
  

   
 
 

 

 
 

 
 
 
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
 



คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

๑.  วัตถุประสงค์ 

                 คู่มือมาตรฐานการให้บริการฉบับนี้ส าหรับที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้ข้อมูลใน
การขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนงานของแต่ละกลุ่ม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนได้รับความพึง
พอใจสูงสุด ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

๒.  ขอบเขต 

มาตรฐานการให้บริการตามกระบวนงานการขอรับอนุญาตของสถานประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม กิจการเหมืองแร่ และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลา 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ ค่าธรรมเนียม และช่องทางการร้องเรียน 

๓.  หลักการบริการที่ดี 

การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน  การ
บริการที่ดีผู้รับบริการ จะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร เบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น “การบริการที่ดี”  
ซึ่งการบริการที่ดีต้องเกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริการเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เกิด 
ความรวดเร็ว สบายใจและพึงพอใจสูงสุด 

4.  หัวใจการบริการ 

 การให้บริการที่ดี การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และ 
ประทับใจ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 

 ต้องมีความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วของการให้บริการ ขณะให้บริการ 
ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ  

 การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วยน้ าเสียง และภาษาที่ 
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์  

 การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างาน ต้องจัดสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอก 
สถานที่  ขั้นตอนการติดต่องานผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเอง  

 การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจการให้บริการ ความเต็มใจ และความกระตือรือร้น 
ที่จะให้บริการ  ให้ผู้รับบริการได้รับความประทับใจกลับไป  

 การติดตามและประเมินผล การบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผล ความพึงพอใจ 
จากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็น
การน าข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาต่อไป 

 
 



5.  มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

  5.1  แจ้งข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ  ระยะเวลาในการให้ บริการ เช่น  
การติดป้ายประกาศ เผยแพรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  5.2  ให้บริการตามล าดับขั้นตอนการขอรับบริการก่อน-หลัง อยา่งยุติธรรม  
  5.3  ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพงานบริการหรือตามประกาศกก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
  5.4  ให้มีคูมือการให้บริการประชาชน ส าหรับเผยแพรให้กับผู้รับบริการ 
 

6.  มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

   6.1  มีมุมให้ค าปรึกษา (Consult Corner) แกผู้รับบริการทั้งรายใหมแ่ละรายเกา หรือผู้ที่ 
ตองการรับค าปรึกษาแนะน าเพ่ิมเติม 
  6.2  มีอุปกรณแ์ละเครื่องมือที่พรอมส าหรับใหบ้ริการ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง 
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
   6.3  มีสถานทีส่ าหรับกรอกเอกสารให้กับผู้รับบริการ รวมถึงแบบฟอร์ม อุปกรณ์ เช่น ปากกา 
และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

6.4  มีที่นั่งรอส าหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
6.5  มีป้ายประกาศบอกขั้นตอนการให้ บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ป้ายแสดง 

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียม  
  6.6  มีบอร์ดแสดงแผนผังรายชื่อเจาหน้าที่ผู้ให้บริการ เปิดเผยให้กับผู้รับบริการ 
  6.7  สถานทีใ่ห้บริการในภาพรวมมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

6.8  เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ เช่น มีตแูสดงความคิดเห็น  
 

7.  มาตรฐานการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 
 

   7.1  มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 คน ด้านหน้าจุดให้บริการ ซึ่งจะต้องมีความรู
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ช่วยเหลือผู้รับบริการในการกรอก
แบบฟอร์ม แนะน า ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย เป็นต้น 

7.3  เจ้าหน้าทีดู่แลเอาใจใสมีความกระตือรือร้น เต็มใจและมีความพรอมในการให้บริการ 
อย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา 
  7.4  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน 
และไมหาประโยชนในทางมิชอบ เป็นต้น 

7.5  เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
   7.6  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการใน 4 กรณี ดังนี้ 

กรณี 1 การสนทนาทางโทรศัพท์ 
     1.1 กรณีรับโทรศัพท์จากผู้รับบริการ 

1.2 กรณโีทรศัพท์ติดต่อรับบริการ 
กรณี 2 การให้บริการปรึกษาแนะน าการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
กรณี 3 การด าเนินคดี เปรียบเทียบปรับ และปรับปรุงแก้ไขโรงงาน 
กรณี 4 การตรวจติดตาม เก็บตัวอย่าง 

                 



8.  ผังกระบวนการท างาน  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  - ผู้ประสงค์ประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม/กิจการ
เกี่ยวกับแร่/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จัดท าค าขอ/กรอบค าขอ/ยื่น
ค าขอ 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- กลุ่มงานฯ 

๒  - เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง 
ตามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบ
ตามกระบวนงานที่ยื่นค าขอ 

ตรวจสอบ 

ทันที 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- กลุ่มงานฯ 

๓  - เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง
ค าขอ 

ทันทีท่ีได้รับ 

ค าขอ 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- กลุ่มงานฯ 

๔  - พิจารณาค าขอประเภทต่างๆ 
และด าเนินการตามข้อ
กฎหมาย/กฎระเบียบและ
อ านาจตามกฎหมาย 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

- กลุ่มงานฯ 

- หน.กลุ่มงานฯ 

๕  - อสจ.นม. ลงนาม อนุมัติ/
อนุญาต 

ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

- อสจ.นม. 

๖  - แจ้งผลการพิจารณา/
ประกาศ/อนุญาต ให้
ผู้ประกอบการที่ยื่นค าขอตาม
กระบวนงานทราบ 

ทันที 

หลังทราบผล 

- กลุ่มงานฯ 

 

รับเร่ือง 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ไม่ครบถว้น 

ครบถว้น 

ลงทะเบียน 

รับค าขอ 

ตรวจสอบ 

และ 

ด าเนินการตาม 

กระบวนงาน 

เสนอ 

อสจ.นม. 

NO 

YES 

แจง้ผล 

การพิจารณา 



ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (ฉบับละ) 

๑ ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 บาท 

๒ ใช้เครื่องจักรไม่ถึง 50 แรง 1,500 บาท 

๓ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า แต่ไม่ถึง 100 แรงม้า 3,000 บาท 

๔ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 100 แรงม้า แต่ไม่ถึง 200 แรงม้า 5,000 บาท 

๕ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 200 แรงม้า แต่ไม่ถึง 300 แรงม้า 7,000 บาท 

๖ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 300 แรงม้า แต่ไม่ถึง 400 แรงม้า 9,000 บาท 

๗ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 400 แรงม้า แต่ไม่ถึง 500 แรงม้า 12,000 บาท 

๘ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 500 แรงม้า แต่ไม่ถึง 600 แรงม้า 15,000 บาท 

๙ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 600 แรงม้า แต่ไม่ถึง 700 แรงม้า 18,000 บาท 

๑๐ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 700 แรงม้า แต่ไม่ถึง 800 แรงม้า 22,000 บาท 

๑๑ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 800 แรงม้า แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า 26,000 บาท 

๑๒ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 900 แรงม้า แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า 30,000 บาท 

๑๓ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 1,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 2,000 แรงม้า 35,000 บาท 

๑๔ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 2,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้า 40,000 บาท 

๑๕ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 3,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้า  45,000 บาท 

๑๖ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 4,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้า  50,000 บาท 

๑๗ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 6,000 แรงม้า  55,000 บาท 

๑๘ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 6,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 7,000 แรงม้า  60,000 บาท 

๑๙ ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 7,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 8,000 แรงม้า  65,000 บาท 

20 ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 8,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 9,000 แรงม้า  70,000 บาท 

21 ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 9,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10,000 แรงม้า  75,000 บาท 

22 ใช้เครื่องจักร 10,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 15,000 แรงม้า 85,000 บาท 

23 ใช้เครื่องจักร 15,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 20,000 แรงม้า 95,000 บาท 

24 ใช้เครื่องจักร 20,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25,000 แรงม้า 105,000 บาท 

25 ใช้เครื่องจักร 25,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 30,000 แรงม้า 115,000 บาท 

26 ใช้เครื่องจักร 30,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 35,000 แรงม้า 125,000 บาท 

27 ใช้เครื่องจักร 35,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 40,000 แรงม้า 135,000 บาท 

28 ใช้เครื่องจักร 40,000 แรงม้าข้ึนไป 145,000 บาท 



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงาน 

      การอนุญาตให้ขยายโรงงานให้ใช้อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ตามท่ีก าหนดในข้อ 3 -28 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (ฉบับละ) 

1 ใบแทนใบอนุญาต 500 บาท 

2 การโอนใบอนุญาต 1,500 บาท 

3 การแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงาน หรือกรณีลดหรือเพ่ิมเครื่องจักร 

แต่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานหรือการเพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้าง
อาคารโรงงานเพ่ิมข้ึน 

 

ครั้งละ 1,500 บาท 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอกข้อมูล 

 ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์เอกสาร 

๑ ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓ 

(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5) 

ใช้ลิงค์ปลายทาง 

๒ หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๒๓ 

(http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5) 

ใช้ลิงค์ปลายทาง 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

๑) ค าขอใบอนุญาตน าแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบค าขอ ๒๗) 
หมายเหตุ: (http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=772) 

 
หมายเหตุ 

๑. ใบอนุญาตน าแร่เข้าในราชอาณาจักรมีอายุ ๓๐ วันนับจากวันที่ออก  

๒. กรณีเป็นสินแร่ดีบุก ผู้รับใบอนุญาตต้องน าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแร่และชักตัวอย่างเพ่ือไปวิเคราะห์ก่อนน าแร่ 

ออกจากด่านศุลกากร โดยผู้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่า 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์เอกสาร 

๑ ค าขอรับใบรับรอง (มข.๑) ใช้ลิงค์ปลายทาง 



ช่องทางการร้องเรียน 

 ช่องทางการร้องเรียน 

๑ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ 044 – 082030 , 044 – 922625 – 6 , 044 - 922632  

โทรสาร 044 – 922627 , 044 - 082031 

Email : moi_nakhonratchasima@industry.go.th 

http://www.industry.go.th/nakhonratchsima@industry.go.th 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02 - 2023683 , 02 – 2023684 ,  

02 - 2023089 โทรสาร 02 - 2023685   

๒ ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ ๑๕๖๗ Email : damrongdhama.1567@gmail.com 

๓ เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) 

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

- สายด่วนท าเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง 
โทรศัพท์  0๒ - ๒๘๓๑๒๗๑ - ๘๔ โทรสาร ๐๒ - ๒๘๓๑๒๘๖-๗ 

- ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ (ไม่ต้องติดแสตมป์) 

http://www.1111.go.th/form.aspx 
 

9. เอกสารอ้างอิง 

9.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 
9.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
9.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
9.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
9.5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม /ดาวน์โหลดเอกสาร / 
      ร่างคู่มือสาหรับประชาชนฯ / http://www.industry.go.th/pdg/ 
9.6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน / 
       http://www.opdc.go.th/ 
9.7 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2529:53) 

 

 

mailto:moi_nakhonratchasima@industry.go.th
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