คูมือสําหรับประชาชน : การแจงกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (สวนภูมิภาค)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักร และเปนเหตุใหเกิดกรณี รวมทั้งตองแจงภายในเวลาดังตอไปนี้
1. กรณีเปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแลว ยังไมสามารถทํางานไดใหแจง
ภายใน 3 วันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนด 72 ชั่วโมง
2.เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวา 7 วัน ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบ ภายใน 10 วัน นับแตวันเกิดอุบัติเหตุ
3.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว ใน
คูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเลขที่ 111
หมูที่ 6 ถนนศูนยราชการ ตําบลถนนขาด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอรโทรศัพท 034 340311 -17 ตอ 103
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบโรงงาน
และเครื่องจักร พรอมทั้งจะพิจารณาสั่งการใหปรับปรุงแกไข
โรงงาน หรือปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม หรือสั่งใหหยุด
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ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

1 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

ลําดับ

3)

ขั้นตอน
ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด หรือบางสวนเปนการชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงแกไขโรงงาน หรือปฏิบัติใหถูกตอง ตามแตกรณี
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาลงนามคําสั่ง และแจงผลการพิจารณา
ใหผูขออนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((- ของผูขออนุญาต/ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล)
- ของผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ
- ของพยาน 2 คน
- ของเจาของที่ดิน กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
2) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลตางดาว
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
3) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
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ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

1 วัน

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ

5)

6)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (- ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคําขอ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองทุกหนา
– โดยตองมีวัตถุประสงคของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจการ
โรงงาน (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล))
หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีไมอาจมอบฉบับจริงได ตองเอาฉบับจริงมาให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และมอบสําเนาที่มีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูขออนุญาตทุกหนา)
หนังสือแจงกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเลขที่ 111 หมูที่ 6 ถนนศูนยราชการ ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอรโทรศัพท 034 340311 -17 ตอ 103
http://www.industry.go.th/nakhonpathom
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 1567 E-Mail: damrongdhama.1567@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
4) เรือนรับรองประชาชน ศูนยบริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานัก
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ลําดับ

5)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายดวนทําเนียบรัฐบาล 1111
บริการรับแจงเรื่องรองทุกข ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับรองเรียนผานทาง โทรศัพท 0 2283 1271 - 84
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตู ปณ.1111
ปณ. ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10320 (ไมตองติดแสตมป) - http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมายเหตุ: -)
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) ใบแจงทั่วไป
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คมู ือมีผลบังคับใช: 20/10/2558
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