
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้กรณีมอีบุตัเิหตใุนโรงงาน  (สว่นภมูภิาค) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยากระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

เป็นโรงงานทีเ่กดิอบุตัเิหตเุนือ่งจากโรงงานหรอืเครือ่งจักรและเป็นเหตใุหเ้กดิกรณีรวมทัง้ตอ้งแจง้ภายในเวลาดงัตอ่ไปนี้  

1. กรณีเป็นเหตใุหบ้คุคลถงึแกค่วามตายเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บซึง่ภายหลงั 72 ชัว่โมงแลว้ยังไมส่ามารถท างานไดใ้หแ้จง้ภายใน 

3 วนันับแตว่นัตายหรอืวนัครบก าหนด 72 ชัว่โมง 

2.เป็นเหตใุหโ้รงงานตอ้งหยดุด าเนนิงานเกนิกวา่ 7 วนัใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบ

ภายใน 10 วนันับแตว่นัเกดิอบุตัเิหตุ 

3.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ส าหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาลต าบลบา้นต ๊า  

เลขที ่5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท/์โทรสาร  0-5488-8345,0-5488-8346)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :3 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

1 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า
อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิตรวจสอบโรงงานและ

เครือ่งจักรพรอ้มทัง้จะพจิารณาสัง่การใหป้รับปรุงแกไ้ขโรงงาน
หรอืปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งเหมาะสมหรอืสัง่ใหห้ยดุประกอบกจิการ

โรงงานทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นการชัว่คราวเพือ่ปรับปรุงแกไ้ข

โรงงานหรอืปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามแตก่รณี 
(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

1 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า
อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากปลดักระทรวง

อตุสาหกรรมพจิารณาลงนามค าสัง่และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณสขุฝ่ายอ านวยการส านักปลดัเทศบาล
ต าบลบา้นต ๊าอ าเภอเมอืงพะเยาจังหวดัพะเยา)) 

1 วนั เทศบาลต าบลบา้นต ๊า
อ าเภอเมอืงพะเยา

จังหวดัพะเยา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ((- ของผูข้ออนุญาต/ผูแ้ทนนติบิคุคล (กรณีผูข้ออนุญาตเป็น

นติบิคุคล) 
- ของผูม้อบอ านาจ/ผูรั้บมอบอ านาจ 

- ของพยาน 2 คน 
- ของเจา้ของทีด่นิกรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิ  

มกีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ ) 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลตา่งดา้ว 

- มกีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ ) 

กรมการกงสลุ 

3) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(- กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ตวัหรอืชือ่สกลุ 

- มกีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(- ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขอและลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพันนติบิคุคลตามหนังสอื

รับรองทกุหนา้ 
–โดยตอ้งมวีตัถปุระสงคข์องนติบิคุคลตรงกบัประเภทของกจิการโรงงาน 

(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีไมอ่าจมอบฉบบัจรงิไดต้อ้งเอาฉบบัจรงิมาใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบและมอบส าเนาทีม่กีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง

โดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6) 

 

หนงัสอืแจง้กรณีมอีุบตัเิหตใุนโรงงาน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

(หมายเหต:ุ (1.ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.bantamlocal.go.th) 
2.ทางโทรศพัท ์(0-5488-8345,0-5488-8346) 

3.ทางไปรษณีย ์(5 หมูท่ี ่11 ต.บา้นต ๊าอ.เมอืงจ.พะเยา 56000) 
4.รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
5.ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ) 

)) 

2) ผูว้า่ราชการจังหวดัพะเยา 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัพะเยาชัน้ 1 ศาลากลางจังหวดัพะเยาถ.พหลโยธนิต.บา้นตอ๋มอ.เมอืงจ.พะเยา 
56000 
โทร 0-5444-9601 ตอ่ 26788 หรอืสายดว่นศนูยด์ ารงธรรม 1567 

)) 

3) - เรอืนรับรองประชาชนศนูยบ์รกิารประชาชน (จดุบรกิารประชาชน 1111) ส านักงานปลดัส านัก

นายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาลถนนพษิณุโลกเขตดสุติกทม. (ประต ู4) - สายดว่นท าเนยีบรัฐบาล 1111 บรกิารรับ

แจง้เรือ่งรอ้งทกุขต์ลอด 24 ชัว่โมงหรอืรับรอ้งเรยีนผา่นทางโทรศพัท ์0 2283 1271 - 84  โทรสาร 0 2283 1286 
- 7 - สง่เรือ่งรอ้งเรยีนทางไปรษณียก์ราบเรยีนนายกรัฐมนตรตีูป้ณ.1111 ปณ. ท าเนยีบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร 

10320 (ไมต่อ้งตดิแสตมป์) - http://www.1111.go.th/form.aspx 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบแจง้ทัว่ไป 
(หมายเหต:ุ -) 

2) หนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนนิการตามพระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้กรณีมอีบุตัเิหตใุนโรงงาน  (สว่นภมูภิาค) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรมส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรมส านักงาน

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พระราชบญัญัตโิรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 34 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :ไมม่ ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้กรณีมอีบุตัเิหตใุนโรงงาน 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


