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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจาง
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ (๒) แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเปน
กฎหมายที่มีบ ทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิแ ละเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจาง”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหน ายจา งแต งตั้ง ลูกจา งระดับปฏิบัติ การซึ่ งไม ประสงค จะสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป น
กรรมการผูแทนลูกจางจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ ๔ ใหน ายจางแจงใหลูกจางทุกคนซึ่งไดรับ การแตงตั้งเปน คณะกรรมการดําเนิน การ
เลือกตั้งทราบ และปดประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในสามวัน นับแตวันที่แตงตั้ง
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนิน การประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
รับสมัคร และจํานวนกรรมการผูแทนลูกจางที่จะไดรับการเลือกตั้ง ภายในหาวัน นับแตวันที่นายจางปด
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔ ทั้งนี้ ตองกําหนดวัน และเวลาใหผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนลูกจาง
ยื่นใบสมัครไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน แตไมเกินหาวัน นับจากวันประกาศรับสมัคร
ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๓ ลูกจางระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนลูกจาง
ลูกจางระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคน รวมทั้งลูกจางซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
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ขอ ๗ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแลว หากมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเทากับจํานวน
กรรมการผูแทนลูกจางที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ ใหนายจางแตงตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการ
ผูแทนลูกจาง
ในกรณีที่ไมมีผูใดสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งนอยกวาจํานวนกรรมการ
ผูแ ทนลู กจางที่ ไดประกาศไวตามขอ ๕ ใหค ณะกรรมการดําเนิ น การเลือกตั้ง ดําเนิ น การประกาศ
รับสมัครใหม หรือประกาศรับสมัครเพิ่ม แลวแตกรณี โดยตองกําหนดระยะเวลารับสมัครใหมไมนอยกวา
สองวัน
หากดําเนินการรับสมัครใหมตามวรรคสองแลวไมไดม าซึ่งกรรมการผูแทนลูกจางครบตาม
จํา นวนที่ ไ ด กํา หนดไว ต ามข อ ๕ ให น ายจา งแตง ตั้ ง ผูส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง ถ า มี และลู ก จ างระดั บ
ปฏิบัติการอื่นซึ่งไมเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และไมไดสมัครรับเลือกตั้ง เปนกรรมการ
ผูแทนลูกจางจนครบจํานวน
ขอ ๘ เมื่อสิ้ น สุด ระยะเวลาการรับสมัครแลว หากมีจํา นวนผู สมัค รรับเลือกตั้งมากกว า
จํา นวนกรรมการผู แ ทนลู ก จ างที่ ไ ด ป ระกาศไว ต ามข อ ๕ ให ค ณะกรรมการดํ า เนิน การเลื อ กตั้ ง
ดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อใหไดรายชื่อกรรมการผูแทนลูกจางภายในสิบวันนับแตวันที่สิ้นสุดระยะเวลา
การประกาศรับสมัคร
(๑) ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
ขอ ๙ ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการ
เปนสองชุด สงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้ง อีกหนึ่งชุดปดประกาศไว
ใหลูกจางตรวจดูรายชื่อกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่ไมมีรายชื่อลูกจางระดับปฏิบัติการผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาว
ไมถูกตอง ลูกจางระดับปฏิบัติการมีสิทธิคัดคานและขอใหน ายจางแกไขใหถูกตองได ใหน ายจาง
ดําเนินการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว และปดประกาศพรอมสงบัญชีรายชื่อลูกจางระดับปฏิบัติการใหมให
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง
ขอ ๑๐ การเลือกตั้งผูแทนลูกจางใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
วิธีลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนน
เสียงในบัตรเลือกตั้งและนําไปใสในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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ขอ ๑๑ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเลื อ กตั้ ง แล ว ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง
นับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปดเผยทันที
เมื่ อ นับ คะแนนเสี ย งเสร็ จแล ว ให คณะกรรมการดํา เนิ น การเลื อ กตั้ ง ประกาศผลการนั บ
คะแนนเสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับผูไดรับ คะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับ จนถึงผูไดรับ
คะแนนเสียงนอยที่สุด
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันในลําดับใด ใหจับสลากเพื่อเรียงลําดับระหวางผูได
คะแนนเสียงเทากันนั้นโดยเปดเผย
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับครบจํานวนกรรมการผูแทนลูกจาง
ที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ เปนกรรมการผูแทนลูกจาง ที่เหลือใหขึ้นบัญชีรายชื่อสํารองไว
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการดําเนิน การเลือกตั้งแจงผลการเลือกตั้งใหน ายจางทราบภายใน
สามวัน นับแตวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง
ขอ ๑๓ ใหผูแทนลูกจางซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑๑ หรือไดรับการแตงตั้งตามขอ ๗
มีหนาที่และสิทธิในฐานะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
นับแตวนั เลือกตั้งหรือวันแตงตั้ง แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผูแทนลูกจางพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหลูกจางซึ่งได
คะแนนเสียงในลําดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๑ เปนกรรมการผูแทนลูกจางแทนตําแหนงที่วาง
ถาไมมีลูกจางในบัญชีรายชื่อดังกลาวเหลืออยู ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจางตาม
ขอกําหนดขางตน ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง และให
กรรมการผูแทนลูกจางซึ่งแทนตําแหนงที่วางดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูแทน
ลูกจางที่ตนแทน
ขอ ๑๕ ให น ายจา งอํ า นวยความสะดวก จั ดหาอุป กรณ สํา หรับ ลงคะแนนเสีย งเลื อกตั้ ง
และออกคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

