แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางานของสถานประกอบกจการ ประจาป พ.ศ. …........…
(แบบ คร.๑๑)
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางานของสถานประกอบกจการ ประจาป พ.ศ. …..
(แบบ คร. ๑๑) จ!ดทาข"#นตามพระราชบ!ญญ!ตค(มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ.มเตมโดยพระราชบ!ญญ!ต
ค(มครองแรงงาน (ฉบ!บท2. ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๕/๑ ใหนายจางซ".งม2ล7กจางรวมก!นต!#งแต9สบคนข"#นไปย:.นแบบ
แสดงสภาพการจางและสภาพการทางาน ต9ออธบด2หร:อผ7ซ".งอธบด2มอบหมายภายในเด:อนมกราคมของท(กป
กรมสว!สดการและค(มครองแรงงาน จ"งขอความร9วมม:อสถานประกอบกจการกรอกแบบแสดง
สภาพการจางและสภาพการทางาน (แบบ คร. ๑๑) โดยใหศ"กษาวธ2การกรอกแบบด!งกล9าวตามคาอธบายซ".งได
จ!ดทาไวในตอนทายของเอกสารน2# และกรอกขอม7ลตามความเป>นจรงอย9างครบถวน
สถานประกอบกจการซ"ง. ไม9ยน:. หร:อไม9แจงแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางาน (แบบ คร. ๑๑)
ภายในระยะเวลาท2.กาหนด ตองระวางโทษปร!บไม9เกนสองหม:.นบาท ตามมาตรา ๑๕๕/๑ แห9งพระราชบ!ญญ!ต
ค(มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ.มเตมโดยพระราชบ!ญญ!ตค(มครองแรงงาน (ฉบ!บท2. ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หากกรอกขอความอ!นเป>นเท?จ ตองระวางโทษจาค(กไม9เกนหกเด:อนหร:อปร!บไม9เกนหน".งพ!นบาทหร:อท!#งจาท!#งปร!บ
ตามมาตรา ๑๓๗ แห9งประมวลกฎหมายอาญา
กรมสว!สดการและค(มครองแรงงาน

คาอธบายการกรอกแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางานของสถานประกอบกจการ
ประจาป พ.ศ. …...... (แบบ คร. ๑๑)
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางานของสถานประกอบกจการ (แบบ คร. ๑๑) แบ9งเป>น
๔ หมวด ไดแก9 หมวดท2. ๑ ขอม7ลท!.วไป หมวดท2. ๒ สภาพการจาง หมวดท2. ๓ การใชแรงงานหญงและเด?ก
และ หมวดท2. ๔ สว!สดการ โดยม2รายละเอ2ยด ด!งน2#
หมวด ๑ ขอม&ลท'(วไป
๑. ช+(อสถานประกอบกจการ
ช+(อสถานประกอบกจการ ใหระบ(ช:.อสถานประกอบกจการใหช!ดเจน หากเป>นนตบ(คคลใหระบ(ว9าเป>น
นตบ(คคลประเภทใด เช9น บรษ!ท หางห(นส9วนจาก!ด หางห(นส9วนสาม!ญนตบ(คคล ม7ลนธ สมาคม สหกรณD
เป>นตน หากเป>นบ(คคลธรรมดา ใหระบ(ช:.อ-นามสก(ล ของบ(คคลท2.เป>นเจาของสถานประกอบกจการ
ช+(อทางการคา กรณ2สถานประกอบกจการม2ช:.อทางการคาแตกต9างจากช:.อสถานประกอบกจการ ใหกรอก
ช:.อทางการคาท2.ใชอย79 เช9น ๑) ราน ข การคา เป>นช:.อทางการคาของสถานประกอบกจการซ".งม2 นาย ก เก9งด2
เป>นเจาของ ๒) โรงแรมอย79ด2ม2ส(ข เป>นช:.อทางการคาของบรษ!ท เก9งด2 จาก!ด เป>นตน หากไม9ม2ช:.อทางการคา
ไม9ตองกรอกขอความในช9องน2#
ท,(ต'.ง ใหระบ(สถานท2.ต!#งสถานประกอบกจการท2เ. ป>นท2.ทางานใหช!ดเจน
ประกอบกจการ ใหระบ(ว9าเป>นกจการประเภทใด เช9น ผลตเส:#อผาส9งออก สถาน2บรการน#าม!น โรงกล"ง
รานจาหน9ายอาหาร ร!บเหมาก9อสราง เป>นตน และถาเป>นกจการท2.ผลตสนคาเพ:.อการส9งออกหร:อไดร!บการส9งเสรม
การลงท(น ใหข2ดเคร:.องหมายถ7ก √ ในช9อง  ท2.ตองการ
ประเภทสาน' ก งาน ใหเล: อ กทาเคร:. อ งหมาย √ ในช9 อ ง  ท2. ก าหนดไว ว9 า สถานประกอบกจการน2#
เป>นสาน!กงานประเภทใด ส9วนช9อง สาน!กงานช!.วคราว / หน9วยงานก9อสราง ใหระบ(ว!นท2.เร.มโครงการและว!นส#นส(ด
โครงการดวย
เจาของกจการ ใหระบ( ช:.อ -นามสก(ลของเจาของกจการ หร:อผ7ม2อานาจกระทาการแทนนตบ(คคลน!#น
พรอมระบ(ส!ญชาตและเลขบ!ตรประจาต!วประชาชนหร:อบ!ตรอ:.นท2.ทางราชการออกให
หน'งส+อร'บรองนตบ0คคล/ทะเบ,ยนการคา ใหระบ(เลขการจดทะเบ2ยนนตบ(คคลหร:อทะเบ2ยนการคา และ
ว!นท2.ซ".งกรมพ!ฒนาธ(รกจการคา กระทรวงพาณชยDออกใหแก9สถานประกอบกจการ
เลขทะเบ,ยนประก'นส'งคม ใหระบ(เลขการข"#นทะเบ2ยนประก!นส!งคม
๒. จานวนล&กจาง
จานวนล7กจาง ใหระบ(จานวนล7กจางท!ง# หมดท2ม. ใ2 นสถานประกอบกจการ โดยแยกประเภทลงในตารางท2ก. าหนด
๓. จานวนล&กจางพการ หากม2การจางล7กจางพการใหระบ(ดวย ท!#งน2#จานวนล7กจางจะรวมอย7ใ9 นขอ ๒ ดวย
กรณ,ม,ผ&ร'บเหมา
ใหแยกเป>นผ7ร!บเหมาค9าแรง หร:อผ7ร!บเหมาช9วงงาน โดยระบ(จานวนของผ7ร!บเหมา

-๒ ๔. ม,งานท,(ส7งไปทานอกสถานประกอบกจการหร+อไม7 (การร'บงานไปทาท,(บาน)
หมายถ"ง การส9งงานในกระบวนการผลตหร:อธ(รกจของนายจางไปใหผ7อ:.นทานอกสถานประกอบกจการของ
นายจาง
หมวด ๒ สภาพการจาง
๕. ว'นทางาน เวลาทางาน เวลาพ'ก ล'กษณะงาน
ใหระบ(เก2.ยวก!บจานวนว!นทางานต9อส!ปดาหD เวลาทางานปกต และจานวนเวลาพ!กต9อว!นท2.นายจางกาหนด
ใหล7กจางตามล!กษณะงานลงในตาราง
๖. การจ'ดว'นหย0ด
๖.๑ ว'นหย0ดประจาส'ปดาห; ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9อย9างไร
๖.๒ ว'นหย0ดตามประเพณ, ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9 ถาม2ใหระบ(ว9าเป>นว!นใดบาง
และม2การประกาศใหล7กจางทราบหร:อไม9
๖.๓ ว'นหย0ดพ'กผ7อนประจาป ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9 อย9างไร
๗. สทธการลา
ขอ ๗.๑-๗.๘ ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9 หากม2ใหระบ(จานวนว!นท2.จ9ายค9าจางตาม
ประเภทการลา
๘. การเร,ยกหร+อร'บหล'กประก'นการทางานจากล&กจาง
นายจางไดเร2ยกหร:อร!บหล!กประก!นการทางานจากล7กจางหร:อไม9 ใหทาเคร:อ. งหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9
หากม2ใหระบ(จานวนล7กจางท2.นายจางเร2ยกหร:อร!บหล!กประก!น
๙. การจ7ายค7าจาง
ขอ ๙.๑ ใหระบ(รายละเอ2ยดการจ9ายค9าจาง ของล7กจางรายเด:อนและรายว!น หร:ออ:น. ๆ พรอมท!ง# ระบ(คา9 จาง
ท2.ไดร!บต.าส(ดและส7งส(ด
ขอ ๙.๒-๙.๓ สถานท2.จ9ายค9าจาง และกาหนดเวลาการจ9ายค9าจาง ใหทาเคร:.อ งหมาย √ ในช9 อง 
ตามล!กษณะของสถานท2.และกาหนดเวลาการจ9ายค9าจาง
๑๐. การจ7ายค7าล7วงเวลาและค7าทางานในว'นหย0ด
ม2การจ9ายใหหร:อไม9 ถาจ9าย จ9ายใหอย9างไร
๑๑. หล'กฐานเก,ย( วก'บการทางาน
นายจางจ!ดใหม2หร:อไม9 และดาเนนการอย9างไร

-๓หมวด ๓ การใชแรงงานหญงและเดCก
๑๒. การใชแรงงานหญง
๑๒.๑ ใหทาเคร:อ. งหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใชแรงงานหญงหร:อไม9 หากม2ใหทาเคร:อ. งหมาย √ ในช9อง 
ว9าม2งานล!กษณะใดบาง
๑๒.๒ ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใชแรงงานหญงม2ครรภDหร:อไม9 หากม2ใหทาเคร:.องหมาย √
ในช9อง  ว9าม2งานล!กษณะใดบาง และม2การทางานในขอ ๑๒.๒.๒-๑๒.๒.๔ หร:อไม9
๑๓. การใชแรงงานเดCก (อาย0 ๑๕ - ต(ากว7า ๑๘ ป)
๑๓.๑ ใหทาเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใชแรงงานเด?กหร:อไม9 หากม2ใหทาเคร:.องหมาย √
ในช9อง  ว9าม2งานล!กษณะงานใดบาง
๑๓.๒ ใหทาเคร:อ. งหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใชแรงงานเด?กในสถานท2น. ห2# ร:อไม9 หากม2ใหทาเคร:อ. งหมาย √
ในช9อง  ว9าม2ท2.ใดบาง
๑๓.๓ - ๑๓.๕ ใหทาเคร:อ. งหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใชแรงงานเด?กหร:อไม9 หากม2ใหทาเคร:อ. งหมาย √
ในช9อง  ว9าม2ล!กษณะใดบาง
หมวด ๔ สว'สดการ
๑๔. สว'สดการ
๑๔.๑ สว'สดการท,(จ'ดใหล&กจาง ใหระบ(ว9าม2การจ!ดสว!สดการใหล7กจางหร:อไม9 หากม2ใหระบ(จานวน
ตามประเภทของสว!สดการ
๑๔.๒ คณะกรรมการสว'สดการในสถานประกอบกจการ ใหระบ(วา9 ม2คณะกรรมการสว!สดการในสถาน
ประกอบกจการหร:อไม9 หากม2ใหระบ(จานวนคน ว!นเด:อนปท2.แต9งต!#งและครบวาระ
๑๕. บรรยายท,(ต'.งสถานประกอบกจการโดยส'งเขป หร+อแนบแผนท,(แสดงท,(ต'.ง
หล!งจากรายงานขอม7ลครบถวนตามแบบแลว ใหลงช:อ. ผ7แจง ตาแหน9ง และว!นท2.

แบบ คร. ๑๑

แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทางานของสถานประกอบกจการ ประจาป พ.ศ.............

หมวดท ๑ ขอม"ลท#วไป
๑. ช&อสถานประกอบกจการ ........................................................................................................................................................
ชอทางการคา ...............................................................................................................................................................................
ทตงเลขท ......................... หม ........................ ซอย ......................................... ถนน ................................................................
แขวง/ต!าบล .................................... เขต/อ!าเภอ ................................ จงหวด .............................รหสไปรษณย+........................
โทรศพท+ ........................................ โทรสาร ..................................................... E-mail …..........................................................
ประกอบก7จการ …................................................................................... สงออก
สงเสร7มการลงท9น
ประเภทส!านกงาน ส!านกงานใหญ
ส!านกงานสาขา
ส!านกงานเดยว
แผงลอย/แผงตง
ประเภทส!านกงาน ส!านกงานชวคราว/หนวยงานกอสราง (วนทเร7มโครงการ …........................ วนทส7นส9ด ….................... )
เจาของก7จการ/กรรมการผจดการ/ห9นสวนผจดการ .................................................................... สญชาต7 ...................................
เลขบตรประจ!าตวประชาชน/หรอบตรอน(ระบ9) …........................................................................................................................
หนงสอรบรองน7ต7บ9คคล/ทะเบยนการคา เลขท …................................................................ ลงวนท …........................................
เลขทะเบยนประกนสงคม ….............................................................................................................................................................
๒. จานวนล"กจาง
ตากว*า ๑๕ ป
๑๕-ตากว*า ๑๘ ป ๑๘-ตากว*า ๖๐ ป
๖๐ ปข01นไป
รวม
ส#ญชาต
ชาย
หญง
ชาย
หญง
ชาย
หญง
ชาย
หญง
ไทย

พมา
ลาว
กมพชา
อน ๆ ระบ9.......................

๓. จานวนล"กจางพการ
๔. มงานทส*งไปทานอกสถานประกอบกจการหร&อไม*
๕. ว#นทางาน เวลาทางาน เวลาพ#ก ล#กษณะงาน
ล#กษณะงาน
งานส!านกงาน
งานผล7ต
งานกะ ๑
งานกะ ๒
งานกะ ๓
งานบร7การ
งานพาณ7ชยกรรม
งานเฝDาดแลทรพย+ส7น
งานขนสงทางบก
งานกอสราง
งานอนตราย
งานอนๆ (ระบ9)

จานวนว#นทางาน
ต*อส#ปดาห8



ผรบเหมาคาแรง จ!านวน ................... ราย
ผรบเหมาชวงงาน จ!านวน ................... ราย
ม จ!านวน ................... ราย  ไมม

หมวดท ๒ สภาพการจาง
เวลาทางานปกต
เรมตน
ส1นส<ด

จานวนเวลาพ#กต*อว#น
(ช#วโมง)

-๒๖. การจ#ดว#นหย<ด
๖.๑ วนหย9ดประจ!าสปดาห+

ม ................ วน
ไมม
ประกาศ
ไมประกาศ
ก!าหนดแนนอน
หม9นเวยนกนหย9ด
อนๆ ระบ9 .............................
๖.๒ วนหย9ดตามประเพณ
ม ................ วน
ไมม
ประกาศ
ไมประกาศ
ก!าหนดแนนอน
ก!าหนดรายปF
(๑) วนแรงงานแหงชาต7........................... (๒) .................................................. (๓)....................................................
(๔) .......................................................... (๕)................................................... (๖) ....................................................
(๗) .......................................................... (๘) .................................................. (๙) ....................................................
(๑๐) ....................................................... (๑๑) ............................................... (๑๒) ..................................................
(๑๓) ....................................................... (๑๔) ................................................. (๑๕) ..................................................
การจายคาจางในวนหย9ดตามประเพณ
จาย
ไมจาย
๖.๓ วนหย9ดพกผอนประจ!าปF
ม ............... วน
ไมม
การจายคาจางในวนหย9ดพกผอนประจ!าปF จาย
ไมจาย
๗. สทธว#นลา
๗.๑ วนลาปMวย
ม
ไมม
การจายคาจางในวนลาปMวย
จาย ................วนท!างานตอปF ไมจาย
๗.๒ วนลาท!าหมน
ม
ไมม
การจายคาจางในวนลาท!าหมน
จาย
ไมจาย
๗.๓ วนลาก7จ
ม ...................วนท!างานตอปF ไมม
การจายคาจางในวนลาก7จ
จาย ...............วนท!างานตอปF ไมจาย
๗.๔ วนลาคลอด
 ม...........วน
 ไมม
การจายคาจางในวนลาคลอด
 จาย.......วน
 ไมจาย
๗.๕ วนลาเพอรบราชการทหารในการเรยกพล
ม
 ไมม
การจายคาจางในวนลาเพอรบราชการทหารในการเรยกพล
 จาย
 ไมจาย
๗.๖ วนลาเพอฝNกอบรมหรอพฒนาความร
ม
 ไมม
การจายคาจางในวนลาเพอฝNกอบรมหรอพฒนาความร
 จาย
 ไมจาย
๗.๗ วนลาเพอประโยชน+ในการพฒนาและสงเสร7มค9ณภาพชว7ตและการท!างานของลกจางเดPก  ม
 ไมม
การจายคาจางในวนลาเพอประโยชน+ในการพฒนาค9ณภาพชว7ตฯ
 จาย
 ไมจาย
๗.๘ วนลาอนๆ.............................................................................................................
ม
 ไมม
 จาย
 ไมจาย
๘. การเรยกหร&อร#บหล#กประก#นการทางานจากล"กจาง
๘.๑ หลกประกนทเปRนเง7น
 ม จ!านวน........คน
 ไมม
๘.๒ หลกประกนทเปRนทรพย+สน7
 ม จ!านวน........คน
 ไมม
๘.๓ การค!าประกนโดยบ9คคล
 ม จ!านวน........คน
 ไมม
๙. การจ*ายค*าจาง
๙.๑ ประเภทคาจาง
- คาจางรายเดอน ต!าส9ด.................................บาท สงส9ด......................................บาท
- คาจางรายวน ต!าส9ด.................................บาท สงส9ด......................................บาท
- อน ๆ ระบ9 (รายชวโมง เฉลยต!าส9ด….............................บาท/วน เฉลยสงส9ด…….........................บาท/วน
งานเหมา เฉลยต!าส9ด….............................บาท/วน เฉลยสงส9ด…….........................บาท/วน)
๙.๒ สถานทจายคาจาง
 สถานทท!างานของลกจาง
 ผานธนาคาร
 อนๆ (ระบ9).................
๙.๓ ก!าหนดเวลาการจายคาจาง
 เดอน/ครง
 ๑๕ วน/ครง
 ๑ สปดาห+/ครง
 อนๆ(ระบ9).......................................

-๓-

๑๐. การจ*ายค*าล*วงเวลาและค*าทางานในว#นหย<ด
๑๐.๑ คาลวงเวลาในวนท!างานปกต7

๑๐.๒ คาท!างานในวนหย9ด
๑๐.๓ คาลวงเวลาในวนหย9ด
๑๑. หล#กฐานเกยวก#บการทางาน
๑๑.๑ ขอบงคบเกยวกบการท!างาน
- การปUดประกาศใหลกจางทราบ
- การสงส!าเนาใหพนกงานตรวจแรงงาน
๑๑.๒ ทะเบยนลกจาง
๑๑.๓ เอกสารการจายคาจาง
๑๑.๔ การลงเวลาท!างาน

 จาย .........เทา
 จาย ..........เทา
 จาย ..........เทา

 ไมจาย
 ไมจาย
 ไมจาย

ม
 ปUดประกาศ
 สง
ม
ม
ม

 ไมม
 ไมปUดประกาศ
 ไมสง
 ไมม
 ไมม
 ไมม

หมวดท ๓ การใชแรงงานหญงและเดCก
๑๒. การใชแรงงานหญง
๑๒.๑ มการใชลกจางท!างานในลกษณะนหรอไม  ม (ระบ9ไดมากกวา ๑ ขอ)  ไมม
 งานเหมองแรหรอกอสรางใตด7น ใตน!า ในถ!า ในอ9โมงค+หรอปลองในภเขา
 งานทตองท!าบนนงรานทสงกวาพนด7นตงแต ๑๐ เมตรขVนไป
 งานผล7ตหรอขนสงวตถ9ระเบ7ดหรอวตถ9ไวไฟ
 งานยก แบก หาบ หาม ทน ลาก หรอเขPนของหนกเก7น ๒๕ ก7โลกรม
๑๒.๒ การใชลกจางหญ7งมครรภ+
๑๒.๒.๑ มการท!างานในลกษณะนหรอไม  ม (ระบ9ไดมากกวา ๑ ขอ)  ไมม
 งานเกยวกบเครองจกรหรอเครองยนต+ทมความสนสะเทอน
 งานขบเคลอนหรอต7ดไปกบยานพาหนะ
 งานยก แบก หาบ หาม ทน ลาก หรอเขPนของหนกเก7น ๑๕ ก7โลกรม
 งานทท!าในเรอ
๑๒.๒.๒ มการท!างานระหวางเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ม
 ไมม
๑๒.๒.๓ มการท!างานลวงเวลา
ม
 ไมม
๑๒.๒.๔ มการท!างานในวนหย9ด
ม
 ไมม
๑๓. การใชแรงงานเดCก (อาย< ๑๕ - ตากว*า ๑๘ ป)
๑๓.๑ มการใชลกจางเดPกท!างานในลกษณะนหรอไม ม (ระบ9ไดมากกวา ๑ ขอ) ไมม
 งานหลอม เปMา รด หรอปXมY โลหะ
 งานเกยวกบความรอน ความเยPน ความสนสะเทอน เสยง และแสงทมระดบแตกตางจากปกต7
 งานเกยวกบสารเคมทเปRนอนตราย
 งานทท!าใตด7น ใตน!า ในถ!า ในอ9โมงค+หรอปลองในภเขา
 งานเกยวกบจ9ลชวนทเปRนพ7ษ
 งานเกยวกบวตถ9มพ7ษ วตถ9ระเบ7ด วตถ9ไวไฟ ซVงม7ใชงานในสถานบร7การน!ามนเชอเพล7ง
 งานขบหรอบงคบรถยกหรอปXนZ จน
 งานใชเลอยไฟฟDาหรอเลอยเครองยนต+
 งานทตองท!าบนนงรานทสงกวาพนด7นตงแต ๑๐ เมตรขVนไป
 งานผล7ตหรอขนสงวตถ9ระเบ7ดหรอวตถ9ไวไฟ
 งานเกยวกบกมมนตภาพรงส
 งานท!าความสะอาดเครองจกร หรอเครองยนต+ทก!าลงท!างาน
 งานยก แบก หาบ หาม ทน ลาก หรอเขPนของหนก/ส!าหรบเดPกหญ7งเก7น ๒๐ ก7โลกรม/ ๒๕ ก7โลกรมส!าหรบเดPกชาย

-๔๑๓.๒ มการใชลกจางเดPกท!างานในสถานทนหรอไม
 โรงฆาสตว+
 สถานทเลนการพนน
 สถานบร7การตามกฎหมายวาดวยสถานบร7การ
๑๓.๓ มการท!างานระหวางเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๑๓.๔ มการท!างานลวงเวลา
๑๓.๕ มการท!างานในวนหย9ด

ม

 ไมม

ม
ม
ม

 ไมม
 ไมม
 ไมม

หมวดท ๔ สว#สดการ
๑๔. สว#สดการ
๑๔.๑ สวสด7การทจดใหลกจาง
ประเภทสว#สดการ

ม (ระบ<จานวน)

ไม*ม

น!าดม
หองน!า - หองสวมชาย
หองน!า - หองสวมหญ7ง
ปXจจยในการปฐมพยาบาล
หองรกษาพยาบาล
ยานพาหนะน!าสงลกจางเพอการรกษาพยาบาล
พยาบาล
แพทย+
การใชสถานพยาบาลแทนการจดแพทย+เพอตรวจรกษา
อาหาร
ทพก
ช9ดท!างาน
พาหนะรบสง
สหกรณ+ออมทรพย+ในสถานประกอบก7จการ
อนๆ ระบ9.....................................................................

๑๔.๒ คณะกรรมการสวสด7การในสถานประกอบก7จการ  ม จ!านวน......คน แตงตงวนท..........................ครบวาระวนท..........................
 ไมม
๑๕. โปรดบรรยายทต#1งสถานประกอบกจการโดยส#งเขป / แนบแผนทแสดงทต#1งสถานประกอบกจการ

ลงชอ.............................................................ผแจง
(…..........................................................)
ต!าแหนง........................................................................
วนท......................................................................

