ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประชุมเลือกกันเองของผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
เพื่อเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๑
___________________
เพื ่อ ใหก ารประชุม เลือ กกัน เองของผูแ ทนฝา ยนายจา งและผู แ ทนฝา ยลูก จา งเพื่อ เปน
ผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ แหงระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยแนวทางและวิธีการ
เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารประชุ ม เลื อ กกั น เองของผู แ ทนฝ า ยนายจ า งและผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า งเพื่ อ เป น ผู ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ผู แ ทน” หมายความว า ผู ที่ น ายจ า งของสถานประกอบกิ จ การ หรื อ คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการเสนอชื่อเปนผูแทนที่จะเขาประชุมเลือกกันเองเพื่อเปนผูลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
“ผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี” หมายความวา ผูที่ไดรับการเลือกกันเอง
จากผูแทนนายจางของสถานประกอบกิจการ หรือผูแทนของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เพื่อเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
“นายจางของสถานประกอบกิจการ” หมายความวา นายจางตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
ขอ ๔ ใหจังหวัดซึ่งเปนสถานที่ทําการเลือกตั้งของแตละเขตภาคตามระเบียบกระทรวง
แรงงาน วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการ
ไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนจังหวัดที่มีหนาที่จัดประชุมเลือกกันเองตามประกาศนี้

๒
ขอ ๕ ในแตละเขตภาคใหผูแทนฝายนายจางลงคะแนนเลือกกันเองใหไดผูลงคะแนนเลือกตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีจํานวนสิบคน และใหผูแทนฝายลูกจางลงคะแนนเลือกกันเองใหไดผูลงคะแนนเลือกตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีจํานวนสามสิบคน
ในกรณีที่เขตภาคใดมีจํานวนผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางเทากับหรือนอยกวา
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูแทนของแตละฝายเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของ
เขตภาคนั้น
หมวด ๑
การแจงชื่อผูเขารวมประชุมเลือกกันเอง
___________________
ขอ ๖ ในเขตภาคใดไมมีสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงาน ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสํานักงาน
ไวในเขตภาคนั้น หรือมีอยูเปนจํานวนนอยกวาจํานวนกรรมการไตรภาคีแตละฝายที่จะเลือกตั้งในแตละครั้ง
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจัดสงแบบเสนอชื่อผูแทนที่จะเขารวมประชุมเลือกกันเองเพื่อเปนผูลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของแตละฝาย โดยฝายนายจางใหสงใหแกนายจางของสถานประกอบกิจการ
และฝายลูกจางใหสงใหแกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่นายจางของสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
มีความประสงคจะเสนอชื่อผูแทน ใหระบุชื่อผูแทนไดจํานวนหนึ่งคนและจัดสงแบบดังกลาวตออธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ผูแทนดังกลาวตองเปนนายจาง หรือกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี
ขอ ๗ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผูแทนที่จะเขารวมประชุม
เลือกกันเอง
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูแทนแลว ใหแจงผลการตรวจสอบเปนหนังสือใหนายจาง
ของสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทราบ
ในกรณีที่นายจางของสถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ไดรับแจงวาผูแทนของตนขาดคุณสมบัติ ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอปลัดกระทรวงแรงงานโดยใหนํา
หลั ก เกณฑแ ละวิ ธีการอุ ทธรณต ามระเบี ย บกระทรวงแรงงาน ว าดว ยแนวทางและวิธีก ารเพื่ อ ให ไ ด ม า
ซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม

๓
หมวด ๒
การประชุมเลือกกันเอง
___________________
ขอ ๘ ใหอธิ บดี ห รือผู ซึ่งอธิบดี มอบหมายประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของ
ผูแทนที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกกันเองเพื่อเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี วัน เวลา และ
สถานที่ประชุม ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดในเขตภาคนั้น และสถานที่
ประชุมเลือกกันเองกอนวันประชุมเลือกกันเองไมนอยกวาสามวัน
ในการประชุมเลือกกันเอง ไมวามีผูแทนเขารวมประชุมจํานวนเทาใด ใหถือวาครบองคประชุม
ขอ ๙ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทําหนาที่เปนประธานในการประชุมและมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุม ควบคุมการประชุม และดําเนินการอื่นใดเพื่อรักษาความเรียบรอย
ในการประชุม ทั้งนี้ ใหมีอํานาจออกขอบังคับการประชุมใด ๆ ตามสมควรเพื่อใหการประชุมเปนไปดวย
ความเรียบรอย
(๒) ปรึกษาทีป่ ระชุมในปญหาใดๆ
(๓) สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม ไดตามที่เห็นสมควร
หมวด ๓
วิธีการเลือกกันเอง
___________________
ขอ ๑๐ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเตรียมการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผูแทน
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อ และหมายเลขประจําตัวของผูแทนแตละฝาย
(๒) จัดหาอุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเลือกกันเอง ดังนี้
(ก) บัตรลงคะแนน
(ข) หีบบัตรลงคะแนน
(ค) คูหาสําหรับลงคะแนน
(ง) เครื่องเขียน
(จ) กระดานดํา กระดาษ หรืออุปกรณอยางอื่นที่คลายคลึงกันเพื่อใชในการนับคะแนน
บัตรลงคะแนนใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด

๔
ขอ ๑๑ การเลือกกันเองของผูแทน ใหใชวิธีกรอกหมายเลขประจําตัวของผูแทนที่ประสงค
จะเลือกใหเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีลงในชองที่กําหนดในบัตรลงคะแนน
ข อ ๑๒ ให อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนน
ไมนอยกวาสี่คนประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการไมนอยกวาหนึ่งคนซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สวนกรรมการที่เหลือใหแตงตั้งจากผูแทนที่มีสิทธิลงคะแนน
ในวันประชุม ถาถึงกําหนดเวลาลงคะแนนแลว มีกรรมการตรวจนับคะแนนมาปฏิบัติหนาที่
ไมถึงสี่คน ใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนนที่อยูในสถานที่ประชุมขณะนั้นแตงตั้งผูแทนที่มีสิทธิลงคะแนน
เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจนครบสี่คน
ขอ ๑๓ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระเบียบและควบคุมดูแลใหความสะดวกแกผูแทนเพื่อใหการลงคะแนนเปนไปดวย
ความเรียบรอย รวมทั้งตองมิใหผูใดเขาไปในบริเวณสถานที่และคูหาสําหรับลงคะแนน เวนแตผูมีหนาที่
เกี่ยวกับการลงคะแนนหรือผูที่จะเขาไปใชสิทธิลงคะแนนในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน
(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผูแทน บันทึกชื่อและหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อ
ผูแทน
(๓) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผูแทนที่ไมปฏิบัติหรือฝาฝนขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐
(๔) ตรวจนับและรวมคะแนน
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดตามขอ ๑๗
ขอ ๑๔ การวินิ จ ฉัย ชี้ ข าดของคณะกรรมการตรวจนับ คะแนนให ถื อเสี ย งข า งมากของ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนที่อยูในที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการตรวจนับคะแนนออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนใหเปนที่สุด คณะกรรมการตรวจนับ
คะแนนตองบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย
ขอ ๑๕ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่นับคะแนนตามจํานวนที่เห็นสมควร
จากเจาหนาที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งเพื่อชวยเหลือ
กรรมการตรวจนับคะแนนตามที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่โดยใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ขอ ๑๖ เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกกันเอง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนเปดหีบบัตร
ในที่เปดเผยแสดงใหผูแทนซึ่งอยู ณ สถานที่ประชุมนั้น เห็นวาหีบบัตรเปนหีบเปลาแลวใหทําการบันทึก
การดําเนินการดังกลาว โดยใหผูแทนไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่ประชุมขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกดวย
เวนแตไมมีผูแทน ณ สถานที่ประชุม

๕
ขอ ๑๗ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกกันเองใหผูแทนไปแสดงตนตอกรรมการ
ตรวจนับคะแนน โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือ
หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ า ยสามารถแสดงตนได แ ละมี ห มายเลขประจํ า ตั ว ประชาชนของผู ถื อ บั ต ร
ใหกรรมการตรวจนับคะแนนตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูแทน และจดหมายเลขของบัตรและชื่อ
หนวยงานของรัฐที่ออกบัตร แลวใหผูแทนลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูแทนที่มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง แลวใหกรรมการตรวจนับคะแนนมอบบัตรลงคะแนนใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน
เลือกกันเอง
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลว ใหใชแสดงตนตามวรรคหนึ่งได
ผูแทนตองมาใชสิทธิเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบใหผูอื่นมาใชสิทธิแทนไมได
ในกรณีที่สงสัยวาผูที่มาแสดงตนนั้นไมใชผูที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูแทน ใหคณะกรรมการ
ตรวจนับคะแนนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๘ การเลือกผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ใหผูแทนลงคะแนนเลือกได
เพียงหนึ่งคน
ขอ ๑๙ เมื่อผูแทนไดรับบัตรลงคะแนนแลว ใหไปยังคูหาลงคะแนนที่วางคราวละหนึ่งคน
เพื่อลงคะแนน และเมื่อไดลงคะแนนแลว ใหพับบัตรลงคะแนน นําบัตรลงคะแนนนั้นใสลงในหีบบัตรดวย
ตนเองตอหนากรรมการตรวจนับคะแนน แลวใหออกไปจากสถานที่สําหรับลงคะแนน ทั้งนี้ ตองลงคะแนน
ใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
ขอ ๒๐ ผูแทนจะนําเอกสาร หรือกระทําดวยประการใดๆ ซึ่งเปนการระบุรายชื่อหรือหมายเลข
ประจําตัวของผูแทน เขาไป ณ สถานที่และคูหาสําหรับลงคะแนนไมได ทั้งนี้ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
หมวด ๔
การตรวจและรวมคะแนน
___________________
ขอ ๒๑ เมื่อ ถึ งกํ า หนดเวลาป ด การลงคะแนนเลือกกัน เอง ให ค ณะกรรมการตรวจนั บ
คะแนนประกาศปดการลงคะแนนและงดจายบัตรลงคะแนน และใหดําเนินการตรวจและรวมคะแนน
ขอ ๒๒ ใหเจาหนาที่นับคะแนนดําเนินการนับคะแนน ณ สถานที่ลงคะแนนโดยเปดเผย
จนแลวเสร็จ หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน

๖
ขอ ๒๓ บัตรลงคะแนนตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่กรอกหมายเลขประจําตัวของผูแทนนอกชองที่กําหนด
(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือขอความอื่นนอกจากหมายเลขประจําตัวของผูแทน
(๔) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูแทนคนใด
(๕) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนหรือเจาหนาที่นับคะแนนมอบให
(๖) บัตรที่มิไดกรอกหมายเลขประจําตัวของผูแทนหรือกรอกไมครบถวน
(๗) บัตรที่กรอกหมายเลขประจําตัวของผูแทนเกินหนึ่งหมายเลข
บัตรดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนนสลักหลังวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผล
ของการเปนบัตรเสีย และลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน
ในการนั บ คะแนน หากปรากฏว า มี บั ต รเสี ย ให แ ยกบั ต รเสี ย ออกไว เ ป น ส ว นหนึ่ ง
และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนเลือกกันเองไมวากรณีใด
ข อ ๒๔ ให ค ณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนประกาศผลการนั บ คะแนน ณ สถานที่
ลงคะแนนนั้น และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับคะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนตามขอ ๕
แลวมอบใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยเร็ว
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับสุดทายทําใหมีจํานวนผูแทนที่ไดรับเลือกเพื่อ
เปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ดําเนินการจับสลากระหวางผูที่ไดรับคะแนนเทากันในลําดับสุดทายนั้นโดยเปดเผย เพื่อใหไดผูแทนที่จะเปน
ผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามจํานวนที่กําหนด
ขอ ๒๕ เมื่ อคณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการนั บคะแนนแล ว ถาผูแ ทน
ที่เขาประชุมเห็นวา การลงคะแนนเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมเปนไปตามประกาศนี้ ใหมีสิทธิยื่นคําคัดคาน
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกําหนดสามวันนับแตวันประกาศผลการนับคะแนน
เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําคัดคานแลว ใหวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
โดยไมชักชา คําวินิจฉัยสั่งการของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ใหเปนที่สุด
ขอ ๒๖ เมื่อพนระยะเวลาตามขอ ๒๕ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายประกาศรายชื่อ
ผูแทนที่ไดรับเลือกกันเองใหเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเรียงตามลําดับตามขอ ๕

๗
ขอ ๒๗ เมื่อการนั บคะแนนเสร็จสิ้นแล ว ใหคณะกรรมการตรวจนั บคะแนน เก็บบัตร
ลงคะแนนที่นับ คะแนนแลว ใสซ องปดผนึก โดยลงลายมือชื่ อ คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนกํากั บ ไว
บนซองและแยกเก็บบัตรเสียไวตางหาก แลวมอบใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมกับผลการ
นับคะแนน
เมื่อประกาศรายชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามขอ ๒๖ แลว อธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอื่นไดเมื่อพนกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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