แบบ คร. 11

แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถานประกอบกิจการ ประจาปี พ.ศ.

ก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อทางการค้า ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ตั้งเลขที่…………………………. หมู่ …………… ซอย ……………………………………………… ถนน ………………………………………………………………..
แขวง/ต าบล …………………………......... เขต/อ าเภอ …………………………. จังหวั ด …………………………. รหั ส ไปรษณี ย์ ………………………….
โทรศัพท์ ……………………………………………….. โทรสาร …………………………………..…. E-mail …………………………………..…………………………….
ประกอบกิจการ ……………………………………..……………………………………..
 ส่งออก
 ส่งเสริมการลงทุน
ประเภทสานักงาน  สานักงานใหญ่
 สานักงานสาขา
 สานักงานเดียว 
 แผงลอย/แผงตั้ง
 สานักงานชั่วคราว/หน่วยงานก่อสร้าง (วันที่เริ่มโครงการ ………………………….. วันที่สิ้นสุด …………….….…………..)
เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ……………………………………..…………………………………….. สัญชาติ ……………………………..
เลขประจาตัวประชาชน/หรือบัตรอื่น (ระบุ) ……………………………………..……………………………………………………………………………………………..
หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า เลขที่ ……………………………………..………………………………………ลงวันที่ …………………………………….
เลขทะเบียนประกันสังคม ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….........................
2. จานวนลูกจ้าง
ต่ากว่า 15 ปี
สัญชาติ

ชาย

หญิง

15 - ต่ากว่า 18 ปี 18 - ต่ากว่า 60 ปี
ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

60 ปี ขึ้นไป
ชาย

หญิง

รวม

ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
อื่น ๆ ระบุ ...................

ก

จานวนลูกจ้างพิการ
ผู้รับเหมาช่วงงาน จานวน
ราย
๓. ผู้รับเหมาค่าแรง รวมจานวน ……………. ราย (กรณีมากกว่า ๓ ราย ให้ระบุเป็นเอกสารแนบท้าย)
๓.๑ รายละเอียดของผู้รับเหมาค่าแรงแต่ละราย  มีรายละเอียดของผู้รับเหมาค่าแรงเพิ่มเติมแนบท้าย จานวน ........... ราย  ไม่มี
(๑) ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……...
ที่ตั้ง ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….........................................................
มีลูกจ้างสัญชาติไทย ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติเมียนมา ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติลาว ชาย …… คน หญิง …… คน
สัญชาติกัมพูชา ชาย …… คน หญิง …… คน และสัญชาติอื่น ๆ ระบุ ชาย …… คน หญิง …… คน รวม …….… คน
(๒) ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……...
ที่ตั้ง ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….........................................................
มีลูกจ้างสัญชาติไทย ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติเมียนมา ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติลาว ชาย …… คน หญิง …… คน
สัญชาติกัมพูชา ชาย …… คน หญิง …… คน และสัญชาติอื่น ๆ ระบุ ชาย …… คน หญิง …… คน รวม …….… คน
(๓) ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……...
ที่ตั้ง ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….........................................................
มีลูกจ้างสัญชาติไทย ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติเมียนมา ชาย …… คน หญิง …… คน สัญชาติลาว ชาย …… คน หญิง …… คน
สัญชาติกัมพูชา ชาย …… คน หญิง …… คน และสัญชาติอื่น ๆ ระบุ ชาย …… คน หญิง …… คน รวม …….… คน
ก
กรณีนายจ้างผู้ใดไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

-๒๓.๒ จานวนลูกจ้างของผูร้ บั เหมาค่าแรงทุกราย
ต่ากว่า 15 ปี
15 - ต่ากว่า 18 ปี 18 - ต่ากว่า 60 ปี
สัญชาติ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

60 ปี ขึ้นไป
ชาย

หญิง

รวม

ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
อื่น ๆ ระบุ ...................

ก

จานวนลูกจ้างพิการ
4. มีงานที่ส่งไปทานอกสถานประกอบกิจการหรือไม่
 มี จานวน ............................... ราย
 ไม่ม
ี
4.1 ประเภทงานที่ส่ง ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..…….........................
4.2 สถานที่ส่ง ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……....................................
4.3 ชื่อบุคคล/กลุ่ม ……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……............................
4.4 สัญญา
 มี
 ไม่ม
ี
4.5 ค่าตอบแทนต่อหน่วย
 มี จานวน ……………… บาท
 ไม่มี
หมวดที่ 2 สภาพการจ้าง
5. วันทางาน เวลาทางาน เวลาพัก ลักษณะงาน
ลักษณะงาน

จานวนวันทางานต่อสัปดาห์

เวลาทางานปกติ
เริ่มต้น
สิ้นสุด

จานวนเวลาพักต่อวัน
(ชั่วโมง)

งานสานักงาน
งานผลิต
งานกะ 1
งานกะ 2
งานกะ 3
งานบริการ
งานพาณิชยกรรม
งานเฝ้าดูแลทรัพย์สิน
งานขนส่งทางบก
งานก่อสร้าง
งานอันตราย
งานอื่น ๆ (ระบุ)
6. การจัดวันหยุด
6.1 วันหยุดประจาสัปดาห์
6.2 วันหยุดตามประเพณี

 มี ……………… วัน
 มีกาหนดแน่นอน
 มี ……………… วัน
 มีกาหนดแน่นอน

 ไม่มี
 หมุนเวียนกันหยุด
 ไม่มี
 กาหนดรายปี 

 ประกาศ
 ไม่ประกาศ
 อื่น ๆ ระบุ ………………….…..………
 ประกาศ
 ไม่ประกาศ
 อื่น ๆ ระบุ ………………….…..………
ก

กรณีนายจ้างผู้ใดไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

-๓(1) วันแรงงานแห่งชาติ
(2) ……………………………………………….. (3) ………………………………………………..
(4) ……………………………………………….... (5) ……………………………………………….. (6) ………………………………………………..
(7) ……………………………………………….... (8) ……………………………………………….. (9) ………………………………………………..
(10) ………………………………………………. (11) …………………………………………….. (12) ………………………………………………
(1๓) ………………………………………………. (1๔) …………………………………………….. (1๕) ………………………………………………
การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี
 จ่าย 


 ไม่จ่าย
6.3 วันหยุดพักผ่อนประจาปี
 มี ..................... วัน
 ไม่มี
การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจาปี
 จ่าย 


 ไม่จ่าย
7. สิทธิวันลา
7.1 วันลาป่วย
 มี 


การจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย
 จ่าย ……………..วันทางานต่อปี
7.2 วันลาทาหมัน
 มี 


การจ่ายค่าจ้างในวันลาทาหมัน
 จ่าย
7.3 วันลากิจ
 มี ……………..วันทางานต่อปี
การจ่ายค่าจ้างในวันลากิจ
 จ่าย ……………..วันทางานต่อปี
7.4 วันลาคลอด
 มี ………….. วัน
การจ่ายค่าจ้างในวันลาคลอด
 จ่าย ………. วัน
7.5 วันลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล
 มี 


การจ่ายค่าจ้างในวันลาเพือ่ รับราชการทหารในการเรียกพล
 จ่าย
7.6 วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
 มี 


การจ่ายค่าจ้างในวันลาเพือ่ ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
 จ่าย
7.7 วันลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทางานของลูกจ้างเด็ก  มี 
การจ่ายค่าจ้างในวันลาเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ  จ่าย
7.8 วันลาอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….  มี 

 จ่าย
8. การเรียกหรือรับหลักประกันการทางานจากลูกจ้าง
8.1 หลักประกันที่เป็นเงิน
 มี จานวน …………….. คน
8.2 หลักประกันที่เป็นทรัพย์สนิ
 มี จานวน …………….. คน
8.3 การค้าประกันโดยบุคคล
 มี จานวน …………….. คน

 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่จ่าย
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

9. การจ่ายค่าจ้าง
9.1 ประเภทค่าจ้าง
- ค่าจ้างรายเดือน
ต่าสุด …………………………………………….. บาท สูงสุด…………………………………………….. บาท
- ค่าจ้างรายวัน
ต่าสุด …………………………………………….. บาท สูงสุด…………………………………………….. บาท
- อื่น ๆ ระบุ (รายชั่วโมง เฉลี่ยต่าสุด ………………………………………..….. บาท/วัน เฉลี่ยสูงสุด …………………………….. บาท/วัน)
งานเหมา เฉลี่ยต่าสุด ………………………………………..….. บาท/วัน เฉลี่ยสูงสุด …………………………….. บาท/วัน)
9.2 สถานทีจ่ ่ายค่าจ้าง
 สถานที่ทางานของลูกจ้าง   ผ่านธนาคาร  อื่น ๆ ระบุ ………………………
9.๓ กาหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง  เดือน/ครั้ง  

 ๑๕ วัน/ครั้ง  ๑ สัปดาห์/ครั้ง
 อื่น ๆ ระบุ …………………………………..……………………………………………..………
10. การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุด
10.1 ค่าล่วงเวลาในวันทางานปกติ
10.1 ค่าทางานในวันหยุด
10.1 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

 จ่าย ................ เท่า  
 จ่าย ................ เท่า  
 จ่าย ................ เท่า  

 ไม่จ่าย
 ไม่จ่าย
 ไม่จ่าย
ก

กรณีนายจ้างผู้ใดไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

-๔1๑. หลักฐานเกี่ยวกับการทางาน
11.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- การปิดประกาศให้ลกู จ้างทราบ
11.2 ทะเบียนลูกจ้าง
11.3 เอกสารการจ่ายค่าจ้าง
11.4 การลงเวลาทางาน

 มี 
 ปิดประกาศ
 มี 
 มี 
 มี 













 ไม่มี
 ไม่ปิดประกาศ
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

หมวดที่ 3 การใช้แรงงานหญิงและเด็ก
12. การใช้แรงงานหญิง
12.1 มีการใช้ลูกจ้างทางานในลักษณะนี้หรือไม่
 มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มี
 งานเหมืองแร่หรือก่อสร้างใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา
 งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
 งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 25 กิโลกรัม
12.2 การใช้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์
12.2.1 มีการทางานในลักษณะนี้หรอไม่
 มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มี
 งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มี่ความสั่นสะเทือน
 งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
 งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 งานที่ทาในเรือ
12.2.2 มีการทางานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. 

 มี 
 ไม่มี
12.2.3 มีการทางานล่วงเวลา
 มี 
 ไม่มี
12.2.4 มีการทางานในวันหยุด
 มี 
 ไม่มี
13. การใช้แรงงานเด็ก (อายุ 15 - ต่ากว่า 18 ปี)
13.1 มีลูกจ้างเด็กทางานในลักษณะนีห้ รือไม่  มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มี
 งานหลอม เป่า รีด หรือปัม๊ โลหะ
 งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ
 งานเกี่ยวกับสารเคมีทเี่ ป็นอันตราย
 งานที่ทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา
 งานเกี่ยวกับจุลชีวันที่เป็นพิษ
 งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ซึ่งมิใช่งานในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
 งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น
 งานใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือเลื่อยเครื่องยนต์
 งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
 งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
 งานทาความสะอาดเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่กาลังทางาน
 งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก/สาหรับเด็กหญิงเกิน 20 กิโลกรัม/ 25 กิโลกรัม สาหรับเด็กชาย
13.2 มีการใช้ลูกจ้างเด็กทางานในสถานที่นี้หรือไม่
 มี 
 ไม่มี
 โรงฆ่าสัตว์
 สถานที่เล่นการพนัน
 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
13.3 มีการทางานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น.
 มี 
 ไม่มี
13.4 มีการทางานล่วงเวลา
 มี 
 ไม่มี
13.5 มีการทางานในวันหยุด
 มี 
 ไม่มี
ก
กรณีนายจ้างผู้ใดไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

-๕หมวดที่ 4 สวัสดิการ
14. สวัสดิการ
14.1 สวัสดิการที่จดั ให้ลูกจ้าง
ประเภทสวัสดิการ
น้าดื่ม
ห้องน้า – ห้องส้วมชาย
ห้องน้า – ห้องส้วมหญิง
ปัจจัยในการปฐมพยาบาล
ห้องรักษาพยาบาล
ยานพาหนะนาส่งลูกจ้างเพื่อการรักษาพยาบาล
แพทย์
การใช้สถานพยาบาลแทนการจัดแพทย์เพื่อตรวจรักษา
อาหาร
ที่พัก
ชุดทางาน
พาหนะรับส่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ
อื่น ๆ ระบุ .............................................................d
14.2 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

มี (ระบุจานวน)

ไม่มี

 มี จานวน ………………. คน แต่งตั้งวันที่ ………………..….
ครบวาระวันที่ ……………….
 ไม่มี
1๕. โปรดบรรยายสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป / แนบแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

1๖. โปรดกรอกแบบสารวจความต้องการแรงงานตาม link (https://ldls.mol.go.th/demandsurvey)

ลงชื่อ ………………………………………………………………………….. ผู้แจ้ง
( ………………………………………………………………………. ) dd
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………
วันที่ ……………………………………………………..…………………… กกก
ก
กรณีนายจ้างผู้ใดไม่ยนื่ หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถานประกอบกิจการ
ประจาปี พ.ศ. .... (แบบ คร. ๑๑)
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถานประกอบกิจการ ประจาปี พ.ศ. ….
(แบบ คร. ๑๑) จั ด ท าขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๕/๑ ให้ น ายจ้ า ง
ซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการกรอกแบบ
แสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน (แบบ คร. ๑๑) โดยให้ศึกษาวิธีการกรอกแบบดังกล่าว
ตามค าอธิ บ าย ซึ่ ง ได้ จั ด ท าไว้ ใ นตอนท้ า ยของเอกสารนี้ และกรอกข้ อ มู ล ตามความเป็ น จริ ง
อย่างครบถ้วน
สถานประกอบกิ จการซึ่ งไม่ ยื่ นหรื อไม่ แจ้ งแบบแสดงสภาพการจ้ างและสภาพการทางาน
(แบบ คร. ๑๑) ภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๑๕๕/๑
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และหากกรอกข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คาอธิบายการกรอกแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถานประกอบกิจการ
ประจาปี พ.ศ. .... (แบบ คร. ๑๑)
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางานของสถานประกอบกิจการ (แบบ คร. ๑๑)
แบ่งเป็น ๔ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ ๒ สภาพการจ้าง หมวดที่ ๓ การใช้แรงงาน
หญิงและเด็ก และหมวดที่ ๔ สวัสดิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวด ๑ ข้อมูลทัว่ ไป
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบกิจการ ให้ระบุชื่อสถานประกอบกิจการให้ชัดเจน หากเป็นนิติบุคคล
ให้ระบุว่าเป็นนิติบุคคลประเภทใด เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลนิธิ
สมาคม สหกรณ์ เป็นต้น หากเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อ - นามสกุล ของบุคคลที่เป็นเจ้าของ
สถานประกอบกิจการ
ชื่อทางการค้า กรณีสถานประกอบกิจการมีชื่อทางการค้าแตกต่างจากชื่อสถานประกอบกิจการ
ให้กรอกชื่อทางการค้าที่ใช้อยู่ เช่น ๑) ร้าน ข การค้า เป็นชื่อทางการค้าของสถานประกอบกิจการ
ซึ่งมีนาย ก เก่งดีเป็นเจ้าของ ๒) โรงแรมอยู่ดีมีสุข เป็นชื่อทางการค้าของบริษัท เก่งดี จากัด เป็นต้น
หากไม่มีชื่อทางการค้าไม่ต้องกรอกข้อความในช่องนี้
ที่ตั้ง ให้ระบุสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นที่ทางานให้ชัดเจน
ประกอบกิจการ ให้ระบุว่าเป็นกิจการประเภทใด เช่น ผลิตเสื้อผ้าส่งออก สถานีบริการน้ามัน
โรงกลึ ง ร้ า นจ าหน่ า ยอาหาร รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เป็ น ต้ น และถ้ า เป็ น กิ จ การที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
เพื่อการส่งออกหรือได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้ขีดเครื่องหมายถูก / ในช่อง  ที่ต้องการ
ประเภทสานักงาน ให้เลือกทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่กาหนดไว้ว่าสถานประกอบกิจการนี้
เป็นสานักงานประเภทใด ส่วนช่อง สานักงานชั่วคราว / หน่วยงานก่อสร้าง ให้ระบุวันที่เริ่มโครงการ
และวันสิ้นสุดโครงการด้วย
เจ้าของกิจการ ให้ระบุ ชื่อ - นามสกุลของเจ้าของกิจการ หรือผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลนั้น พร้อมระบุสัญชาติและเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
หนั ง สื อ รับ รองนิ ติ บุ ค คล/ทะเบี ย นการค้ า ให้ ร ะบุ เ ลขการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลหรื อ
ทะเบียนการค้าและวันที่ซึ่งกรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ออกให้แก่สถานประกอบกิจการ
เลขทะเบียนประกันสังคม ให้ระบุเลขการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
๒. จานวนลูกจ้าง
จานวนลูกจ้าง ให้ระบุจานวนลูกจ้างทั้งหมดที่มีในสถานประกอบกิจการ โดยแยกประเภท
ลงในตารางที่กาหนด หากมีการจ้างลูกจ้างพิการให้ระบุด้วย โดยจานวนลูกจ้างจะรวมอยู่ในตาราง
ทั้งนี้ กรณีมผี ู้รับเหมาช่วงงาน ให้ระบุจานวนของผู้รับเหมาด้วย
๓. ผู้รับเหมาค่าแรง
จ านวนผู้ รั บ เหมาค่ า แรง ให้ ร ะบุ จ านวนรวมผู้ รั บ เหมาค่ า แรงทั้ ง หมดที่ มี ก ารว่ า จ้ า ง
หากมีการว่าจ้างมากกว่า ๓ ราย ให้ระบุเป็นเอกสารแนบท้าย
รายละเอียดของผู้รับเหมาค่าแรงแต่ละราย กรณีมีการว่าจ้างมากกว่า ๓ ราย ให้ / ในช่อง 
และกรอกจานวนผูร้ ับเหมาค่าแรงที่มีมากกว่า ๓ ราย หากมีการว่าจ้างไม่เกิน ๓ ราย ให้ / ในช่อง  ไม่มี

ชื่อสถานประกอบกิจการ ให้ระบุชื่อสถานประกอบกิจการของผู้รับเหมาค่าแรงแต่ละราย
ให้ชัดเจนตามแนวทางข้อ ๑
ที่ตั้ง ให้ระบุที่ตั้งสานักงานของผู้รับเหมาค่าแรงงาน ให้ชัดเจนตามความเป็นจริง
รายละเอียดของลูกจ้าง ให้กรอกข้อมูลลูกจ้างที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง
ระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาค่าแรงงานแต่ละราย พร้อมกรอกรายละเอียดตามที่กาหนด
จานวนลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงทุกราย ให้รวมจานวนลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงทุกราย
ที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาค่าแรงลงในตารางที่กาหนด หากมีการจ้างลูกจ้างพิการ
ให้ระบุด้วย โดยจานวนลูกจ้างจะรวมอยู่ในตาราง
๔. มีงานที่ส่งไปทานอกสถานประกอบกิจการ (การรับงานไปทาที่บ้าน)
หมายถึง การส่งงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของนายจ้างไปให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทา
นอกสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
หมวด ๒ สภาพการจ้าง
๕. วันทางาน เวลาทางาน เวลาพัก ลักษณะงาน
ให้ระบุเกี่ยวกับจานวนวันทางานต่อสัป ดาห์ เวลาทางานปกติ และจานวนเวลาพักต่อวัน
ที่นายจ้างกาหนดให้ลูกจ้างตามลักษณะงานลงในตาราง
๖. การจัดวันหยุด
๖.๑ วันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีหรือไม่ อย่างไร
๖.๒ วันหยุดตามประเพณี ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีให้ระบุว่า
เป็นวันใดบ้าง และมีการประกาศให้ลูกจ้างทราบ หรือไม่
๖.๓ วันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีหรือไม่ อย่างไร
๗. สิทธิการลา
๗.๑ - ๗.๘ ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามี หรือไม่ หากมีให้ระบุจานวนวันที่จ่ายค่าจ้าง
ตามประเภทการลา
๘. การเรียกหรือรับหลักประกันการทางานจากลูกจ้าง
นายจ้างได้เรียกหรือรับหลักประกันการทางานจากลูกจ้างหรือไม่ ให้ทาเครื่องหมาย /
ในช่อง  ว่ามี หรือไม่ หากมีให้ระบุจานวนลูกจ้างที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน
๙. การจ่ายค่าจ้าง
๙.๑ ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดการจ่ า ยค่ า จ้ า ง ของลู ก จ้ า งรายเดื อ นและรายวั น หรื อ อื่ น ๆ
พร้อมทั้งระบุค่าจ้างที่ได้รับต่าสุดและสูงสุด
๙.๒ - ๙.๓ สถานที่ จ่ ายค่ าจ้ า ง และก าหนดเวลาการจ่ า ยค่ า จ้ า ง ให้ ทาเครื่ อ งหมาย /
ในช่อง  ตามลักษณะของสถานที่และกาหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง
๑๐. การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุด
มีการจ่ายให้หรือไม่ ถ้าจ่าย จ่ายให้อย่างไร
๑๑. หลักฐานเกี่ยวกับการทางาน
นายจ้างจัดให้มีหรือไม่ และดาเนินการอย่างไร

หมวด ๓ การใช้แรงงานหญิงและเด็ก
๑๒. การใช้แรงงานหญิง
๑๒.๑ ให้ ท าเครื่ อ งหมาย / ในช่ อ ง  ว่ า มี ก ารใช้ แ รงงานหญิ ง หรื อ ไม่ หากมี
ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีงานลักษณะใดบ้าง
๑๒.๒ ให้ ทาเครื่อ งหมาย / ในช่ อ ง  ว่ า มี ก ารใช้ แ รงงานหญิ ง มี ค รรภ์ ห รื อ ไม่ หากมี
ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีงานลักษณะใดบ้าง และมีการทางานในข้อ ๑๒.๒.๒ - ๑๒.๒.๔
หรือไม่
๑๓. การใช้แรงงานเด็ก (อายุ ๑๕ - ต่ากว่า ๑๘ ปี)
๑๓.๑ ให้ ท าเครื่ อ งหมาย / ในช่ อ ง  ว่ า มี ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก หรื อ ไม่ หากมี
ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีงานลักษณะงานใดบ้าง
๑๓.๒ ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีการใช้แรงงานเด็กในสถานที่นี้หรือไม่ หากมี
ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีที่ใดบ้าง
๑๓.๓ - ๑๓.๕ ให้ ท าเครื่ อ งหมาย / ในช่ อ ง  ว่ ามี การใช้ แรงงานเด็ กหรื อ ไม่ หากมี
ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง  ว่ามีลักษณะใดบ้าง
หมวด ๔ สวัสดิการ
๑๔. สวัสดิการ
๑๔.๑ สวั ส ดิ ก ารที่ จั ด ให้ ลู ก จ้ า ง ให้ ร ะบุ ว่ า มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ ลู ก จ้ า งหรื อ ไม่ หากมี
ให้ระบุจานวนตามประเภทของสวัสดิการ
๑๔.๒ คณะกรรมการสวั ส ติ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ ให้ ร ะบุ ว่ า มี ค ณะกรรมการ
สวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การหรื อ ไม่ หากมี ใ ห้ ร ะบุ จ านวนคน วั น เดื อ นปี ที่ แ ต่ ง ตั้ ง
และครบวาระ
๑๕. บรรยายที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป หรือแนบแผนที่แสดงที่ตั้ง
หลังจากรายงานข้อมูลครบถ้วนตามแบบแล้ว ให้ลงชื่อ ผู้แจ้ง ตาแหน่ง และวันที่

