ที่ นร ๐๕๕๑/๓๔๖

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญสมัครเป็นสมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ (ประเภท ก,ข และ ง)
และรำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนกำรค้ำ (ประเภท ค)
เรียน สมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำและผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. บันทึกข้อควำมสมัครสมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัครสมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ และวิธีกำรสมัครสมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบแจ้งกำรชำระเงินธนำคำรกรุงไทย
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีบทบำทหน้ำที่
ในกำรเผยแพร่รำชกิจจำนุเบกษำแก่หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนอิสระ รัฐวิสำหกิจ บริษัท และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ซึ่งประกอบไปด้วยรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ (ประเภท ก) ฉบับทะเบียนฐำนันดร (ประเภท ข), ฉบับประกำศ
และงำนทั่ว ไป (ประเภท ง) และรำชกิจจำนุ เบกษำฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ส ำหรับฉบับ ทะเบีย นกำรค้ ำ
(ประเภท ค) และช่องทำงหนึ่งของกำรเผยแพร่รำชกิจจำนุเบกษำ คือกำรเชิญสมัครเป็นสมำชิกเป็นประจำทุกปี
บั ด นี้ ได้ ถึ ง ก ำหนดระยะเวลำเปิ ด รั บ สมั ค รสมำชิ ก รำชกิจ จำนุ เ บกษำ และรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ จึงขอแจ้งวิธี
กำรสมัครเป็นสมำชิกและสถำนที่รับสมัครดังนี้
๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ หรือจนกว่ำครบจำนวนสมำชิก

๒. สถำนที่รับสมัคร ฝ่ำยกำรตลำด สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ถนนสำมเสน
แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ โทร. (เบอร์ตรง) ๐ ๒๒๔๓ ๐๓๙๙ ,โทร. (เบอร์กลำง)
๐ ๒๒๔๓ – ๐๓๙๘ , ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๑๕ ต่อ ๑๒๗ , ๑๓๐
๓. อัตรำค่ำสมัครต่อปี
๓.๑ สมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ
รำชกิจจำนุเบกษำ
ฉบับกฤษฎีกำ * (ประเภท ก)
ฉบับทะเบียนฐำนันดร (ประเภท ข)
ฉบับประกำศและงำนทั่วไป (ประเภท ง)

อัตรำค่ำสมำชิก (ต่อชุด)
รับเอง
รับทำงไปรษณีย์
๑๒๐ บำท
๓๐๐ บำท
๔,๐๐๐ บำท
๔,๒๐๐ บำท
๑๗,๐๐๐ บำท
๑๗,๓๐๐ บำท

* ได้รับกำรสนับสนุนค่ำจัดพิมพ์ฉบับกฤษฎีกำจำกเงินงบประมำณ ประจำปี ๒๕๖๔
๓.๒ สมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)
ซีดี
ฉบับทะเบียนกำรค้ำ (CD-ROM)

อัตรำค่ำสมำชิกรำยปี(ต่อชุด)
รับเอง
รับทำงไปรษณีย์
๑,๐๐๐ บำท
๑,๒๐๐ บำท

รำคำจำหน่ำยปลีก(ต่อแผ่น)
รับเอง
รับทำงไปรษณีย์
๑๑๐ บำท
๑๒๕ บำท

/ ๔. กำรยื่น

-๒๔. กำรยื่นใบสมัคร สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ ดำเนินกำรจัดส่ง เอกสำรใบ
สมัครสมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำให้กับสมำชิกเดิมหรือ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cgpo.go.th
๔.๑ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยกำรตลำด สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๔.๒ สมัครทำงไปรษณีย์ (ชำระค่ำสมำชิกเป็นธนำณัติ) ได้ที่ทำกำรไปรษณีย์ทั่วประเทศ
๔.๒.๑ กรอกข้อควำมลงในใบสมัคร
๔.๒.๒ สั่ ง จ่ ำ ย ปณฝ. ท ำเนี ย บรั ฐ บำล ๑๐๓๐๒ ระบุ ชื่ อ ผู้ รั บ ในนำม “ส านั ก พิ ม พ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา”
๔.๒.๓ ส่ ง ใบสมั ค รและธนำณั ติ ม ำที่ ฝ่ ำ ยกำรตลำด ส ำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
รำชกิจจำนุเบกษำ ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๔.๓ สมัครโดยกำรชำระผ่ำนธนำคำร
๔.๓.๑ กำรโอนเงิน
กรอกรำยละเอี ย ดในใบสมั ค รและใบแจ้ ง ช ำระเงิ น ของธนำคำรกรุ ง ไทย เลขที่ บั ญ ชี
๐๗๐ – ๐๐๔ – ๓๘๖ – ๑ (ออมทรัพย์) หรือโอนเงินเข้ำบัญชีผ่ำนระบบพร้อมเพย์ โดยกำรสแกน QR Code

จำกนั้นส่งหลักฐำนกำรชำระเงินพร้อมใบสมัครมำที่ ฝ่ำยกำรตลำด สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และรำชกิจจำนุเบกษำ
ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ โทรสำร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๒๐ หรือ สำมำรถส่ง
ทำง Line สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ ฯ โดยกำรสแกน QR Code นี้ได้อีกช่องทำงหนึ่ง

๔.๓.๒ เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ำย “สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา”
๕. แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กรณีถ้ำเป็นผู้สมัครเดิม กรุณำกรอกแบบสำรวจ
ดั ง กล่ ำ ว ส่ ง กลั บ มำที่ ส ำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ ส่ ง มำเฉพำะแบบส ำรวจฯ เท่ ำ นั้ น
(โดยไม่รวมใบสมัครหรือใบแจ้งการชาระเงิน) จะไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงนิภำ ตรงเที่ยง)
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ ส่วนรำชกำรที่สั่งซื้อไว้ใช้ในรำชกำร สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดไว้ตำมระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

FM – MK – ๐๐๒ – ๐๑

แก้ไขครั้งที่ ๐ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑

ใบสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก , ข , ค และ ง
ประจาปี 2564
ที่ ...............................................
วันที่...........เดือน .......................พ.ศ. ..............
1. กำรสมัคร ออกใบเสร็จในนำม
 นำย  นำง  นำงสำว  ชั้นยศ....................................................................................................................
 หน่วยงำน .........................................................................................................................................................................
2. สถำนที่ส่ง
 นำย  นำง  นำงสำว  ชั้นยศ...................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์............................................................................................................................. ........
3. อัตรำค่ำสมำชิกต่อปี
3.1 สมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำ (โปรดกรุณำระบุเครื่องหมำย  หน้ำประเภทหนังสือ)
อัตรำค่ำสมำชิก (ต่อชุด)
จำนวนที่บอกรับ
ประเภท
รับเอง *
รับทำงไปรษณีย์
รับเอง
รับทำงไปรษณีย์
120 บำท
300 บำท
จำนวน.........ชุด
จำนวน.......ชุด
 ฉบับกฤษฎีกำ
4,000 บำท
4,200 บำท
จำนวน.........ชุด
จำนวน.......ชุด
 ฉบับทะเบียนฐำนันดร
17,000 บำท
17,300 บำท
จำนวน.........ชุด
จำนวน.......ชุด
 ฉบับประกำศและงำนทั่วไป
* รับเอง รับราชกิจจานุเบกษาทุกตอนตลอดทั้งปีได้ที่ ฝ่ายการตลาด สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
3.2 สมำชิกรำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)
อัตรำค่ำสมำชิกรำยปี
รำคำจำหน่ำยปลีก
จำนวนที่บอกรับ
(ต่อชุด)
(ต่อแผ่น)
ซีดี
รับเอง
ไปรษณีย์
รับเอง
ไปรษณีย์
รับเอง
ไปรษณีย์
 ฉบับทะเบียน กำรค้ำ 1,000 บำท 1,200 บำท 110 บำท 125 บำท จำนวน........ชุด จำนวน........ชุด
4. กำรชำระเงินค่ำสมัครเป็นสมำชิก
เงินที่ต้องชำระรวมทั้งสิน้ จำนวน.....................บำท (................................................................................................................)
 สมัครด้วยตนเอง  เงินสด (เฉพำะกรณีที่สมัครด้วยตนเอง)
 สมัครทำงไปรษณีย์  ธนำณัติ (ไม่รวมค่ำธรรมเนียม) เลขที่
จ่ำยเงินให้ผู้รับ ณ ที่ทำกำรไปรษณีย์ ทำเนียบรัฐบำล 10302 ชื่อผู้รับเงิน สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา ฯ
ส่ ง ธนำณั ติ พ ร้ อ มใบสมั ค รมำที่ ฝ่ ำ ยกำรตลำด ส ำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ ถนนสำมเสน
แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
 กำรโอนเงิน กรอกใบสมัครพร้อมใบแจ้งกำรชำระเงินไปที่ธนำคำรกรุงไทย ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ เฉพาะผู้ที่ไม่มีใบชาระ
เงินกับทางธนาคารใช้เลขที่บัญชี 070 – 004 – 386 – 1 (ออมทรัพย์) กรุณำส่งสำเนำกำรโอนเงิน พร้อมใบสมัคร
ไปที่ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ฯ โทรสำรหมำยเลข 0 2243 1820 หรือสำมำรถส่งทำง Line สำนักพิมพ์ ฯ แอดไลน์
มำที่ @lkc9871l โดยกำรสแกน QR Code นี้ได้อีกช่องทำงหนึ่ง
 เช็คและตั๋วแลกเงินของธนำคำร........................................สำขำ....................................
เลขที่.........................................สั่งจ่ำยในนำม สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ลงชื่อ.............................................................................ผู้สมัคร
(...........................................................................)
โปรดอ่ำนคำแนะนำวิธกี ำรสมัครด้ำนหลัง

-2-

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา
1. สมาชิกรับด้วยตนเอง
1.1 ควรไปรับอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีเดือนละ 1 ครั้ง ที่ ฝ่ำยกำรตลำด สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 , หรือโทรสอบถำมว่ำหนังสือท่ำนออกหรือยังได้
ที่เบอร์ 02 243 0399 , เบอร์กลำง 02 243 0398 , 02 243 0615 ต่อ 127 , 130
1.2 หำกไม่ไปรับหนังสือ หรือซีดี ที่จัดพิมพ์นับแต่วันออกเผยแพร่ภำยในเวลำ 3 เดือน จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรรับ
หนังสือหรือซีดี เล่ม ตอนดังกล่ำว
2. สมาชิกรับทางไปรษณีย์
2.1 สำนักพิมพ์ฯ จัดส่งรำชกิจจำนุเบกษำให้สมำชิกเป็นประจำทุกสัปดำห์ หรือจัดส่งซีดีให้สมำชิกเป็นประจำทุกเดือน
2.2 สมำชิกรำยใดไม่ได้รับรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม ตอนใด โปรดมีหนังสือแจ้งไปให้ทรำบภำยใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันออก
เผยแพร่ รำชกิจจำนุเบกษำเล่มตอนนั้น เพื่อจะได้ตรวจสอบ หำกมีรำชกิจจำนุเบกษำคงเหลือจะได้ดำเนินกำรจัดส่งให้ต่อไป
2.3 สมำชิกรำยใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับรำชกิจจำนุเบกษำโปรดมีหนังสือแจ้งไปให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน
3. สถานที่ติดต่อ
กำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและกำรสมัครเป็นสมำชิกบอกรับรำชกิจจำนุเบกษำประเภท ก , ข, ง และกำรบอกรับ
รำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ประเภท ค ได้ท่ี ฝ่ำยกำรตลำด สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ โทร. 0 2243 0398 , 0 2243 0615 ต่อ 127, 130 และหมำยเลข 0 2243 0399 โทรสำรหมำยเลข 0 2243 1820
4. ข้อควรทราบ
4.1 กำรกำหนดอัตรำค่ำสมำชิกประเภท ก กำหนดไว้ในอัตรำเดิม เนื่องจำกยังได้รับกำรสนับสนุนค่ำจัด พิมพ์จำกเงิน
งบประมำณประจำปี 2564
4.2 อัตรำค่ำสมำชิกประเภท ข , ง กำหนดไว้ในกรณีมีผู้สมัครเป็นสมำชิกจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 รำย แต่ด้วยเหตุที่มี
ผู้สมัครเป็นสมำชิกต่ำกว่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท จึงไม่สำมำรถปรับลดอัตรำค่ำสมำชิกลงได้อีก
4.3 สมำชิกจะได้รับรำชกิจจำนุเบกษำ หรือรำชกิจจำนุเบกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ประเภท ค ประจำปี 2564
ตั้งแต่ตอนที่ 1 ลงวันที่ 1 มกรำคม 2564 จนถึงตอนสุดท้ำย ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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สาหรับผู้ชาระเงิน
โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าระเงิน
สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย Company Code : 9879
รับชาระโดย เงินสด หรื อแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น
( ค่าธรรมเนียม 15 บาท / รายการ )

จานวนเงินที่ชาระเป็ นตัวหนังสื อ (

สาขา/Branch…………..…...... วันที่/Date…………….

ชื่อ - นามสกุล ………………………….………………………............
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/Phone No. (Ref.1)....................................

บาทถ้วน )

เลขที่แคชเชียร์เช็ค (Cashier Chq number)

(จานวนเงินตัวเลข)

00

ธนาคาร / สาขา (Bank Branch)

จานวนเงิน (Amount)

สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับเงิน/ผูร้ ับมอบ ธนาคาร
อานาจ…………………………..
หมายเหตุ สมาชิกสามารถนาใบแจ้ งการชาระเงินฉบับนี้ ไปชาระเงินได้ ทธี่ นาคารกรุงไทย ได้ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
พร้ อมกันนีก้ รุณานาหลักฐานการชาระเงินธนาคารส่ วนนีส้ ่ งมาทีฝ่ ่ ายการตลาด สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หรือส่ งโทรสารมาทีเ่ บอร์ 0-2243-1820 เพือ่ รับใบเสร็จ ติดต่ อได้ ทเี่ บอร์ โทร. 0-2243-0399 , 0-2243-0615 ต่ อ 127
ชื่อผูน้ าฝาก/Deposit by……………………………….
โทรศัพท์/Telephone………………………………..….


สาหรับธนาคาร
โปรดเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูช้ าระเงิน
สานักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

บมจ.ธนาคารกรุ งไทย Company Code : 9879
รับชาระโดย เงินสด หรื อแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น
( ค่าธรรมเนียม 15 บาท / รายการ )

จานวนเงินที่ชาระเป็ นตัวหนังสื อ (

เลขที่แคชเชียร์เช็ค (Cashier Chq number)

ชื่อผูน้ าฝาก/Deposit by……………………………….
โทรศัพท์/Telephone………………………………..….

สาขา/Branch…………..…...... วันที่/Date…………….

ชื่อ - นามสกุล ………………………………….………………………....
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/Phone No (Ref.1).........................................

บาทถ้วน )

(จานวนเงินตัวเลข)

00

ธนาคาร / สาขา (Bank Branch)

จานวนเงิน (Amount)

สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับเงิน/ผูร้ ับมอบอานาจ
ธนาคาร

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เลขที่เอกสำร..............................
วันที่ออก....................................

Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสติ กรุงเทพมหำนคร 10300
โทร. 02 243 0399 , 02 243 0613

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชื่อลูกค้า : ....................................................................................................................................................................................................................
คาแนะนา : โปรดกำเครื่องหมำย  ในช่องด้ำนหลังของแต่ละข้อ ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกำรบริกำรของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
รำชกิจจำนุเบกษำ
**กรุณากรอกข้อมูลตามสถานะการเป็นสมาชิก**
ระดับความพึงพอใจ น้อย = 1 , ปำนกลำง = 2 , มำก = 3 , ไม่มีควำมคิดเห็น = X

1. ลูกค้ากลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา : ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงไร
ข้อที่

คาถามความพึงพอใจ

1
2
3
4
5

ควำมมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้ำ
กำรตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ พนักงำนของสำนักพิมพ์ฯ มีควำมรู้และควำมชำนำญอย่ำงไร
กำรจัดทำเอกสำร (ใบเสนอรำคำ, ใบแจ้งหนี้) ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
คุณภำพของหนังสือถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
มีควำมต้องกำรที่อยำกจะกลับมำใช้บริกำรซ้ำอีกในครั้งต่อไป

3

ระดับความพึงพอใจ
2
1


2. ลูกค้ารับหนังสือราชกิจจานุเบกษาทางไปรษณีย์ : ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงไร
ข้อที่
1
2
3
4
5

คาถามความพึงพอใจ

3

ระดับความพึงพอใจ
2
1


พึงพอใจต่อจุดรับบริกำร
ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร เมื่อมำสมัครเป็นสมำชิก
กำรตอบข้อซักถำมของพนักงำน
คุณภำพของหนังสือ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
มีควำมต้องกำรที่อยำกจะกลับมำใช้บริกำรซ้ำอีกในครั้งต่อไป

3. ลูกค้ารับหนังสือราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเอง : ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงไร
ข้อที่
1
2
3
4
5

คาถามความพึงพอใจ

3

ระดับความพึงพอใจ
2
1


ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่รับบริกำร
ควำมมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้ำ
กำรตอบข้อซักถำมของพนักงำน
คุณภำพของหนังสือ ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
มีควำมต้องกำรที่อยำกจะกลับมำใช้บริกำรซ้ำอีกในครั้งต่อไป

4. ความคาดหวังของลูกค้า
โปรดเสนอแนะควำมคิดเห็น หรือ สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุง
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
 ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมนี้
และโปรดส่งเอกสำรกลับมำยังสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
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