แบบตตัวอยย่าง
ประกาศ / คคาสตัสั่ง
เรรสั่อง แตย่งตตัตั้งคณะกรรมการดคาเนนินการเลรอกตตัตั้ง
บรริษษัท............................................................ จะดดดำเนรินกดำรจษัดใหห้มมีคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำน
ประกอบกริจกดำรขขขึ้นในบรริษษัทฯจดดำนวน 1 คณะ โดยกดำรเลลือกตษัขึ้งผผห้แทนของพนษักงดำนทษัขึ้งหมดเปป็นกรรมกดำรเพลืพื่อรร่วม
ปรขกษดำหดำรลือ และเสนอควดำมคริดเหห็นในเรลืพื่องสวษัสดริกดำรตร่ดำงๆ ทมีเพื่ ปป็นประโยชนน์ตร่อพนษักงดำนและบรริษษัทฯ ในกดำรนมีขึ้ เพลืพื่อ
ใหห้กดำรเลลือกตษัขึ้งผผห้แทนพนษักงดำนดษังกลร่ดำวเปป็นไปดห้วยควดำมเรมียบรห้อยและยยุตธริ รรม บรริษษัทฯ ไดห้แตร่งตษัขึ้งคณะกรรมกดำร
ดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง จดดำนวน ............. คน ดษังนมีขึ้
1. .....................................................
ประธดำนกรรมกดำร
2. .....................................................
กรรมกดำร
3. ....................................................
กรรมกดำร
4. .....................................................
กรรมกดำร
5. .....................................................
กรรมกดำร
6. ....................................................
กรรมกดำร
7. ....................................................
กรรมกดำร / เลขดำนยุกดำร
โดยใหห้คณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งมมีหนห้ดำทมีพื่ ดษังตร่อไปนมีขึ้
1. ประกดำศวริธมีกดำรเลลือกตษัขึ้ง กดดำหนดวษัน เวลดำ สถดำนทมีพื่เลลือกตษัขึ้งกดดำหนดระยะเวลดำรษับบสมษัครทมีพื่จะ
สมษัครรษับเลลือกตษัขึ้งเปป็นกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำรโดยเปปิดเผยกร่อนกดำรเลลือกตษัขึ้ง และแจห้งใหห้
บรริษษัท.................................................... และพนษักงดำนตรวจแรงงดำน สดดำนษักงดำนสวษัสดริกดำรและคยุห้มครองแรงงดำนจษังหวษัด
สกลนคร ทรดำบโดยเรห็ว
2. เตรมียมกดำรเลลือกตษัขึ้ง
3. ดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
4. ดดดำเนรินกดำรนษับคะแนนเสมียง ประกดำศผล และจษัดทดดำบษัญชมีรดำยชลือพื่ เรมียงลดดำดษับผผห้ไดห้รษับคะแนน
เสมียงมดำกทมีพื่สยุดตดำมลดดำดษับจนถขงผผห้ไดห้รษับคะแนนเสมียงนห้อยทมีพื่สยุด
5. แจห้งผลกดำรเลลือกตษัขึ้งใหห้บรริษษัทฯ ทรดำบบภดำยยในสดำมวษันนษับแตร่วษันสริขึ้นสยุดกดำรเลลือกตษัขึ้ง
ทษัขึ้งนมีขึ้ ใหห้คณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งสริขึ้นสยุดภดำระหนห้ดำทมีพื่ภดำยหลษังแจห้งผลกดำรเลลือกตษัขึ้งใหห้
บรริษษัท......................................................ทรดำบโดยดดดำเนริกดำรใหห้แลห้วเสรห็จภดำยในวษันทมีพื่................................................
ประกดำศ / สษัพื่ง ณ วษันทมีพื่.................................................

(ประทษับตรดำบรริษษัทฯ)

(ลงชลืพื่อ) ........................................
(...................................................)
ตดดำแหนร่ง..........................................

ตตัวอยย่าง
ประกาศ
เรรสั่อง การเลรอกตตัตั้งคณะกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ดห้วยคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง จะดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรใน
สถดำนประกอบกริจกดำร จดดำนวน ............... คน เพลืพื่อเปป็นผผห้แทนในกดำรรร่วมปรขกษดำหดำรลือ ดผแล และสนษับสนยุนควดำมคริดเหห็น
ในเรลืพื่องสวษัสดริกดำรตร่ดำงๆ โดยไดห้กดดำหนดรดำยละเอมียดในกดำรเลลือกตษัขึ้งดษังกลร่ดำว ดษังนมีขึ้
1. กดำรสมษัครรษับเลลือกตษัขึ้ง
ผผห้ประสงคน์จะสมษัครรษับเลลือกตษัขึ้งเปป้นกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร ใหห้ยลืพื่นใบสมษัครตร่อกร
รมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งคนหนขพื่งคนใด ดษังมมีรดำยชลืพื่อตร่อไปนมีขึ้
1.1 ....................................................................
1.2........................................................................
1.3 ....................................................................
1.4........................................................................
1.5 ....................................................................
1.6........................................................................
2. ระยะเวลดำรษับเลลือกตษัขึ้ง
วษันทมีพื่.................................................................. ถขงวษันทมีพื่................................................................
3. วษัน/เวลดำ เลลือกตษัขึ้ง
วษันทมีพื่.............................................................. เวลดำ....................... น. ถขง.................................... น.
4. สถดำนทมีพื่เลลือกตษัขึ้ง
ณ ..................................................................
5. กดำรหดำเสมียง
5.1 ใหห้ผผห้สมษัครรษับเลลือกตษัขึ้ง หดำเสมียงโดยกดำรปปิดประกดำศทมีพื่ปป้ดำยประชดำสษัมพษันธน์ของบรริษษัทฯ ซขพื่งไดห้
จษัดเตรมียมไวห้ใหห้ ระหวร่ดำงวษันทมีพื่..................................... ถขงวษันทมีพื่..............................................
5.2 ใหห้ผผห้สมษัครรษับเลลือกตษัขึ้ง หดำเสมียง ณ เวทมีหห้องอดำหดำร ระหวร่ดำงเวลดำ 12.30-12.50 น. ในวษันทมีพื่
...................... ถขงวษันทมีพื่........................ โดยประสดำนกษับคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
ภดำยในวษันทมีพื่ .............. เพลืพื่อกดดำหนดวษัน
6. วริธมีกดำรเลลือกตษัขึ้ง
6.1 ลผกจห้ดำงทยุกคนตรวจดผบษัญชมีรดำยชลืพื่อลผกจห้ดำงซขพื่งบรริษษัทฯนดดำมดำปปิดประกดำศกร่อนวษันเลลือกตษัขึ้งหดำกบษัญชมี
รดำยชลืพื่อดษังกลร่ดำวไมร่ถผกตห้อง ใหห้แจห้งฝฝ่ดำยบยุคคลเพลืพื่อแกห้ไขใหห้ถผกตห้อง
6.2 คณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งไดห้ปปิดประกดำศรดำยชลืพื่อและหมดำยเลขประจดดำตษัวผผห้สมษัครรษับ
เลลือกตษัขึ้ง และเตรมียมหมีบบษัตรเลลือกตษัขึ้งไวห้จดดำนวน 3 แหร่ง คลือพื่ .1................. 2........................ 3....................................
6.3 วษันเลลือกตษัขึ้ง ลผกจห้ดำงรษับบษัตรเลลือกตษัขึ้งจดำกหษัวหนห้ดำแผนกแตร่ละแนก ซขพื่งคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำร
เลลือกตษัขึ้งจษัดเตรมียมไวห้ใหห้ เขมียนชลืพื่อ - นดำมสกยุล หรลือเขมียนหมดำยเลขประจดดำตษัวผผห้สมษัครรษับเลลือกตษัขึ้งดห้วยปดำกกดำลงใน
/ บษัตรเลลือกตษัขึ้ง ...............

-2บษัตรเลลือกตษัขึ้ง จดดำนวนไมร่เกริน ......... คน/หมดำยเลข(ไมร่เกรินจดดำนวนคณะกรรมกดำรฯ ทมีกพื่ ดดำหนดไวห้) และนดดำไปหยร่อน
ลงในหมีบบษัตรเลลือกตษัขึ้งทมีพื่เตรมียมไวห้ตดำมเวลดำทมีพื่กดดำหนด กรณมีมมีปปัญหดำใหห้ประสดำนกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง ซขพื่งอยผร่
ประจดดำหมีบบษัตรเลลือกตษัขึ้ง
6.4 คณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งนดดำหมีบบษัตรมดำรวมกษัน ณ อดำคดำรสดดำนษักงดำนชษัขึ้น 1
บรริเวณ............... ดดดำเนรินกดำรนษับคะแนนเสมียงโดยเปปิดเผย
จขงประกดำศใหห้ทรดำบโดยทษัพื่วกษัน
ประกดำศ ณ วษันทมีพื่...........................................
(ลงชลืพื่อ) .............................................
(.............................................)
ประธดำนคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
(ลงชลืพื่อ) ............................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(..............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) ..............................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) ................................................
(..............................................)
กรรมกดำร
(ลงชลืพื่อ) ...............................................
(.............................................)
กรรมกดำรและเลขดำนยุกดำร

แบบตตัวอยย่าง
ใบสมตัครรตับเลรอกตตัตั้งเปป็นกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
(1) ขห้ดำพเจห้ดำชลืพื่อ................................... สกยุล............................................
(2) อดำยยุ.................. ปป
(3) ทดดำงดำนอยผร่ในสถดำนประกอบกริจกดำรแหร่งนมีขึ้ เปป็นเวลดำ........... ปป.............. เดลือน ขณะนมีขึ้ทดดำงดำนใน
ตดดำแหนร่ง............................
ขอสมษัครรษับเลลือกตษัขึ้งเปป็นกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร
สมษัคร ณ วษันทมีพื่ ...................... เดลือน......................... พ.ศ....................
ลงชลืพื่อ................................................... ผผห้สมษัคร

แบบตตัวอยย่าง
รายชรสั่อผผผู้สมตัครเลรอกตตัตั้งกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ชลืพื่อ/สถดำนประกอบกริจกดำร...................................................................................................
วษัน/เวลดำ เลลือกตษัขึ้งง วษัน............... เดลือน.................. พ.ศ............... ตษังขึ้ แตร่เวลดำ..................... น. ถขงเวลดำ................ น.
สถดำนทมีพื่เลลือกตษัขึ้ง.................................................................................................................
หมดำยเลข
ชลืพื่อ -สกยุล
1.
..............................................................................
2.
..............................................................................
3.
..............................................................................
4.
..............................................................................
5.
..............................................................................
6.
..............................................................................
7.
..............................................................................
8.
..............................................................................
9.
..............................................................................
10.
..............................................................................

แบบตตัวอยย่าง
บตัตรลงคะแนนเสสียงเลรอกตตัตั้งกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
- กดำเครลือพื่ งหมดำยกดำกบดำท X ในชร่องหนห้ดำหมดำยเลขผผห้สมษัคร
- กดำเครลือพื่ งหมดำยไดห้เพมียง............................... หมดำยเลขเทร่ดำนษัขึ้น

- บษัตรลงคะแนนทมีพื่กดำหมดำยเลขเกรินหรลือมมีรอย ขผด ลบ ขมีด ฆร่ดำ จะถลือเปป็นบษัตรเสมีย

หมดำยเลข
...................
...................
...................
...................

รดำยชลืพื่อผผห้สมษัคร
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

...................
...................
...................
...................

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

.

.

แบบตตัวอยย่าง
หนตังสรอแจผู้งผลการเลรอกตตัตั้งกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
(คณะกรรมการดคาเนนินการเลรอกตตัตั้งจผู้างนายจผู้าง)
วษันทมีพื่ .......................................
เรลืพื่อง

แจห้งผลกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร

เรมียน กรรมกมรผผห้จษัดกดำรบรริษษัท.............................
อห้ดำงถขง ประกดำศ/คดดำสษัพื่ง เรลืพื่อง แตร่งตษัขึ้งคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
ตดำมประกดำศ/คดดำสษัพื่ง บรริษษัท....................................... ไดห้แตร่งตษัขึ้งคณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรลลือกตษัขึ้ง
จดดำนวน................ คน เพลืพื่อทดดำหนห้ดำทมีพื่ดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนยประกอบกริจกดำร โดย
มมี.......................... เปป็นประธดำนกรรมกดำร นษัขึ้น
คณะกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง ไดห้ดดดำเนรินกดำรในเรลืพื่องดษังกลร่ดำวเปป็นทมีพื่เรมียบรห้อยแลห้ว เมลืพื่อวษัน
ทมีพื่........ ............ ผลกดำรนษับคะแนนเสมียงตดำมบษัญชมีรดำยชลืพื่อทมีพื่แนบ และผผห้ไดห้รษับเลลือกตษัขึ้งเปป้นกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำน
ประกอบกริจกดำร มมีรดำยชลืพื่อดษังตร่อไปนมีขึ้
1......................................................................
2..........................................................
3.......................................................................
4..........................................................
5......................................................................
6..........................................................
จขงเรมียนมดำเพลืพื่อโปรดทรดำบ
(ลงชลืพื่อ).....................................................
(.................................................)
ประธดำนกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
(ลงชลืพื่อ) ................................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(..............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) ...............................................
(.............................................)
กรรมกดำรและเลขดำนยุกดำร

แบบตตัวอยย่าง
บตัญชสีรายชรสั่อและผลการนตับคะแนนเสสียงการเลรอกตตัตั้ง
กรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ลคาดตับทสีสั่
1
2

ชรสั่อ-นามสกกุล

หมายเลขประจคาตตัว
ผผผู้สมตัครรตับเลรอกตตัตั้ง

นดำย......................
นดำย....................

01
08

ตคาแหนย่ง/ฝฝ่าย

ผล

คะแนน
ชร่ดำงเครลืพื่อง ฝฝ่ดำยชร่ดำงบดดำรยุง
90
พนษักงดำนทษัพื่วไป ฝฝ่ดำยผลริต
85

ดดดำเนรินกดำรแลห้วเสรห็จ ในวษันทมีพื่.................................................

(ลงชลืพื่อ).....................................................
(.................................................)
ประธดำนกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
(ลงชลืพื่อ) ................................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(..............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) ...............................................
(.............................................)
กรรมกดำรและเลขดำนยุกดำร

ประกาศ
เรรสั่อง รายชรสั่อและหนผู้าทสีสั่ความรตับผนิดชอบของ
คณะกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
บรริษษัท.................................................................... ไดห้ดดดำเนรินกดำรจษัดใหห้มมีคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรใน
สถดำนประกอบกริจกดำร ตดำมมดำตรดำ 96 แหร่ง พ.ร.บ.คยุห้มครองแรงงดำน พ.ศ.2541 จดดำนวน ................. คน ดษังมมีรดำยชลืพื่อ
ตร่อไปนมีขึ้
1............................................................ตดดำแหนร่ง ….........................................................................
เลขบษัตรประจดดำตษัวประชดำชน..............................................
2............................................................ตดดำแหนร่ง ….........................................................................
เลขบษัตรประจดดำตษัวประชดำชน..............................................
3............................................................ตดดำแหนร่ง ….........................................................................
เลขบษัตรประจดดำตษัวประชดำชน..............................................
4............................................................ตดดำแหนร่ง ….........................................................................
เลขบษัตรประจดดำตษัวประชดำชน..............................................
5............................................................ตดดำแหนร่ง ….........................................................................
เลขบษัตรประจดดำตษัวประชดำชน..............................................
โดยคณะกรรมกดำรฯ มมีอดดำนดำจหนห้ดำทมีพื่ดษังนมีขึ้
1. รร่วมหดำรลือกษับนดำยจห้ดำงเพลืพื่อจษัดสวษัสดริกดำรแกร่ลผกจห้ดำงง
2. ใหห้คดดำปรขกษดำหดำรลือและเสนอแนะควดำมเหห็นแกร่นดำยจห้ดำงในกดำรจษัดสวษัสดริกดำรสดดำหรษับลผกจห้ดำง
3. ตรวจตรดำ ควบคยุม ดผแล กดำรจษัดสวษัสดริกดำรทมีพื่นดำยจห้ดำงจษัดใหห้แกร่ลผกจห้ดำง
4. เสนอขห้อคริดเหห็นและแนวทดำงในกดำรจษัดสวษัสดริกดำรทมีพื่เปป็นประโยชนน์สดดำหรษับลผกจห้ดำงตร่อ
คณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรแรงงดำน
ทษัขึ้งนมีขึ้ ใหห้มมีสริทธริและหนห้ดำทมีพื่ในฐดำนะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร ตษัขึ้งแตร่วษันทมีพื่
................................ ถขงวษันทมีพื่.............................................
ประกดำศ ณ วษันทมีพื่................................................................

(ประทษับตรดำบรริษษัทฯ)

(ลงชลืพื่อ)....................................................
(…................................................)
ตดดำแหนร่ง...................................................

แบบตตัวอยย่าง
หนตังสรอนคาสย่งสคาเนาประกาศรายชรสั่อและหนผู้าทสีสั่ความรตับผนิดชอบของ
คณะกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
(นายจผู้างแจผู้งพนตักงานตรวจแรงงาน)
บรริษษัท............................................................
วษันทมีพื่...............................................................
เรลืพื่อง

นดดำสร่งสดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบ
กริจกดำร

เรมียน สวษัสดริกดำรและคยุห้มครองแรงงดำนจษังหวษัดสกลนคร
สริพื่งทมีพื่สร่งมดำดห้วย 1. สดดำเนดำผลกดำรนษับคะแนนเสมียงกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร
จดดำนวน 1 ฉบษับ
2. สดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรใน
สถดำนประกอบกริจกดำร จดดำนวน 1 ฉบษับ
ดห้วย บรริษษัท................................ ตษังขึ้ อยผร่เลขทมีพื่................. ถนน..........................ตดดำบล.......................
อดดำเภอ........................ จษังหวษัด................................ ประกอบกริจกดำร.............................................................ปปัจจยุบษันมมี
ลผกจห้ดำง/พนษักงดำน จดดำนวน............. คน ไดห้จดษั ใหห้มมีกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำรตดำม พ.ร.บ.
2541 เมลืพื่อวษันทมีพื่..........เดลือน..................... พ.ศ................. ผลกดำรนษับคะแนนเสมียงตดำมลดดำดษับบษัญชมีรดำยชลืพื่อทมีพื่แนบและ
ขอสร่งสดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำรมดำพรห้อมนมีขึ้
จขงเรมียนมดำเพลืพื่อปรดทรดำบ
ขอแสดงควดำมนษับถลือ

(ประทษับตรดำบรริษษัทฯ )

(ลงชลืพื่อ) .......................................
(........................................)
ตดดำแหนร่ง...............................................

แบบตตัวอยย่าง
หนตังสรอเชนิญประชกุม
ทมีพื่.........................
วษันทมีพื่............... เดลือน........................ พ.ศ....................
เรลืพื่อง

ขอเชริญประชยุมคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร

เรมียน ...............................(ชลืพื่อคณะกรรมกดำรฯ รดำยบยุคคล)...................
สริพื่งทมีพื่สร่งมดำดห้วย ระเบมียบวดำระกดำรประชยุม จดดำนวน 1 ฉบษับ
ดห้วย บรริษษัท............................ จะจษัดประชยุมคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร ครษัขึ้ง
ทมีพื่........../ ............ (ปป พ.ศ.)................... ในวษันทมีพื่ .............. เดลือน................... พ.ศ................... ณ ......................
ตดำมระเบมียบวดำระกดำรประชยุมทมีพื่แนบมดำพรห้อมนมีขึ้ จขงขอเชริญทร่ดำนเขห้ดำรร่วมประชยุมดษังกลร่ดำวดห้วย
(ลงชลืพื่อ) .....................................................
(.................................................)
ตดดำแหนร่ง...............................................

แบบตตัวอยย่าง
รายงานการประชกุม
ครษัขึ้งทมีพื่................../.................
วษัน......................เดลือน....................... พ.ศ..................... ณ............................
.......................................
ผผห้เขห้ดำรร่วมประชยุม
1. นดำย...........
2. นดำย...............
3. นดำง.............
4. นดำย.............
5. นดำย..............
6. นดำย..............
7. นดำย.............

ประธดำน
คณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรฯ
“
“
ผผห้แทนฝฝ่ดำยนดำยจห้ดำง
“
ทดดำหนห้ดำทมีพื่เลขดำนยุกดำรกดำรประชยุม

ผผห้ไมร่มดำประชยุม (กรณมีคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรฯ ไมร่เขห้ดำประชยุมใหห้ระบยุชลืพื่อรดำยบยุคคล)
เรริพื่มประชยุม

เวลดำ 14.00 น.
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เรลืพื่องทมีพื่ประธดำนแจห้งใหห้ทรดำบ

ประธดำน ขอขอบคยุณคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรฯทยุกทร่ดำนทมีพื่ไดห้เขห้ดำรร่วมประชยุมในวษันนมีขึ้ กดำร
ประชยุมครษัขึ้งนมีขึ้ไดห้มมีผผห้แทนฝฝ่ดำยบรริหดำรเขห้ดำรร่วมประชยุมดห้วย 3 คน คลือ 1.นดำย................ 2.นดำย..................
3............................
ซขพื่งจะมดำรร่วมรษับฟปังควดำมคริดเหห็น พรห้อมทษัขึ้งใหห้ควดำมคริดเหห็นในสร่วนทมีพื่เกมีพื่ยวขห้องกษับกดำรประชยุมในครษัขึ้งนมีขึ้และคยุณ .........
จะทดดำหนห้ดำทมีพื่เปป็นเลขดำนยุกดำรใหห้กษับทมีพื่ประชยุมดห้วย
ทมีพื่ประชยุม

รษับทรดำบ
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พริจดำรณดำรษับรองรดำยงดำนกดำรประชยุม ครษัขึ้งทมีพื่................/...................

ประธดำน คยุณ.......... เลขดำฯ ไดห้จษัดสร่งรดำยงดำนกดำรประชยุมใหห้กษับทยุกคนแลห้ว ขอใหห้ชร่วยกษัน
ตรวจดผวดำร่ มมีเรลืพื่องทมีพื่ตห้องแกห้ไขหรลือไมร่
มตริทมีพื่ประชยุม

รษับรองรดำยงดำนกดำรประชยุม ครษังขึ้ ทมีพื่.........../.................
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เรลืพื่องสลืบเนลืพื่องจดำกกดำรประชยุมครษัขึ้งทมีพื่แลห้ว

ประธดำน ขอใหห้เลขดำฯชมีขึ้แจง
เลขดำฯ กดำรประชยุมครษัขึ้งทมีพื่แลห้วคยุณ...........ไดห้เสนอวร่ดำหห้องสห้วมชดำยไมร่คร่อยสะอดำด ประธดำนไดห้มอบ
หมดำยใหห้คยุณ.............. ดดดำเนรินกดำร จขงขอใหห้คยุณ............ ชร่วยชมีขึ้แจง
คยุณ.......... ไดห้ตริดตร่อบรริษษัทรษับเหมดำทดดำควดำมสะอดำดแลห้ว ทรดำบวร่ดำพนษักงดำนทดดำควดำมสะอดำดหห้องสห้วม
ชดำยแพห้ทห้องมดำก ไดห้กลริพื่นนดขึ้ดำยดำทดดำควดำมสะอดำดหรลือกลริพื่นแปลกปลอมอลืพื่นๆไมร่ไดห้เลย และไมร่ไดห้แจห้งใหห้ทดำงบรริษษัทฯทรดำบ
ดห้วย จขงทดดำใหห้ทดดำควดำมสะอดำดหห้องสห้วมไมร่ไดห้เตห็มทมีพื่ ซขพื่งบรริษษัทรษับเหมดำไดห้เปลมีพื่ยนพนษักงดำนทดดำควดำมสะอดำดหห้องสห้วมไมร่ไดห้
เตห็มทมีพื่ ซขพื่งบรริษษัทรษับเหมดำไดห้เปลมีพื่ยนพนษักงดำนทดดำควดำมสะอดำดใหห้ในวษันรยุร่งขขขึ้นและจะเหห็นไดห้วร่ดำหห้องนดขึ้ดำชดำยสะอดำดดมีแลห้ว
มตริทมีพื่ประชยุม

รษับวร่ดำเปป็นจรริงเชร่นนษัขึ้น
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เรลืพื่องเพลืพื่อพริจดำรณดำ

ประธดำน วษันนมีขึ้มมีเรลืพื่องทมีพื่จะพริจดำรณดำ 2 เรลืพื่อง คลือ ในอมีก 2-3 เดลือนขห้ดำงหนห้ดำจะถขงหนห้ดำรห้อนแลห้ว ซขพื่งจะ
มมีโรคทมีพื่จะมดำกษับฤดผนมีขึ้ คลือ ทห้องรร่วง บรริษษัทฯ เปป้นหร่วงพนษักงดำนมดำก จขงขอใหห้คณะกรรมกดำรชร่วยกษันประชดำสษัมพษันธน์เตลือน
เพลืพื่อนๆ ใหห้ระวษังและปป้องกษันโรคทห้องรร่วง
คยุณ.......... เสนอใหหห้บรริษษัทฯ จษัดแผร่นพษับหรลือโปสเตอรน์ใหห้คณะกรรมกดำรฯ จะนดดำไปตริดในสถดำนทมีพื่ทมีพื่
พนษักงดำนทยุกคนจะเหห็นไดห้โดยงร่ดำย
ประธดำน ตกลงและมอบใหห้เลขดำฯ ดดดำเนรินกดำรภดำยใน 10 วษัน
คยุณ..........เสนอใหห้บรริษษัทฯจษัดประกวดคดดำเตลือน หรลือ ขห้อควดำมทมีพพื่ ผดถขงวริธมีปป้องกษันโดยบรริษษัทฯจษัดหดำ
รดำงวษัลเลห็กๆนห้อยๆ ใหห้เพลืพื่อเปป้นกดำรกระตยุห้นใหห้พนษักงดำนตลืพื่นตษัวทมีจพื่ ะปป้องกษันตษัวเองและครอบครษัว
ประธดำน เปป็นเรลืพื่องทมีพื่นร่ดำสนใจ ขอรษับไวห้พริจดำรณดำแตร่คดริ วร่ดำไมร่นร่ดำสนใจ ขอรษับไวห้พริจดำรณดำแตร่คริดวร่ดำไมร่นร่ดำมมี
ปปัญหดำ
ประธดำน เรลืพื่องทมีพื่ 2 คลือ กดำรแขร่งขษันกมีฬดำสมีประจดดำปป ในปปนมีขึ้เรดำจะมมีกดำรแขร่งขษันกมีฬดำสมีกษัน ในชร่วงประมดำณ
เดลือนตยุลดำคม หรลือพฤศจริกดำยน โดยบรริษษัทฯ มมีงบประมดำณใหห้ 100,000 บดำท ขอใหห้คณะกรรมกดำรฯ สอบถดำมควดำม
เหห็นของเพลืพื่อนๆวร่ดำจะมมีกมีฬดำกมีพื่ประเภท อะไรบห้ดำง กดดำหนดกดำรแขร่งขษันจะเปป็นอยร่ดำงไร แลละมมีคร่ดำใชห้จร่ดำยยอะไรบห้ดำงเปป็นเงริน
เทร่ดำใด โดยใหห้คณะกรรมกดำรฯ เสนอรดำยละเอมียดทษัขึ้งหมหดในกดำรประชยุมครดำวตร่อไปเพลืพื่อจะไดห้ดดดำเนรินกดำรใหห้ทษันในชร่วง
ปลดำยปป
มตริทมีพื่ประชยุม

คณะกรรมกดำรฯรษับดดดำเนรินกดำร

ระเบมียบวดำระทมีพื่ 5

เรลืพื่องอลืพื่นๆ

คยุณ................ คณะกรรมกดำร ไดห้สอบควดำมเหห็นของพนษักงดำนวร่ดำมมีควดำมตห้องกดำรเรร่งดร่วนเกมีพื่ยวกษับ
สวษัสดริกดำรอะไรบห้ดำง พนษักงดำนประมดำณ 60% ใหห้ควดำมเหห็นวร่ดำตห้องกดำรใหห้บรริษษัทฯตริดตษัขึ้งเครลืพื่องปรษับอดำกดำศในหห้อง
ทดดำงดำนของพนษักงดำนทยุกแผนกเทร่ดำทมีพื่ไมร่เปป็นปปัญหดำตร่อสภดำพกดำรทดดำงดำน
ประธดำน เรลืพื่องนมีขึ้เปป็นเรลืพื่องใหญร่ขอศขกษดำรดำยละเอมียดและนดดำเรลืพื่องเขห้ดำหดำรลือคณะผผห้บรริหดำรของบรริษษัทฯ
กร่อน ซขพื่งจะแจห้งใหห้ทรดำบในกดำรประชยุมครษัขึ้งตร่อไป
ปปิดประชยุม

เวลดำ 16.00 น.
.............................................
(ลงชลืพื่อ)……....................................
(.......................................)
ผผห้จดรดำยงดำนกดำรประชยุม

แบบตตัวอยย่าง
ระเบสียบวาระการประชกุม
คณะกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ครษัขึ้งทมีพื่............/......................
วษันทมีพื่...................เดลือน........................ พ.ศ..................... ณ........................
....................................
ระเบสียบวาระทสีสั่ 1

เรลืพื่องทมีพื่ประธดำนยแจห้งทมีพื่ประชยุมทรดำบ

ระเบสียบวาระทสีสั่ 2

พริจดำรณดำ รษับรองรดำยงดำนกดำรประชยุม ครษัขึ้งทมีพื่.................../.........................

ระเบสียบวาระทสีสั่ 3

เรลืพื่องสลืบเนลืพื่องจดำกกดำรประชยุมครษัขึ้งทมีพื่แลห้ว (ถห้ดำมมี)

ระเบสียบวาระทสีสั่ 4

เรลืพื่องเพลืพื่อพริจดำรณดำ
4.1 โรคทห้องรร่วงระบดำด
4.2 กดำรแขร่งขษันกมีฬดำสมีประจดดำปป

ระเบสียบวาระทสีสั่ 5

เรลืพื่องอลืพื่นๆ (ถห้ดำมมี)

แบบตตัวอยย่าง
ทะเบสียนรายชรสั่อผผผู้เขผู้ารย่วมประชกุม
คณะกรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ครษัขึ้งทมีพื่..................../........................
วษันทมีพื่.....................เดลือน..........................พ.ศ................ณ.........................
ลดดำดษับทมีพื่

ชลืพื่อ-นดำมสกยุล

ตดดำแหนร่ง

ลดำยมลือชลืพื่อ

หมดำยเหตยุ

บรริษษัท............................................................
วษันทมีพื่.............................................................................
เรลืพื่อง

นดดำสร่งสดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบ
กริจกดำร

เรมียน สวษัสดริกดำรและคยุห้มครองแรงงดำนจษังหวษัดสกลนคร
สริพื่งทมีพื่สร่งมดำดห้วย 1. สดดำเนดำผลกดำรนษับคะแนนเสมียงกดำรเลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร
จดดำนวน 1 ฉบษับ
2. สดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรใน
สถดำนประกอบกริจกดำร จดดำนวน 1 ฉบษับ
ดห้วย บรริษษัท................................ ตษังขึ้ อยผร่เลขทมีพื่................. ถนน..........................ตดดำบล.......................
อดดำเภอ........................ จษังหวษัด................................ ประกอบ
กริจกดำร...........................................................................ปปัจจยุบษันมมีลผกจห้ดำง/พนษักงดำน จดดำนวน............. คน ไดห้จษัดใหห้มมีกดำร
เลลือกตษัขึ้งกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำรตดำม พ.ร.บ. 2541 เมลืพื่อวษันทมีพื่..........เดลือน.....................
พ.ศ................. ผลกดำรนษับคะแนนเสมียงตดำมลดดำดษับบษัญชมีรดำยชลือพื่ ทมีพื่แนบ และขอสร่งสดดำเนดำประกดำศรดำยชลืพื่อและหนห้ดำทมีพื่
ควดำมรษับผริดชอบของคณะกรรมกดำรสวษัสดริกดำรในสถดำนประกอบกริจกดำร มดำพรห้อมนมีขึ้
จขงเรมียนมดำเพลืพื่อปรดทรดำบ
ขอแสดงควดำมนษับถลือ

(ประทษับตรดำบรริษษัทฯ )

(ลงชลืพื่อ) .......................................
(........................................)
ตดดำแหนร่ง...............................................

บตัญชสีรายชรสั่อและผลการนตับคะแนนเสสียงการเลรอกตตัตั้ง
กรรมการสวตัสดนิการในสถานประกอบกนิจการ
ลคาดตับทสีสั่

ชรสั่อ-นามสกกุล

หมายเลขประจคาตตัว
ผผผู้สมตัครรตับเลรอกตตัตั้ง

ตคาแหนย่ง/ฝฝ่าย

ผล
คะแนน

1
2
3
4
5

ดดดำเนรินกดำรแลห้วเสรห็จ ในวษันทมีพื่.................................................

(ลงชลืพื่อ).....................................................
(.................................................)
ประธดำนกรรมกดำรดดดำเนรินกดำรเลลือกตษัขึ้ง
(ลงชลืพื่อ) ................................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(..............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) .............................................
(.............................................)
กรรมกดำร

(ลงชลืพื่อ) ...............................................
(.............................................)
กรรมกดำรและเลขดำนยุกดำร

