แบบพิมพ์ พ.สมทบ 1 (นายจ้าง)

แบบเสนอชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖
ให้ใส่เครื่องหมาย ใน  หน้าองค์กรที่เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 สมาคมนายจ้าง.......................................................................................... เลขทะเบียนที่....................................
 รัฐวิสาหกิจ............................................................................................................................................................
 สถานประกอบกิจการ............................................................................................................................................
เขียนที่...................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...............
๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................นามสกุล............................................................
ตาแหน่งในองค์กรที่เสนอชื่อ........................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………….…………หมู่ท…ี่ ……...ตรอก/ซอย……………..……………ถนน……..........................................
ตาบล/แขวง……..………………………………..อาเภอ/เขต…….……………………….......จังหวัด………………………………...........
รหัสไปรษณีย์…………..…..……..…โทร…………………………………………………มือถือ…………………..…...……….………………..
ขอเสนอให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล................................................................
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรที่เสนอชื่อ (ระบุตาแหน่ง) คือ
 เป็น/เคยเป็นกรรมการสมาคมนายจ้าง………………………………………………………..ระยะเวลา…………….
 เป็น/เคยเป็นฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจ……………………………………………………………ระยะเวลา…………….
 เป็นเ าของสถานประกอบกิจการ/ล า ระ

ร าร………...………………………………………………………

 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…….......……..............……..นามสกุล….......................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติ หน้าที่ได้
กรุณาพลิก

-๒ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้มอบให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นาแบบแจ้งประวัติประกอบการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
มายื่นด้วยตนเองพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว
ลงชื่อ

ผู้เสนอชื่อ

( ...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................
ลงชื่อ

ประทับตรา
องค์กรที่เสนอชื่อ
ผู้สมัคร(

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(...................................................)

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้เสนอชื่อเป็นสมาคมนายจ้าง
ผู้เสนอชื่อ ต้องเป็นประธานสมาคมนายจ้างที่ได้รับการจดทะเบียน แล้วยังอยู่ในวาระการดารง
ตาแหน่งหรือรักษาการตามที่กาหนดในข้อบังคับ หรือเป็นประธานสมาคมนายจ้างซึ่งได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนกรรมการต่อนายทะเบียนแล้ว ถ้าประธานไม่อยู่ผู้ที่จะลงนามแทนได้ ต้องเป็นผู้ที่มีอานาจ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง และมีหนังสือมอบอานาจแนบไปด้วย
๒. กรณีผู้เสนอชื่อเป็นรัฐวิสาหกิจ
ผู้เสนอชื่อ ต้องเป็น บริหารขอ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
๓. กรณีผู้เสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการ
ผู้เสนอชื่อ ต้องเป็นเ าขอ า ระ อ
ารที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป รอล า ของ
สถานประกอบกิจการ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ทาการแทนนายจ้าง สาหรับกรณีการจ้าง การให้บาเหน็จ
การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรองนิติบุคคล ขอ า า ะเ ย
หุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ลาว
อยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน
ผู้เสนอชื่อ

 คุณสมบัติครบถ้วน  ขาดคุณสมบัติ

วาระการดารงตาแหน่ง (ถ้ามี) ............................................................................
หลักฐาน

 ครบ

 ไม่ครบ

ขอเอกสารเพิ่ม………….........................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ...................................................................................................
วัน / เดือน / ปี ................................................................................................

แบบพิมพ์ พ.สมทบ 1 ( จ้าง)

แบบเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖
ให้ใส่เครื่องหมาย ใน  หน้าองค์กรที่เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 สหภาพแรงงาน.............................................................................................. เลขทะเบียนที.่ ..........................................
 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ............................................................................ เลขทะเบียนที.่ ..........................................
 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ............................................................................................................
เขียนที่.......................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ……............
๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................นามสกุล.............................................................
ตาแหน่งในองค์กรที่เสนอชื่อ...................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที…่ ………….…………หมู่ที่………...ตรอก/ซอย……………..………………ถนน……..……..........................................
ตาบล/แขวง……..………………………………..อาเภอ/เขต…….……………………….......จังหวัด……………….………………………...........
รหัสไปรษณีย…์ ………..…..……..…โทร…………………………………………………มือถือ…………………..…...…………..…….………………..
ขอเสนอให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................นามสกุล...........................................................................
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรที่เสนอชื่อ (ระบุตาแหน่ง) คือ
 เป็น/เคยเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน………………………………………………………………..ระยะเวลา…………….
 เป็น/เคยเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ…………………………………………………ระยะเวลา……………
 เป็นล า ขอ สถานประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………..….….
 อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…….......……......…...นามสกุล…….............................ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้มอบให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง าแ แ
ประวัติประกอบการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร าย วย เอ รอ
อ วยแลว
(๑) กรณีเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสหภาพแรงงาน / สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ลงชื่อ
ผู้เสนอชื่อ
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ลงชอ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(.......................................................)

ประทับตรา
องค์กรที่เสนอชื่อ
ผู้สมัคร

กรุณาพลิก

-๒(๒) กรณีเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอชื่อ

(....................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
ลงชื่อ
ผู้เสนอชื่อ
(....................................................)
120
ตาแหน่ง........................................................

ลงชื่อ

ผู้เสนอชื่อ
(...................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
ลงชื่อ

ผู้เสนอชื่อ
(....................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

ลงชื่อ
ผู้เสนอชื่อ
(....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
ลงชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
( ...................................................)
กรุณาพลิก
หมายเหตุ ๑. กรณีผู้เสนอชื่อเป็นสหภาพแรงงาน / สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้เสนอชื่อ
ต้องเป็นประธานสหภาพแรงงาน/สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับ
การจดทะเบียน แล้วยังอยู่ในวาระการดารงตาแหน่งหรือรักษาการตามที่กาหนดในข้อบังคับ ถ้า
ประธานไม่อยู่ผู้ที่จ ะลงนามแทนได้ต้องเป็นผู้ที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ของสหภาพ
แรงงาน/สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และมีหนังสือมอบอานาจแนบไปด้วย
๒. กรณีผู้เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ผู้เสนอชื่อ
ต้องเป็นคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิ จการทุกคน หรื อ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ มีมติมอบอานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทาการแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ พร้อมแนบ
รายงานการประชุมและหลักฐานประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ด้วย
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน
ผู้เสนอชื่อ

 คุณสมบัติครบถ้วน  ขาดคุณสมบัติ

วาระการดารงตาแหน่ง (ถ้ามี) ............................................................................
หลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ
ขอเอกสารเพิ่ม………….........................................................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ ...................................................................................................
วัน / เดือน / ปี ................................................................................................

