คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 056-737190 และ โทรสาร. 056-737191
E-mail : moi_phetchabun@industry.go.th
Website : www.industry.go.th/phetchabun
Facebook : www.facebook.com/moi.phetchabun

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
1. วัตถุประสงค
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการจัดการกับ
มาตรฐานตามกระบวนงานของแตละกลุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันตอ
สถานการณ โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2. ขอบเขต
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามกระบวนงานการขอรับอนุญาตของสถานประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม กิจการเหมืองแร และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลา
สวนงานที่รับผิดชอบ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ คาธรรมเนียม และชองทางการรองเรียน
3. คําจํากัดความ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่งซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได การกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ โดยจะ
มีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ดานดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย
หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่
บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องคการจึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน
หัวหนากลุมโรงงานอุตสาหกรรม
หัวหนากลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร
หัวหนากลุมสงเสริมอุตสาหกรรม

: อนุมัติ ควบคุม กํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน
: ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมงาน
: ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมงาน
: ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมงาน
: ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมงาน

5. ผังกระบวนการทํางาน
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ
รับเรื่อง

2

ไมครบถวน

ตรวจสอบ
เอกสาร
3

ลงทะเบียน
รับคําขอ

ตรวจสอบ
และ
ดําเนินการตาม
กระบวนงาน

NO

มาตรฐาน
ถูกตอง
ครบถวน

ผูรับผิดชอบ
- เจาพนักงาน
ธุรการ
- กลุมงานฯ

ตรวจสอบ
ทันที

- เจาพนักงาน
ธุรการ
- กลุมงานฯ

- เจาหนาที่ลงทะเบียนรับเรื่อง
คําขอ

ทันทีที่ไดรับ
คําขอ

- เจาพนักงาน
ธุรการ
- กลุมงานฯ

- พิจารณาคําขอประเภทตางๆ
และดําเนินการตามขอ
กฎหมาย/กฎระเบียบและ
อํานาจตามกฎหมาย

ถูกตอง
ครบถวน

- ฝายฯ
- หน.กลุมฯ

- อสจ. ลงนาม อนุมัติ/อนุญาต

ถูกตอง
ครบถวน

- อสจ.

- แจงผลการพิจารณา/
ประกาศ/อนุญาต ให
ผูประกอบการที่ยื่นคําขอตาม
กระบวนงานทราบ

ทันที
หลังทราบผล

ครบถวน

4

5

รายละเอียดงาน
- ผูประสงคประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม/กิจการ
เกี่ยวกับแร/ผลิตภัณฑชุมชน
จัดทําคําขอ/กรอบคําขอ/ยื่นคํา
ขอ
- เอกสารครบถวน/ถูกตอง
ตามขอกฎหมาย/กฎระเบียบ
ตามกระบวนงานที่ยื่นคําขอ

เสนอ
อสจ.มห.
YES

6

แจงผล
การพิจารณา

- กลุมงานฯ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน
หนวยงานที่เปนเจาของ

: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3
: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวน หมวดหมูกระบานการ รับแจง
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)

กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต
กฎหมายที่ระบุระยะเวลา
ระดับผลกระทบ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง
ไมมี
บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ใหบริการ

จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ / ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวน
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) / ขยายโรงงานที่พรอมจะเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานและตองเปนการแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงาน กอนวันเริ่มประกอบกิจการจริงไม
นอยกวา 15 วัน
2. มีเอกสารประกอบการรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ถูกตองครบถวน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

2

การตรวจสอบเอกสาร
ผูรับใบอนุญาตยื่นใบแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 3 กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
พรอมเอกสารหลักฐานและชําระคาธรรมเนียมรายป
การลงนาม การพิจารณา และแจงผลพิจารณา
1. พนักงานเจาหนาที่พิจารณาและลงนามการรับแจงใน
ใบอนุญาตลําดับที่ 3
2. พนักงานเจาหนาที่พิจารณาและลงนามในหนังสือแจง
ผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1 วัน

14 วัน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม
กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
การลดขั้นตอน ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร
1

2
3
4

บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยัน
ตัวตน
(- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคล)
- ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ
- ของพยาน 2 คน
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือเดินทาง (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(- กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ เอกสารยืนยันตัวตน
(- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(- ซึ่งออกไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
- โดยมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการ
โรงงาน)

หนวยงานเจาของ
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

ขนาด
ไฟล
เอกสาร

5

6
7

หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี) (ฉบับจริง 1
ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม
(กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 (ฉบับจริง 3
ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารเพิ่มเติม

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบูรณ
สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบูรณ

คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 0 แรงมา แตไมถึง 5 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 20 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมา แตไมถึง 100 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 100 แรงมา แตไมถึง 200 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 200 แรงมา แตไมถึง 300 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 300 แรงมา แตไมถึง 400 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 400 แรงมา แตไมถึง 500 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 500 แรงมา แตไมถึง 600 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 600 แรงมา แตไมถึง 700 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 700 แรงมา แตไมถึง 800 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 800 แรงมา แตไมถึง 900 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 900 แรงมา แตไมถึง 1,000 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 1,000 แรงมา แตไมถึง 2,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 2,000 แรงมา แตไมถึง 3,000 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 3,000 แรงมา แตไมถึง 4,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 4,000 แรงมา แตไมถึง 5,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5,000 แรงมา แตไมถึง 6,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 6,000 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียม (บาท/รอย
ละ)
150 บาท
300 บาท
450 บาท
900 บาท
1,500 บาท
2,100 บาท
2,700 บาท
3,600 บาท
4,500 บาท
5,400 บาท
6,600 บาท
7,800 บาท
9,000 บาท
10,500 บาท
12,000 บาท
13,500 บาท
15,000 บาท
16,500 บาท
18,000 บาท

ชองทางการรองเรียน
1
2
3

ชองทางการรองเรียน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
โทรศัพท 056-737190 โทรสาร 056-737191 Email : moi_phetchabun@industry.go.th
http://www.industry.go.th/phetchabun/
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 Email :
damrongdhama.1567@gmail.com
- เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
- สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียน
ผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 – 84 โทรสาร 0 2283 1286 – 7
- สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ตู ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10320 (ไมตองติดแสตมป)
http://www.1111.go.th/form.aspx

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ชื่อเอกสาร
1
2

ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3
(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5)
หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5)

ขนาดไฟลเอกสาร
ใชลิงคปลายทาง
ใชลิงคปลายทาง

กระบวนงาน
หนวยงานที่เปนเจาของ

: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

ประเภทของงานบริการ
ออก

กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวน หมวดหมูกระบานการ อนุญาต/
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน

ใบอนุญาต/
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)

รับรอง

กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต
กฎหมายที่ระบุระยะเวลา
วัน
ระดับผลกระทบ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 15
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย 30

พื้นที่ใหบริการ

จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ / ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวน
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
2. ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยความถูกตองของเอกสารหากไม
อาจพิจารณาไดในขณะที่รับคําขอตออายุใบอนุญาต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ไดมีการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตครบถวนแลว กรณี
ที่ความไมถูกตองของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเปนเหตุที่ไมอาจตออายุใบอนุญาตได ผู
อนุญาตจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตโรงงาน
3. ผูอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได
ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูขออนุญาตอยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

4. ผูขออนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลา ถาประสงคจะประกอบกิจการโรงงาน
ตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลว ใหถือวาไดยื่นขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการโรงงานใน
ระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาตและเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพน
กําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนของอนุญาตใหม
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
1

2

3

ขั้นตอน

ระยะเวลา

การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร – กรณีครบถวนจะ
ดําเนินการตอไป – กรณีขาดเอกสารหรือหลักฐาน จะแจงผูขอ
อนุญาตดําเนินการแกไขเพิ่มเติมใหครบถวนภายในเวลาที่กําหนด
โดยใหผูขออนุญาตลงนามรับทราบ หากผูขออนุญาตไมปฏิบัติ
ตามที่กําหนดใหคืนคําขอ แตถาผูขออนุญาตไดปฏิบัติตามที่
กําหนดจะดําเนินการตอไป (ภายในเวลาที่กําหนดหมายถึง
ระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
การพิจารณา
พิจารณาในรายละเอียดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่
ออกตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรา 8 และตามมาตรา 32 กรณีผลการพิจารณาถูกตอง เสนอ
อุตสาหกรรมจังหวัดลงนามอนุญาตในฐานะผูไดรับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวง
(กรณีเปนโรงงานที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไมไดมอบหมายให
ออกใบอนุญาต จะสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรพิจารณาอนุญาตแลวแต
กรณี ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 246/2552 ลงวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ.2552 คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่
126/2539 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2539 คําสั่งกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 290/2544 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2544
และคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 340/2554 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ.2554)
การลงนามและการแจงผลพิจารณา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณพิจารณาการอนุญาต และแจงผล
การพิจารณาอนุญาตใหผูขออนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน นับแต
วันที่พิจารณาแลวเสร็จ

1 วัน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม

20 วัน

กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม

9 วัน

กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
การลดขั้นตอน ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร

หนวยงาน
เจาของเอกสาร

1

บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขออนุญาตเปนนิติ
บุคคล)
- ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ
- ของพยาน 2 คน
- ของเจาของที่ดิน กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

กรมการปกครอง

2

หนังสือรับรองนิติบุคคล (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(- ซึ่งออกไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
- โดยมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการ
โรงงาน)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ เอกสารยืนยันตัวตน
(- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี) (ฉบับจริง 1
ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ เอกสารเพิ่มเติม
(กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3/1) (ฉบับ
จริง 3) เอกสารเพิ่มเติม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

3
4

5
6
7

กรมการปกครอง
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ
หนังสืออนุญาตใหขยายระยะเวลาในการกักเก็บกากสิ่งปฏิกูล (สก.
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
1) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
จังหวัดเพชรบูรณ
เอกสารการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (สก.
สํานักงาน
1 หรือ สก.2) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสาร
อุตสาหกรรม
เพิ่มเติม
จังหวัดเพชรบูรณ
(มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

ขนาด
ไฟล
เอกสาร

8

9
10

หนังสือรับรองความปลอดถัยของระบบไฟฟาจากผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ)
เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ําหรือหมอตม
(ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิม่ เติม
(มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
รายงานวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสาร
เพิ่มเติม
(กรณีเปนโรงงานตามประกาศ
...............................................................)
(มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ

คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 0 แรงมา แตไมถึง 5 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 20 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมา แตไมถึง 100 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 100 แรงมา แตไมถึง 200 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 200 แรงมา แตไมถึง 300 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 300 แรงมา แตไมถึง 400 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 400 แรงมา แตไมถึง 500 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 500 แรงมา แตไมถึง 600 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 600 แรงมา แตไมถึง 700 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 700 แรงมา แตไมถึง 800 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 800 แรงมา แตไมถึง 900 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 900 แรงมา แตไมถึง 1,000 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 1,000 แรงมา แตไมถึง 2,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 2,000 แรงมา แตไมถึง 3,000 แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 4,000 แรงมา แตไมถึง 5,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 5,000 แรงมา แตไมถึง 6,000
แรงมา
ขนาดกําลังเครื่องจักรตั้งแต 6,000 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียม (บาท/รอย
ละ)
500 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
9,000 บาท
12,000 บาท
15,000 บาท
18,000 บาท
22,000 บาท
26,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
55,000 บาท
60,000 บาท

ชองทางการรองเรียน
1
2
3

ชองทางการรองเรียน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
โทรศัพท 056-737190 โทรสาร 056-737191 Email : moi_phetchabun@industry.go.th
http://www.industry.go.th/phetchabun/
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 Email :
damrongdhama.1567@gmail.com
- เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
- สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียน
ผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 – 84 โทรสาร 0 2283 1286 – 7
- สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ตู ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10320 (ไมตองติดแสตมป)
http://www.1111.go.th/form.aspx

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ชื่อเอกสาร
1
2
3

คําขอตออายุประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 3/1)
(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5)
หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5)
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน

ขนาดไฟลเอกสาร
ใชลิงคปลายทาง
ใชลิงคปลายทาง
ใชลิงคปลายทาง

หมายเหตุ กรณีที่ผูขออนุญาตมาตออายุภายในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม จะไดรับการพิจารณาการตอ
อายุใบอนุญาตภายใน 45 – 60 วัน ตามลําดับ

การออกใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร (แบบแร 27)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
2. ตองเปนแรที่อยูในความควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักรตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 251
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510
3. ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด โดยความถูกตองของเอกสารหากไมอาจ
พิจารณาไดในขณะที่รับคําขอ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจาก
ที่ไดรับการยื่นคําขอครบถวนแลว กรณีที่ความไมถูกตองของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเปนเหตุที่ไม
อาจอนุญาตได ผูอนุญาตจะมีคําสั่งไมอนุญาต
4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ / ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กรณีการขอ
อนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (วันและเวลาที่รับคําขอเปนไปตามกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกําหนด))

เปดใหบริการวันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 09:00 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ลงรับคําขอในทะเบียน
รับ – สงทั่วไป
(- กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน พนักงานเจาหนาที่จะทํา
ความตกลงใหผูขออนุญาตยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่
กําหนด
- หากเอกสารถูกตองครบถวน พนักงานเจาหนาที่จะแจงผูขอ
อนุญาตชําระคาธรรมเนียม และรับจดทะเบียนคําขอ)
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักเหมืองแรและ
สัมปทานพิจารณาอนุญาต แจงผลการอนุญาต และสงมอบ
ใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรใหแกผูขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ

2 วันทําการ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ

2 วันทําการ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปน
นิติบุคคล)
ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ
– ของพยาน 2 คน
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
3) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

ลําดับ
4)

5)

6)

7)
8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
- ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจสงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง
ทุกหนา
โดยนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการทําเหมืองแร - สําเนา
หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท และหนังสือแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงรายชื่อ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและวัตถุประสงค ซึ่งมีอายุรับรองไมเกิน 6
เดือน
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทรับรอง ซึ่งมี
อายุรับรองไมเกิน 6 เดือน
(โดยนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการทําเหมืองแร))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาต)
หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสภาการเหมืองแร
ฉบับจริง 0 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกโดยสภาการเหมืองแร)
ใบกําหนดคุณสมบัติของสินคา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
ใบสงของ (Invoice) หรือรายละเอียดของสินคา
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
10) คําขอใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร (แบบคําขอ 27)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) ค า คํ า ขอใบอนุ ญาตนํา แรเ ข า ในราชอาณาจั ก ร (แบบคํ า ขอ 27) คาธรรมเนียม 20 บาท
ฉบับละ
(หมายเหตุ: -)
2)

คากรอกแบบพิมพคําขอ (ถามี) ฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 5 บาท

3)

คาใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร (แบบแร 27) ฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 500 บาท

4)

คาจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 100 บาท

5)

คารับรองสําเนาเอกสาร (ถามี) ฉบับละ
(หมายเหตุ: (กรณีพนักงานเจาหนาเปนผูรับรองสําเนา))

คาธรรมเนียม 20 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ เลขที่ 83 ม.10 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 67000
โทรศัพท 056-737190 โทรสาร 056-737191 Email : moi_phetchabun@industry.go.th
http://www.industry.go.th/phetchabun/
(หมายเหตุ: -)
3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2202 3555 E-mail: pr@dpim.go.th
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-mail: damrongdhama@gmail.com
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
5) - เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ประตู 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล
1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกขตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียนผานโทรศัพท 0 2283 1271-84 สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย ตู ปณ. 1111 ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 (ไมตองติด
แสตมป) - http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมายเหตุ: -)
6) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) คําขอใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร (แบบคําขอ 27)
(หมายเหตุ: (http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=772))
หมายเหตุ
1. ใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออก
2. กรณีเปนสินแรดีบุก ผูรับใบอนุญาตตองนําเจาหนาที่ตรวจสอบแรและชักตัวอยางเพื่อไปวิเคราะหกอนนําแร
ออกจากดานศุลกากร โดยผูรับใบอนุญาตเปนผูออกคาใชจายสําหรับการวิเคราะหตัวอยาง

กระบวนงาน
หนวยงาน

: การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
ที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน)

หมวดหมูกระบวนงาน อนุญาต/ออก
ใบอนุญาต/
รับรอง

กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต
กฎหมายที่ระบุระยะเวลา

73 วัน (ไมรวมระยะเวลาตรวจสอบผลิตภัณฑ)

ระดับผลกระทบ

บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ใหบริการ

จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 5 คําขอ
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด แตไมเกิน 5 คําขอ

จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ / ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวน
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
2. ผลิตภัณฑที่ยื่นขอการรับรองตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่ไดประกาศใชแลว
3. เอกสารประกอบการยื่นคําขอตองถูกตองและครบถวน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1

1. รับคําขอ ลงทะเบียนคําขอออกเลขที่แฟมคําขอ จัดทําแฟมคําขอ 2. ศึกษา
แฟมคําขอ จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจสถานที่ผลิต
3. ตรวจประเมินสถานที่ผลิต 4. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตามที่กําหนดใน
มาตรฐาน 5. นําสงตัวอยางไปหนวยตรวจสอบเพื่อตรวจสอบตามขอกําหนดใน
มาตรฐาน 6. หนวยตรวจสอบตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑ (ขึ้นกับระยะเวลา
ในการตรวจสอบ) 7. รับรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล ลงขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ 8. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ลงขอมูลในระบบ
สารสนเทศ จัดเตรียมเอกสารการประชุม

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
60 วันทํา กลุมสงเสริม
การ
และพัฒนา
อุตสาหกรรม

ระยะเวลา

2
3

1. ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน หรือคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนระดับจังหวัด 2. ตรวจสอบขอมูลผูยื่นคําขอ
จัดพิมพใบรับรอง ตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง
เสนอลงนามใบรับรอง

4

แจงผลการพิจารณา

15 วันทํา กลุมสงเสริม
การ
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
กลุมสงเสริม
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
กลุมสงเสริม
และพัฒนา
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินการรวม
60 วัน
การลดขั้นตอน
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร
1
2
3
4

5

6

7
8

บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา 3 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
สําเนาทะเบียนบาน (สําเนา ๓ ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
หนังสือรับรองกลุม (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสาร
เพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
ใบอนุญาตเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน หรือใบจด
ทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (ผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
ใบรับแจงผลิตเครื่องสําอางควบคุม โดยประเภทผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางตองตรงกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอ (ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
ใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือ ใบแจงการ
ดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (ผลิตภัณฑกลุมวัตถุอันตราย) (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
ใบอนุญาตออกใหตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
(ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
รายงานผลการทดลอง โดยผลิตภัณฑตองตรงกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอ
(ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ)

หนวยงาน
เจาของเอกสาร
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต

ขนาด
ไฟล
เอกสาร

เอกสารเพิ่มเติม
(มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผูยื่นคําขอทุกหนา)
คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอย
ละ)
0 บาท

ชองทางการรองเรียน
1

2
3

ชองทางการรองเรียน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ เลขที่ 83 ม.10 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
67000 โทรศัพท 056-737190 โทรสาร 056-737191
Email : moi_phetchabun@industry.go.th
http://www.industry.go.th/phetchabun/
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 Email :
damrongdhama.1567@gmail.com
- เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
- สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111 บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียน
ผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 – 84 โทรสาร 0 2283 1286 – 7
- สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ตู ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10320 (ไมตองติดแสตมป)
http://www.1111.go.th/form.aspx

7. มาตรฐานงาน
การรับคําขอตามกระบวนงาน
เจาหนาที่ของกลุมงานจะตองสามารถรับคําขอตามกระบวนงานไดในทันที เพื่ออํานวยความ
สะดวกและไมทําใหผูยื่นคําขอเกิดความไมพอใจ ตลอดจนชี้แจงใหผูประกอบการทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการตามที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณกําหนด โดยกลุมงานที่ไดรับคําขอ
ประกอบกิจการตามกระบวนงานตางๆ จะตองใหความสําคัญตอการรับคําขอและตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง
และครบถวนเปนอันดับแรก
8. การติดตามและประเมินผล
กลุ ม นโยบายและแผนงาน ดํ าเนิ น การติ ดตามผลการจั ด การกระบวนงานเมื่อ ได รั บ การ
อนุมัติ/อนุญาต/ประกาศ จากอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหผูประกอบการทราบผลการดําเนินการ
ดั งกล า ว พร อมทั้ ง ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการใหบ ริการหรือการปฏิ บัติงานของกลุ มงานที่เกี่ ย วขอ งเปน ระยะๆ
หากเกี่ยวของกับหลายกลุมงาน จะประชุมหารือรวมกันหรือนําเรียนผูบริหารพิจารณาในการประชุมตอไป
9. เอกสารอางอิง
9.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550
9.2 พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
9.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
9.5 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม /ดาวนโหลดเอกสาร /
รางคูมือสําหรับประชาชนฯ / http://www.industry.go.th/pdg/
9.6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / ศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน /
http://www.opdc.go.th/
9.7 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529:53)

