
 

แบบสอบถามความเห็นภาคธุรกิจ 

หมายเลขแบบสอบถาม     (ผูสอบถามกรอก) 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือบริษัท (ไมบังคับ)            

1.2 ประเภทธุรกิจ (ตามท่ีจดทะเบียน)           

1.3 ขนาดสินทรัพย             

1.4 จํานวนพนักงาน             

1.5 ตําแหนงผูใหขอมูลดานลาง            

  

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการปรับปรุงกระบวนการใหใบอนุญาตโดยหนวยงานรัฐหลังการออก 

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

กฎหมายดังกลาวกําหนดใหหนวยงานราชการที่มีอํานาจออกใบอนุญาตแกประชาชนและภาคธุรกิจตองจัดทํา 

“คูมือสําหรับประชาชน” เพื่อเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการขออนุญาต อยางนอยที่สุดตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ 

เงื่อนไขยื่นขออนุญาต ข้ันตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาต กฎหมายยังกําหนดใหหนวยงานราชการจัดตั้ง “ศูนยบริการ

รวม ณ จุดเดียว” เพื่อรับเอกสารและใหขอมูลเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ แกประชาชน 

ผลการสํารวจนี้จะถูกนําไปสรุปเปนขอมูลเสนอแกรัฐบาลและประชาชนเพื่อใหหนวยงานราชการพัฒนาการ

ใหบริการอนุญาตแกประชาชนและภาคธุรกิจตอไป 

ผูสอบถามจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอหนวยงานใด ๆ หรือตอสาธารณะ 

แบบสอบถามนี้จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

กรุณาสงแบบสอบถามคืนที่คุณธิปไตร แสละวงศ อีเมล tippatrai@tdri.or.th หรือแฟกซ 02-718-5461 – 2 

ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 
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ตอนที่ 2 การติดตอราชการเพ่ือขออนุญาต การรับรอง หรือ เอกสารราชการตาง ๆ 

ในปนี้  ธุรกิจของทานไดติดตอกับหนวยงานดานลางนี้ เ พ่ือขออนุญาตหรือการรับรองเอกสารหรือไม  

ถาใช กี่ครั้ง 

 กรมโรงงาน ติดตอ     ครั้ง 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ติดตอ    ครั้ง  

 สํานักงานการโยธา (กทม.) ติดตอ    ครั้ง  

 กรมการจัดหางาน ติดตอ    ครั้ง  

 กรมศุลกากร ติดตอ    ครั้ง  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  1.   ตองติดตอ    ครั้ง 

 2.   ตองติดตอ    ครั้ง  

 

ตอนที่ 3 ประเมินความพอใจของธุรกิจของทานตอการติดตอราชการเพ่ือขออนุญาต การรับรอง 

หรือ เอกสารราชการตาง ๆ ดังนี้ 

 

3.1 กรมโรงงาน  

• ทานติดตอลาสุดเม่ือ โปรดระบุ           

• ระบุเรื่องท่ีทานติดตอหนวยงานนี้เปนประจํา        

• ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร (ตอบในตาราง) 

 

เรื่อง 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

 ข้ันตอนและเวลาดําเนินการ   

เอกสารหลักฐานท่ีทางราชการรองขอ   
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เรื่อง 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

คาใชจายท่ีทางราชการเรียกเก็บ   

การใหขอมูลเก่ียวกับการกระบวนการทางราชการตาง ๆ   

การติดตอราชการครั้งนี้โดยภาพรวม   

 

3.2  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)  

• ทานติดตอลาสุดเม่ือ โปรดระบุ          

• ระบุเรื่องท่ีทานติดตอหนวยงานนี้เปนประจํา       

• ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร (ตอบในตาราง) 

 

ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

 ข้ันตอนและเวลาดําเนินการ   

เอกสารหลักฐานท่ีทางราชการรองขอ   

คาใชจายท่ีทางราชการเรียกเก็บ   

การใหขอมูลเก่ียวกับการกระบวนการทางราชการตาง ๆ   

การติดตอราชการครั้งนี้โดยภาพรวม   
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3.3 สํานักงานการโยธา (กทม.)  

• ทานติดตอลาสุดเม่ือ โปรดระบุ          

• ระบุเรื่องท่ีทานติดตอหนวยงานนี้เปนประจํา        

• ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร (ตอบในตาราง) 

 

ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

 ข้ันตอนและเวลาดําเนินการ   

เอกสารหลักฐานท่ีทางราชการรองขอ   

คาใชจายท่ีทางราชการเรียกเก็บ   

การใหขอมูลเก่ียวกับการกระบวนการทางราชการตาง ๆ   

การติดตอราชการครั้งนี้โดยภาพรวม   

 

3.4 กรมการจัดหางาน  

• ทานติดตอลาสุดเม่ือ โปรดระบุ           

• ระบุเรื่องท่ีทานติดตอหนวยงานนี้เปนประจํา        

• ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร (ตอบในตาราง) 

ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

 ข้ันตอนและเวลาดําเนินการ   

เอกสารหลักฐานท่ีทางราชการรองขอ   
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ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

คาใชจายท่ีทางราชการเรียกเก็บ   

การใหขอมูลเก่ียวกับการกระบวนการทางราชการตาง ๆ   

การติดตอราชการครั้งนี้โดยภาพรวม   

 

3.5 กรมศุลกากร  

• ทานติดตอลาสุดเม่ือ โปรดระบุ           

• ระบุเรื่องท่ีทานติดตอหนวยงานนี้เปนประจํา        

• ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร (ตอบในตาราง) 

 

ทานพอใจกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องตอไปนี้อยางไร 

ใหคะแนน (เต็ม 10) 

(0 = พอใจนอยท่ีสุด และ 10 = พอใจมากท่ีสุด) 

กอนป 2559 ลาสุด 

 ข้ันตอนและเวลาดําเนินการ   

เอกสารหลักฐานท่ีทางราชการรองขอ   

คาใชจายท่ีทางราชการเรียกเก็บ   

การใหขอมูลเก่ียวกับการกระบวนการทางราชการตาง ๆ   

การติดตอราชการครั้งนี้โดยภาพรวม   
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ตอนที่ 4 การรับรูขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางราชการ 

4.1 ทานสอบถามหรือคนหาขอมูลเพ่ือดําเนินการทางราชการขางตนนี้จากแหลงใด 

 จากสื่อออนไลน หรือ เว็บไซตท่ัวไป โปรดระบุ         

 ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ติดตอหนวยงานราชการโดยตรง โปรดเลือก (  ) โทรสอบถาม (  ) เว็บไซตหนวยงาน 

 เว็บไซต “ศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ” info.go.th 

 อ่ืน ๆ             

4.2 หากทานสอบถามขอมูลจากหนวยงานราชการ ทานไดรับขอมูลรวดเร็วหรือไม  

 ใช  

 ไมใช 1. ไมสะดวกเม่ือโทรสอบถาม เพราะ (  ) โทรไมติด  (  ) สายไมวาง  (  ) เจาหนาท่ีใหขอมูลไมได 

 2. ไมสะดวกเม่ือเขาดูเว็บไซตราชการ เพราะ (  ) เว็บเสีย (   ) ไมมีขอมูล (  ) หาขอมูลยาก 

4.3 ทานเคยไดยิน หรือ ไดอาน พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ หรือไม 

 ไมเคยไดยินเลย 

 เคยไดยิน แตไมไดอาน 

 เคยไดอาน 

             

จบการสอบถาม  

ผูสํารวจขอขอบคุณทานท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

ผลจากการสํารวจจะถูกนําเผยแพรผานส่ือเร็ว ๆ นี้ 

 

กรุณาสงแบบสอบถามคืนท่ีคุณธิปไตร แสละวงศ  

อีเมล tippatrai@tdri.or.th หรือแฟกซ 02-718-5461 – 2 

ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 
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