีที่นั่งรอรับบริการ 
 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 1. มีแผนผังหรือปายแสดงข้ันตอนการติดตอราชการ ปายประชาสัมพันธและปายแนะนําตาง ๆ   
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ 
 2. จัดใหมีแบบฟอรม และอุปกรณเครื่องเขียนไวใหบริการอยางเพียงพอ 
 3. จัดทําเอกสารแนะนํา  เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการ 
 4. จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ เพ่ือนําผลขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการปรับปรุง 
และพัฒนาการบริการ 
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ประเภทของงานบริการของกรมแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. งานบริการดานการอนุญาต 
2. งานบริการดานวิชาการ 
3. งานบริการทั่วไป 
4. รองเรียน และรองทุกข 

 
1. งานบริการดานการอนุญาต  แบงออกเปน 6 งาน คือ 
 

1.1 งานการอนุญาตประทานบัตร และอาชญาบัตร หมายถึง  
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตประทานบัตร และอาชญาบัตร 
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.) 

 

1.2 งานการอนุญาตเก่ียวกับธุรกิจเหมืองแร หมายถึง  
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตเก่ียวกับธุรกิจเหมืองแร  
⋅ การดําเนินการรับคําขอใบอนุญาตเก่ียวกับธุรกิจเหมืองแร  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.) 

 

1.3 งานการอนุญาตโรงโม บด ยอยหิน หมายถึง  
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตโรงโม บด ยอยหิน  
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.) 
 

1.4 งานอนุญาตโรงแตงแร หมายถึง  
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตโรงแตงแร  
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

1.5 งานอนุญาตโรงประกอบโลหกรรม หมายถึง  
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตโรงประกอบโลหกรรม  
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

ประเภทของงานบริการ 
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1.6 งานการมอบอํานาจ หมายถึง 
⋅ การสอบถามเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการมอบอํานาจ  
⋅ การดําเนินการรับคําขอการมอบอํานาจ 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักกฎหมาย (สกม.) 

 
2. งานบริการดานวิชาการ   แบงออกเปน 4 ดาน คือ 
 

2.1 ดานแร แบงออกเปน 5 งาน ไดแก 
 

⋅ เทคโนโลยีการทําเหมืองแร หมายถึง 
การสอบถามเก่ียวกับความทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของกับการทําเหมืองแร 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักเหมืองแรและสัมปทาน (สรส.) 
 

⋅ เทคโนโลยีการแตงแร หมายถึง 
การสอบถามเก่ียวกับความทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ
ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของกับการแตงแร 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

⋅ ขอมูลสําหรับการลงทุน หมายถึง 
การสอบถามเก่ียวกับขอมูลที่เก่ียวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมดานแร 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารยุทธศาสตร (สบย.) 
 

⋅ ขอมูลสถิติ หมายถึง 
การสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถิติที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมดานแร 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ ศูนยสารสนเทศ (ศสท.) 
 

⋅ การวิเคราะหและทดสอบ หมายถึง 
- การสอบถามเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตวิเคราะหและทดสอบตัวอยางแร 
- การดําเนินการรับคําขอวิเคราะหและทดสอบตัวอยางแร 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
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2.2 ดานโลหการ แบงออกเปน 4 งาน ไดแก 
 

⋅ เทคโนโลย ีหมายถึง 
 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ

ขอมูลวิชาการที่เก่ียวของกับการประกอบโลหกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

⋅ ขอมูลสําหรับการลงทุน หมายถึง 
 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลที่เก่ียวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมดานโลหกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

⋅ ขอมูลสถิติ หมายถึง 
 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถิติที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมดานโลหกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

⋅ การวิเคราะหและทดสอบ หมายถึง 
- การสอบถามเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตวิเคราะหและทดสอบตัวอยางโลหะ 
- การดําเนินการรับคําขอวิเคราะหและทดสอบตัวอยางโลหะ 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

2.3 ดานโลจิสติกส 
⋅ เทคโนโลย/ีวิชาการ หมายถึง 
 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยี วิธีการการดําเนินงาน และขอมูล

วิชาการที่เก่ียวของกับดานโลจิสติกส 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักโลจิสติกส (สลจ.) 

 

2.4 ดานสิ่งแวดลอม 
 

⋅ เทคโนโลย/ีวิชาการ หมายถึง 
 การสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยี วิธีการการดําเนินงาน และขอมูล

วิชาการที่เก่ียวของกับดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมแร 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารสิ่งแวดลอม (สบส.) 
 

⋅ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง 
- การสอบถามเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 
- การดําเนินการรับคําขอความชวยเหลือในการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารสิ่งแวดลอม (สบส.) 
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3. งานบริการท่ัวไป   ไดแก 
งานดานการเงิน หมายถึง  การใหบริการรับชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารกลาง (สบก.) 

 
4. รองเรียน และรองทุกข   แบงออกเปน 6 งาน คือ 
 

4.1 รองเรียนเหมืองแร/โรงโมหิน หมายถึง  
การรับขอรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร 
หรือ โรงโมหิน 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการกํากับดูแลและจัดเก็บรายได (สกจ.) 
 

4.2 รองเรียนโรงแตงแร หมายถึง  
การรับขอรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงแตงแร  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

4.3 รองเรียนโรงถลุงแร หมายถึง  
การรับขอรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงถลุงแร  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (สอพ.) 
 

4.4 รองเรียนการลักลอบทําเหมือง/แรเถื่อน หมายถึง  
การรับขอรองเรียนเก่ียวกับการลักลอบทําเหมืองแรโดยไมไดรับอนุญาต รวมไปถึงการซื้อ
ขายแรที่ผิดกฎหมาย 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ ศูนยรับเรื่องรองเรียนฯ (ศรร.) 
 

4.5 รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หมายถึง  
การรับขอรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารกลาง (สบก.) 
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งานบริการ

ดานการอนุญาต

ดานวิชาการ

ทั่วไป

รองเรียน/
รองทุกข

ดานแร

ดานโลจิสติกส

ดานโลหการ

ดานสิ่งแวดลอม

ประทานบัตร/อาชญาบัตร

ขอมูลสําหรับการลงทุน

เทคโนโลยีการทําเหมืองแร

โรงประกอบโลหกรรม

โรงแตงแร

โรงโม บด ยอยหิน

ธุรกิจเหมืองแร

ขอมูลสถิติ

การวิเคราะหและทดสอบ

ขอมูลสําหรับการลงทุน

เทคโนโลยี

ขอมูลสถิติ

การวิเคราะหและทดสอบ

การเงิน

เหมืองแร/โรงโมหิน

เทคโนโลยี/วิชาการ

เทคโนโลยี/วิชาการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

โรงถลุงแร

โรงแตงแร

ลักลอบทําเหมือง/แรเถื่อน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

สกอ. ชั้น 5 โทร 3876

สบย. ชั้น 3 โทร 3661

สรส. ชั้น 4 โทร 3893

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3608

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3558

สกอ. ชั้น 5 โทร 3560

สกอ. ชั้น 5 โทร 3613

ศสท. ชั้น 3 โทร 3666

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3585

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3609

สอพ. ช้ัน 3 โทร 3897

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3609

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3585

สบก. ช้ัน 1 โทร 3581

สกจ. ชั้น 4 โทร 3896

สบส. ช้ัน 6 โทร 3759

สลจ. ช้ัน 5 โทร 3648

สบส. ช้ัน 6 โทร 3695 

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3602

สอพ. ช้ัน 6 โทร 3558

ศรร. ช้ัน 4 โทร 3626

สบก. ช้ัน 1 โทร 3555

การมอบอํานาจ สกม. ชั้น 4 โทร 3623

เทคโนโลยีการแตงแร สอพ. ช้ัน 6 โทร 3558

การฟนฟูพื้นท่ีทําเหมือง สวพ. ชั้น 2 โทร 3914 

 

งานบริการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
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ภาคผนวก 

 

• ขั้นตอนการใหบริการ 
• แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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 ข้ันท่ี 1 - เตรียมพรอม (มองสบตา  ย้ิมพิมพใจ  ใหการตอนรับ 
 ตอนรับ   และจัดเตรียมอุปกรณ) 
  - กลาวทักทาย 
 
 
 ข้ันท่ี 2 - รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
 บริการ - สอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูรับบริการ      
  - ใหบริการ      
 
 
 ข้ันท่ี 3 - สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ 
 สานสัมพันธ    
 เพื่อบริการครั้งตอไป 
 
 
 
 
 ข้ันท่ี 4 - สอบถามความพึงพอใจ 
 ประเมินผลหลังบริการ - รับขอเสนอแนะ 
 
 

ขั้นตอนการใหบริการ 
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 1. การใหบริการทางโทรศัพท 
 2. การใหบริการกับผูมาขอรับบริการโดยตรง 
 

 

 

  ขั้นตอนการใหบริการ 

ขั้นตอนที่ วิธีการปฏิบัติ 

1 ตอนรับ - จัดเตรียมกระดาษ  ดินสอหรือปากกาไวใหพรอม  เพ่ือจด
บันทึกขอความไดทันที อยาจดขอความในเศษกระดาษ  
หรือปกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหรือถุงขนม 

  -  กลาวทักทาย 
2 บริการ -  รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
  -  สอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูรับบริการ 
  -  ใหบริการ 
3 สานสัมพันธเพ่ือบริการ

ครั้งตอไป 
- สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ  

4 ประเมินผลหลังบริการ -  สอบถามความพึงพอใจ 
  -  รับขอเสนอแนะ 

 
  มารยาทในการรับโทรศัพท 
  การรับโทรศัพท หรือการพูดโทรศัพทนั้น หากดูอยางผิวเผินแลว อาจรูสึกเปนเรื่องงายๆ  
ไมคอยมีความสําคัญอะไร จึงมักถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย และอาจกอใหเกิดความเสียหาย ตอผูพูด 
และตอองคกรได ถาผูพูดมีมารยาทในการรับโทรศัพทจะสามารถสรางความประทับใจใหแกผูที่ทานพูด
ดวยเสมอ เพราะผูรับโทรศัพททําหนาที่เปรียบเสมือนเปนพนักงานตอนรับขององคกร ดังนั้น ผูรับ
โทรศัพทจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองตระหนักถึงมารยาทในการรับโทรศัพท 
  ขอควรปฏิบัติ 

- รับสายทันทีเมื่อกริ่งโทรศัพทดังข้ึน  หรือไมควรใหสายเรียกเกิน 3 ครั้ง เพราะผูโทร
อาจจะคิดวาโทรศัพทขัดของ 

- กลาวคําทักทาย  ดังนี้ 
o สวัสดีคะ/ครับ  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  (ระบุชื่อผูรับ)  

รับสาย คะ/ครับ  
 
 

การใหบริการทางโทรศัพท 

รูปแบบการใหบริการ 
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- ระหวางการสนทนา  ควรพูดดวยเสียงที่เปนธรรมชาติ  สุภาพชัดถอยชัดคํา  
มีจังหวะไดใจความ (Clarity speech) (ไมเร็วหรือชาจนเกินไป)  กลาวดวยน้ําเสียง 
ที่จริงใจ  อบอุน   การพูดโทรศัพทดวยใบหนาที่ย้ิมแยม  จะทําใหเสียงที่พูดออกมา
ฟงรื่นหู  แสดงถึงความเปนมิตร   (ถาไมรูจะทําอยางไรใหน้ําเสียงมีรอยย้ิม  ก็ใหย้ิม
จริงๆ ในขณะที่พูด   แตอยาพูดไปหัวเราะไปดวย เพราะไมใชเรื่องตลก) 

- การจดบันทึก  ควรสอบถามชื่อ-นามสกุล  หนวยงาน/บริษัท  และหมายเลขติดตอ
กลับ   ระบุวัน  เวลาที่โทรเขามา  

- การโอนสาย   ควรบอกใหผูที่โทรมาทราบวาจะมีการโอนสายไปที่หมายเลขใด  
เพราะหากสายหลุดหรือไมมีผูรับสาย  ผูที่ติดตอจะไดสามารถโทรไปยังหมายเลข
นั้นไดโดยตรง  ดังนี้ 
o ขออนุญาตโอนสายไปที่ (ระบุชื่อหนวยงานที่จะโอนไป) นะคะ/ครับ และ

หากสายไมวางหรือสายหลุด กรุณาโทรไปที่หมายเลข  (ระบุหมายเลขที่จะ
โอนไป)     ขอบคุณ คะ/ครับ 

- การใหรอสาย     ควรบอกผูที่โทรมาวาจะใหรอสาย  เนื่องเพราะเหตุใด  และเมื่อ
สิ้นสุดการพักสาย  ควรกลาวคําขอบคุณเขาดวยที่กรุณารอสาย  ดังนี้ 
o กรุณารอสักครู นะคะ/ครับ   ขอ (ระบุสาเหตุที่ตองใหรอ  เชน  หาราย 

ละเอียดของขอมูลที่สอบถามสักครู คะ/ครับ). 
- เมื่อจบการสนทนา  ควรกลาวคําอําลาวา  “สวัสดี คะ/ครับ”  แลวจึงวางสาย 
- การวางสาย   ควรรอใหอีกฝายวางสายเสียกอน  การวางสายกอนเปนการบงชี้วา

ไมอยากคุยดวย  และควรวางสายอยางนุมนวล  ไมใหมีเสียงกระแทก 

ขอควรระวังและหรือไมควรปฏิบัติ 
- อยาคุยกับคนอ่ืนขณะรับโทรศัพท หรือเคี่ยวอาหารไปดวยขณะพูด  เพราะเปนการ

ไมใหเกียรติตอผูที่เราพูดดวย และเปนการทําลายบุคลิกภาพของผูพูดดวย 
- ขณะพูดอยาใหหูโทรศัพทอยูใกลปาก และจมูกเกินไป ควรถือโทรศัพทใหหางจาก

ปากประมาณ 2 นิ้วมือก้ัน  เพราะผูฟงอาจจะไดยินลมหายใจของเราตลอดเวลา  
กอใหเกิดความรําคาญได 

 
  การสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูรับบริการ 

- ดําเนินการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูรับบริการ  โดยใหไดขอมูล ดังนี ้
o ชื่อ – นามสกุล 
o หมายเลขติดตอ 
o อาชีพ 
o เพศ 
o ขอมูลที่สอบถาม 
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                             ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับบริการ 
เจาหนาที่สอบถาม     
1. ชื่อ  เพศ   (  ) ชาย   
 นามสกุล        (  ) หญิง 
2. หมายเลขติดตอ  
3. อาชีพ  
    (เชน  รับราชการ  รับจาง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชน) 
4. ขอมูลที่สอบถาม  
   
   
   
   
  
 

 
 

 
 

 

ขั้นตอนการใหบริการ 

ขั้นตอนที่ วิธีการปฏิบัติ 

1 ตอนรับ -  จัดเตรียมกระดาษ  ดินสอหรือปากกาไวใหพรอม เพ่ือจด
บันทึกขอความไดทันที อยาจดขอความในเศษกระดาษ  
หรือปกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหรือถุงขนม 

  -  กลาวทักทาย 
2 บริการ -  รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
  -  สอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูรับบริการ 
  -  ใหบริการ 
3 สานสัมพันธเพ่ือ

บริการครั้งตอไป 
- สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ 

4 ประเมินผลหลังบริการ -  สอบถามความพึงพอใจ 
  -  รับขอเสนอแนะ 

 

การใหบริการกับผูมาขอรับบริการโดยตรง 
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  การกลาวทักทาย 
  การทักทายดวยไมตรีจิต  และแสดงความกระตือรือรนในการใหการตอนรับ  พรอมสอบถาม
ใหความชวยเหลือ  ดังนี ้

- สวัสดี คะ/ครับ  (เมื่อเห็นผูมาขอรับบริการมีความลังเลไมแนใจที่หนาประตูหอง) 
- ติดตอบสอบถามเรื่องอะไร คะ/ครับ  หรือ มีอะไรใหชวยไหม คะ/ครับ 

  การสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูรับบริการ 
- ดําเนินการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูรับบริการ  โดยใหไดขอมูล ดังนี ้

o ชื่อ – นามสกุล 
o หมายเลขติดตอ 
o อาชีพ 
o เพศ 
o ขอมูลที่สอบถาม 

 
 
                             ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับบริการ 
เจาหนาที่สอบถาม     
1. ชื่อ  เพศ   (  ) ชาย   
 นามสกุล        (  ) หญิง 
2. หมายเลขติดตอ  
3. อาชีพ  
    (เชน  รับราชการ  รับจาง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชน) 
4. ขอมูลที่สอบถาม  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ ¦ ชาย ¦ หญิง 
2. อายุ ¦ นอยกวา 20 ป ¦ 20–30 ป ¦ 31–40 ป ¦ 41–50 ป  ¦ 50 ข้ึนไป 
3. การศึกษา ¦ มัธยม/ปวช./ปวส. ¦ ปริญญาตรี ¦ ปริญญาโท ¦ ปริญญาเอก 
4. อาชีพ ¦ รับราชการ ¦ รับจาง ¦ พนง.รัฐวิสาหกิจ ¦ นักเรียน/นักศึกษา 
 ¦ อื่นๆ (ระบุ)  

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจในการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในดานตางๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี      
1.1 มีความรอบรูและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
1.2 มีความกระตือรือรน  เต็มใจใหบริการ พรอมให

คําแนะนําและชวยเหลือ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

1.3 มีไมตรีจิต และสุภาพออนนอม ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
1.4 อื่นๆ (ระบุ)_______________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

2. ดานกระบวนงานหรือข้ันตอนใหบริการ      
2.1 ข้ันตอนการใหบริการมีความเหมาะสม ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
2.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
2.3 มีเอกสาร/แผนพับไวใหบริการอยางเพียงพอ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
2.4 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

3. ดานสถานท่ี      
3.1 สถานที่สะอาด และเปนระเบียบ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
3.2 มีที่จอดรถเพียงพอ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
3.3 มีที่น่ังรอรับบริการอยางเพียงพอ      
3.4 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
4.1 มีแผนผังหรือปายแสดงข้ันตอนการติดตออยาง

ชัดเจน ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

4.2 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
จุดเดน  
  
  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ  
  
  
 

ขอขอบคุณที่ทานสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 


