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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งกรณีมีอุบัตเิหตุในโรงงำน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
กระทรวง:กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจ้งกรณีมีอบุตัเิหตใุนโรงงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลท่าสาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งกรณีมีอบุตัเิหตใุนโรงงานเทศบาลต าบลทา่สาป  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลท่าสาปกองช่างโทรศพัท์ 073 362485/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
กรณีมีอบุตัเิหตใุนโรงงานเน่ืองจากโรงงานหรือเคร่ืองจกัรของโรงงานไมว่า่จะเป็นกรณีของโรงงานจ าพวกใด 
 
12.1 กรณีเป็นเหตใุห้บคุคลถึงแก่ความตายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึง่ภายหลงั 72 ชัว่โมงแล้วยงัไมส่ามารถท างานได้ให้
แจ้งภาย 3 วนันบัแตว่นัตายหรือวนัครบก าหนด 72 ชัว่โมง 
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12.2 เป็นเหตใุห้โรงงานต้องหยดุด าเนินงานเกินกวา่ 7 วนัให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนงัสือให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 10 วนันบัแตว่นัเกิดอบุตัเิหต ุ
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
       ** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
       ** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
       ** ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(ข้อ 14) 
 

1 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตรวจสอบโรงงานและ
เคร่ืองจกัรพร้อมทัง้จะ
พิจารณาสัง่การตามมาตรา 
37 หรือมาตรา 39 แล้วแต่

22 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กรณี 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ในกรณีท่ีต้องสัง่การ
ปรับปรุงแก้ไขตามมาตรา 
37 หรือสัง่หยดุประกอบ
กิจการโรงงานทัง้หมดหรือ
บางสว่นเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
โรงงานตามมาตรา 39 แหง่
พ.ร.บ. โรงงาน 2535 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม
ค าสัง่และแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานทราบผลการ
พิจารณา(กรณีท่ีเป็น
โรงงานท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพฯ) 
 

7 วนั กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (เกิน 3 เดือน 
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริษัทโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 
) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้แทนนิติ
บคุคล 
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทบัตรา
บริษัท 
โดยผู้ขออนญุาต
ทกุหน้า 
) 

3) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (และทะเบียนบ้าน
หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
ของผู้ขออนญุาต 
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนญุาตทกุ
หน้า 
) 

4) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณี
บคุคลตา่งด้าว) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของผู้มอบอ านาจ) 

5) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้มอบ
อ านาจ) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (หรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้ รับ
มอบอ านาจ (กรณี
บคุคลตา่งด้าว)) 

7) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของผู้ รับมอบ
อ านาจ) 

8) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ของพยาน 2 คน) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้ง/
แบบฟอร์มใบ
แจ้งทัว่ไป 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (หนงัสือ
ผู้ประกอบการ
โรงงานหรือ
แบบฟอร์มตามท่ี
หนว่ยงานก าหนด) 

2) 

 หนงัสือ
มอบอ านาจ
พร้อมตดิอากร
แสตมป์มีการลง
นามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนญุาตทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าสาปส านกัปลดัฝ่ายอ านวยการโทร. 073 362 485 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการแจ้งทัว่ไป 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 01/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมือง

ยะลาจงัหวดัยะลาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


