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งมีหนังสือรับ

ทุกนิติบุคคลเพ
างผู้รับเหมาช่
หมา/ลูกจ้างผู้

างานของลูกจ้
สบอันตราย 

วันทํางานประ
ทุนเงินทดแทน
งานใหม่หลังจ
ะกันสังคม ให้

เหมา หรือลูก
จะต้องมีหนัง
๑ 

 

มัย และสภาพ

ย อาชีวอนามั

ัย และสภาพ
ครองแรงงาน
รือสาขาต้ังอยู่
 อาชีวอนามั
จกรรมอ่ืนๆ ร
ภัยในการทําง

อนามัย และ

 ถ้าในหน่วยง
อรับรองจากสํ
รองจากสํานัก
พ่ือแสดงว่าไม
ช่วง ตามช่วงร
ผู้รับเหมาช่วง

จ้างแต่ไม่ถึงขั้
๗ วัน และหล
กอบด้วย 
นไม่ว่ากรณีใด
ากที่ลูกจ้างกล
หน่วยงานรับ

กจ้างผู้รับเหม
สือรับรองฉบ

แวดล้อมในก

มัย และสภาพ

แวดล้อมในก
จังหวัด หรือส
 
ัย และสภาพ

 ร่วมด้วย เช่น
งานในสถาน

สภาพแวดล้อ

งานหรือสาข
สํานักงานประ
กงานประกันสั
ม่มีการแจ้งกา
ระยะเวลาที่ข
แต่ละรายจาก

ั้นหยุดงานหรื
ลังวันที่เกิดกา

ด ๆ และมีกา
ลับมาทํางานไ
รองตนเองแล

มาช่วงที่ไม่ใช่
บับจริงจากสํ

ารทํางาน  

พแวดล้อม 

ารทํางาน
สํานักงาน

พแวดล้อม 
 กิจกรรม
ประกอบ

อมในการ

าที่ขอรับ 
ะกันสังคม 
สังคมฉบับ
ารประสบ
ขอรับการ
กนายจ้าง

รือสูญเสีย 
ารประสบ

ารสูญเสีย 
ได้ปกติ 
ละลงนาม 

ช่พนักงาน
สํานักงาน

 


