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คู่มือการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

คู่มือการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอน แนวทางการ

ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานได้แก่ 

ประเภทงานอนุมัติอนุญาต หรือการให้บริการประชาชน ตามภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย 

1. ประเภทงานการอนุมัติอนุญาตการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 3 (ร.ง.4) 

ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

2. ประเภทงานการอนุมัติอนุญาตการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

3. การขออนุญาตประทานบัตร ของกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

4. ประเภทงานการให้บริการประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ของกลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ 

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ณ สำนักงานอุตสาหกรรม 

258 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที่2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ทาง 

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail  : moi_phetchaburi@industry.go.th 

-  ทางโทรศัพท์: 032 426 666 

- ทางเว็บไซต:์ https://phetchaburi.industry.go.th 

- ทาง Facebook: https://www.facebook.com/industry.go.th.phetchaburi 

  

https://www.facebook.com/industry.go.th.phetchaburi


2 
 

ประเภทงาน การรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกท่ี 3 

หรือตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป (รายปี) 

1. เจ้าหน้าที่ออกเอกสารแจ้งเตือน Bill Payment (ชำระค่าธรรมเนียมรายปี) จากระบบส่งไปรษณีย์ให้กับ

ผู้ประกอบการ 

2. เมื่อผู้ประกอบการได้รับเอกสารใบแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ประกอบการสามารถชำระได้ 3 

ช่องทาง คือ 

- ผู้ประกอบการนำเอกสารไปชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) 

- ผู้ประกอบการ Scan QR Code จากเอกสารที่ได้รับ เพ่ือชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Mobile Banking 

- ผู้ประกอบการนำเอกสารไปชำระค่าธรรมเนียมรายปี ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

3. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการรับชำระเงินทางระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ พร้อมพิมพ์

รายงานสรุปการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปี (รายงานทุกวัน) พร้อมลงรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม 

(รายปี)ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

4. รวมระยะเวลา 1 วันทำการ 
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ประเภทงาน การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกท่ี 3 ( ร.ง.4) 

1. ผู้ขอยื่นคำขอประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 

2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ครบถว้น ให้คืนกลับไปให้ผู้ยื่นคำขอ 

3. เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับ

โรงงานจำพวกที่ 3 (ประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

4. ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

5. ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมเอกสารขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

6. เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารความถูกต้อง ครบถว้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงาน/พิจารณาอนุญาต/

พิมพ์ใบอนุญาต/แจ้งผู้ขอให้มารับใบอนุญาต (หากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถว้นให้คืนกลับไปให้ผู้ยื่นขอ) 

7. รวมระยะเวลา 30 วันทำการ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ตั้งแต่ 500 แรงม้าข้ึนไป สำนักงานฯ จะ

ส่งเรื่องทั้งหมดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต 
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ประเภทงาน การขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

1. ผู้ขอยื่นเอกสารขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน นัดหมายตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง (หากเอกสาร                

ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้คืนกลับไปให้ผู้ยื่นคำขอ) 

3. เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำส่งให้กับหน่วยตรวจสอบ 

4. รับผลการตรวจสอบ/ประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์  

5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบ หากผลการตรวจสอบไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ตัวอย่างเพื่อส่งให้กับหน่วยตรวจจสอบใหม่ (ครั้งที่ 2) หากผลการตรวจสอบผ่าน ให้เจ้าหน้าที่จัดประชุม 

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

6. เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรีลงนามในใบรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. เจ้าหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ประกอบการรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8. รวมระยะเวลา 49 วันทำการ 
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ประเภทงาน การขอประทานบัตร 

1. รับคำขออนุญาตประทานบัตร 

1.1 นัดผู้ขอเพ่ือทำรังวัดกำหนดเขต 

1.2 ทำการรังวัด ทำการไต่ส่วน และจัดทำแผนที่ 

2. แจ้งหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการ 

2.1 พ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ผู ้ยื่นคำขอต้องดำเนินการติดต่อกรมป่าไม้พิจารณา

อนุมัติให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าไม้ 

2.2 หรือพื้นที่อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการอื่น ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการติดต่อส่วนราชการนั้น

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.3 หรือพื้นที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ บุคคลอื่นผู้ยื ่นคำขอต้องนำหนังสือ

อนุญาตของผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น และมีคำรับรองของนายอำเภอประจำท้องที่มาแสดงประกอบการอนุญาต 

2.4 สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.5 จังหวัดดำเนินการแจ้งให้อำเภอและกำนันท้องที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการ                  

กิ่งอำเภอและท่ีทำการกำนันท้องที่แห่งละหนึ่งฉบับเป็นเวลา 20 วันทำการ 

3. เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารจัดส่ง 

3.1 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่รวบรวมเอกสารส่งไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร ่

3.2 กรณีเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. ตรวจสอบเอกสาร 

4.1 สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบเอกสาร 

พร้อมทั ้งหนังสือ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี

เป็นพื้นที่ของหน่วยงานนั้น ๆ 

5. คณะกรรมการพิจารณา 

5.1 คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขอสิทธิสำรวจและ ทำเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติแร ่

6. คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี 

6.1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่เสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เพ่ือพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 
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7. สอบถามปัญหาด้านมวลชน 

7.1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สอบถาม ปัญหาในด้านมวลชนหรือการคัดค้านของ

ราษฎรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตประทานบัตร 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอประทานบัตร 

กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

4. หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทำเหมืองในเขตคำขอนั้น 

5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ทำตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ในกรณี

ที่ได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนยื่นคำขอแทน 

 

กรณีนิติบุคคล 

1. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

2. สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 

3. สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนา

หนังสือรับรองต้องไม่เกิน 6 เดือน) 

4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง 

5. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

6. หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทำเหมืองในเขตคำขอนั้น 

7. สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ทำตามแบบอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ในกรณีที่

ได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนยื่นคำขอแทน 
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