
 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

เพื่อข้ึนทะเบียน  และแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓๖  และขอ  ๓๘  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑและ
วิธีการแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อข้ึนทะเบียน  และแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย  
เจ็บปวย  หรือสูญหาย” 

ขอ ๒ ประกาศนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อข้ึนทะเบียน  หรือ 

แจงกรณีลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย  เปนหนังสือตอพนักงานตรวจแรงงาน   
ณ  สถานที่ดังตอไปนี้  โดยแจงดวยตนเอง  ทางไปรษณีย  หรือทางโทรสาร 

(๑) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ที่นายจางมีสถานประกอบกิจการต้ังอยูในเขต
ซ่ึงไดแก  กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๑  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตดุสิต  เขตปอมปราบศัตรูพาย  เขตพระนคร  และเขตสัมพันธวงศ 

 (ข) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๒  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตจตุจักร  เขตดอนเมือง  เขตบางซื่อ  เขตบางเขน  และเขตหลักส่ี 

 (ค) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๓  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตดินแดง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตหวยขวาง 

 (ง) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๔  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตบางรัก  เขตปทุมวัน  เขตยานนาวา  เขตสาทร  และเขตบางคอแหลม 

 (จ) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๕  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตคลองสาน  เขตธนบุรี  เขตบางกอกนอย  เขตบางกอกใหญ  และเขตบางพลัด 
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 (ฉ) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๖  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  เขตบางแค  เขตภาษีเจริญ  และเขตหนองแขม 

 (ช) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๗  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตจอมทอง  เขตทุงครุ  เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน  และเขตราษฎรบูรณะ 

 (ซ) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๘  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตคลองเตย  เขตบางนา  เขตประเวศ  เขตพระโขนง  เขตวัฒนา  และเขตสวนหลวง 

 (ฌ) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๙  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตคันนายาว  เขตบางกะป  เขตลาดพราว  เขตวังทองหลาง  และเขตบึงกุม 

 (ญ) กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่  ๑๐  สําหรับนายจางที่มีสถานประกอบ
กิจการต้ังอยู  ในทองที่เขตคลองสามวา  เขตมีนบรีุ  เขตลาดกระบัง  เขตสะพานสูง  เขตหนองจอก  และ
เขตสายไหม 

(๒) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่นายจางมีสถานประกอบกิจการต้ังอยู  
ในเขตสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนั้น 

ขอ ๔ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อข้ึนทะเบียนภายใน  ๑๕  วัน  
นับแตวันที่แตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  พรอมเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของเจาหนาที่ความปลอดภัย  
ในการทํางาน 

(๒) สําเนาเอกสารการแตงต้ังเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
(๓) สําเนาใบรับรองผานการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
(๔) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ขอ ๕ การแจงกรณีลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายอยางนอยตองมีรายการ

และรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และตําแหนงของนายจาง 
(๒) ชื่อ  และที่ต้ังสถานประกอบกิจการของนายจาง 
(๓) ประเภทกิจการ 
(๔) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  เพศ  อายุ  ตําแหนงหนาที่  และอายุงานของลูกจางซ่ึงประสบอันตราย  

เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
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(๕) วัน  เวลาและสถานที่ที่เกิดการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
(๖) ลักษณะการทํางานของลูกจางในขณะที่เกิดการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย  

รวมทั้งรายละเอียดของการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
(๗) สาเหตุของการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
(๘) อวัยวะของลูกจางที่ได รับบาดเจ็บหรือสูญเสีย   และผลกระทบที่ลูกจางได รับจาก 

การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 
(๙) จํานวนวันที่ลูกจางไมสามารถทํางานได 

(๑๐) การดําเนินการแกไข  หรือปองกัน 
(๑๑) การชวยเหลือลูกจาง 
ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อข้ึนทะเบียน  หรือ

แจงกรณีลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย  ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต  
(Web  Site)  ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  “www.labour.go.th”  ใหถือวานายจางไดแจงตาม 
ขอ  ๓  แลว  ทั้งนี้  จะดําเนินการแจงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  มิใหใชกับการแจงเกินกําหนดเวลาตามที่กําหนดในขอ  ๔  แหงประกาศนี้  
หรือตามที่กําหนดในขอ  ๓๘  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ผดุงศักด์ิ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 


