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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบและวิธีการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน
และการส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๔ กําหนดให้นายจ้างแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน
และให้ส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทนต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบ
และวิธีการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน และการส่งสําเนา
หนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การแจ้ ง การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย ร้ า ยแรง หรื อ ลู ก จ้ า งประสบอั น ตรายจากการทํ า งาน
และการส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นายจ้างอาจดําเนินการแจ้งหรือส่งโดยใช้แบบการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังต่อไปนี้
(๑) การแจ้ ง รายละเอี ย ดและสาเหตุ ก รณี ลู ก จ้ า งเสี ย ชี วิ ต หรื อ สาเหตุ อั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น
ความเสียหาย การแก้ไข และวิธีการป้องกันการเกิดซ้ํา กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหาย
หรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย
อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ตามมาตรา ๓๔ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายจ้างอาจแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตราย
จากการทํางานตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท้ายประกาศนี้
(๒) การส่ง สํา เนาหนัง สือ แจ้ งการประสบอั นตรายหรื อ เจ็บ ป่ว ยต่ อ สํ านั กงานประกั นสั งคม
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนตามมาตรา ๓๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นายจ้างอาจส่งสําเนาหนังสือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๔ นายจ้างที่มีความประสงค์จะแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตราย
จากการทํางาน และส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓ ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้ (User ID)
และรหัสผ่าน (Password) ทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (http://eservice.labour.go.th)
การลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิของนายจ้างที่จะแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง
หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน และส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร
แต่อย่างใด
ข้อ ๕ เมื่อนายจ้างได้รับรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ตามข้อ ๔ แล้ว
นายจ้างสามารถแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน และส่งสําเนา
หนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามข้ อ ๓ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
(http://eservice.labour.go.th)
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งการเกิดอุบัติภัย
ร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน หรือ รับสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ในวันและเวลาตามที่ปรากฏ
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ข้อ ๖ กรณีที่มีข้อสงสัยพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้นายจ้างผู้ซึ่งแจ้งการเกิด
อุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน และส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓
จั ด ส่ ง หรื อ แสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย ร้ า ยแรง หรื อ ลู ก จ้ า งประสบอั น ตรายจากการทํ า งาน
หรือส่งสําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน เพื่อตรวจสอบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พรรณี ศรียุทธศักดิ์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทางาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งสาเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสานักงานประกันสังคม
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

