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ระเบียบกระทรวงแรงงาน
วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ในคณะกรรมการไตรภาคี
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ และมาตรา ๘๔ (๗) กําหนดระบบ
ไตรภาคี ที่ ผู ทํ า งานมี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู แ ทนของตน ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๗ คํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๔๗ ลงวั น ที่
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ขอ ๒ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๖๑ ทวิ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๘ และมาตรา ๘๖
พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๓๑ และพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๙ พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวย
ผูแ ทนฝ ายรัฐ บาล ผู แ ทนฝา ยนายจ าง และผูแ ทนฝายลู กจาง ประกอบกับคณะรัฐ มนตรี ไดมีม ติ
เมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน ๒๕๓๘ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแ รงงาน และคณะรัฐมนตรี
ไดมีม ติเมื่อวัน ที่ ๘ กัน ยายน ๒๕๔๘ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
ซึ่งเปนคณะกรรมการไตรภาคีเชนเดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยแนวทางและวิธีการเพื่อให
ไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคมนายจาง” หมายความวา สมาคมนายจางที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ
“สหภาพแรงงาน” หมายความวา สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
“ผูแทน” หมายความวา ผูไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจาง
ในคณะกรรมการไตรภาคี
“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
“เขตภาค” หมายความวา เขตภาค ๑ ถึงเขตภาค ๑๐ ประกอบดวย
เขตภาค ๑ ได แ ก จัง หวั ดชั ยนาท พระนครศรีอ ยุธ ยา ลพบุรี สระบุรี สิง หบุ รี และ
อางทอง โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดลพบุรี
เขตภาค ๒ ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
และสระแกว โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดชลบุรี
เขตภาค ๓ ได แ ก จัง หวั ด ชั ยภู มิ นครราชสี ม า บุ รี รัม ย ยโสธร ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดนครราชสีมา
เขตภาค ๔ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด
เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดอุดรธานี
เขตภาค ๕ ไดแ ก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง
และลําพูน โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดเชียงใหม
เขตภาค ๖ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดนครสวรรค
เขตภาค ๗ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
และสุพรรณบุรี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดกาญจนบุรี
เขตภาค ๘ ไดแ ก จัง หวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธ รรมราช พังงา ภู เก็ต ระนอง และ
สุราษฎรธานี โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดภูเก็ต
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เขตภาค ๙ ได แ ก จั ง หวั ด ตรั ง นราธิ ว าส ป ต ตานี พั ท ลุ ง ยะลา สงขลา และสตู ล
โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกจังหวัดสงขลา
เขตภาค ๑๐ ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ
และสมุทรสาคร โดยสถานที่ทําการเลือกตั้งไดแกกรุงเทพมหานคร
“อธิบ ดี”

หมายความวา อธิบ ดีก รมสวัส ดิก ารและคุม ครองแรงงานหรือ ผูซึ่ง อธิบ ดี

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ขอ ๕ ให อธิ บดี ก รมสวั ส ดิก ารและคุม ครองแรงงานรัก ษาการตามระเบีย บนี้ และให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมใหความรวมมือในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ใหสวนราชการ
ที่เกี่ยวของดําเนินการแจงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งตามระเบียบนี้
เมื่อเหลือเวลาไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวันที่ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางจะพนจากตําแหนงตามวาระ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งอธิบดีมีอํานาจออกประกาศกําหนดเพื่อใหการเลือกตั้งดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย
หมวด ๑
การเสนอชื่อผูสมัครเขารับการเลือกตั้งและผูลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๖ ใหอธิบดีแ จงใหสมาคมนายจางและสหภาพแรงงานในเขตภาคตาง ๆ เสนอชื่ อ
ผู แ ทนฝ า ยตนที่ จ ะสมั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ เป น ผู แ ทนฝ า ยนายจ า ง และผู แ ทนฝ า ยลู ก จ า ง
ในคณะกรรมการไตรภาคีแลวแตกรณีไดไมเกินองคกรละหนึ่งคน
สมาคมนายจาง และสหภาพแรงงานจะเสนอชื่อผูแทนตามวรรคหนึ่งไดคนละไมเกินสองคณะ
ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูแทนใหกระทําภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด สําหรับการเลือกตั้งในแตละครั้ง
ขอ ๗ ในเขตภาคใดหากไม มี ส มาคมนายจ า งหรื อ สหภาพแรงงานซึ่ ง จดทะเบี ย นที่ ตั้ ง
สํานักงานไว แตมีสถานประกอบกิจการ ใหอธิบดีแจงใหนายจางและคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิ จ การส ง ผู แ ทนฝ า ยตนแห ง ละหนึ่ ง คนเพื่ อ เสนอชื่ อ ผู แ ทนสมั ค รเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เปนกรรมการไตรภาคี แลวแตกรณี
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นายจางหรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใดจะเสนอชื่อผูแทนตามวรรคหนึ่ง
ไดคนละไมเกินสองคณะ ทั้งนี้ การเสนอชื่อผูแทนใหกระทําภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด สําหรับ
การเลือกตั้งในแตละครั้ง
ขอ ๘ ในเขตภาคใดหากมีสมาคมนายจาง สหภาพแรงงานซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสํานักงาน
ไวเ ปน จํ านวนน อยกวา จํา นวนกรรมการไตรภาคีแ ต ละฝายที่มี การเลื อกตั้ งในแต ละครั้ง ใหมี การ
ดําเนินการตามขอ ๖ และขอ ๗
ขอ ๙ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น ในกรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดไว คุณสมบัติแ ละลักษณะตองหามของผูสมัครเขารับ
การเลือกตั้งใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบคุณ สมบัติของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งวาเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงคณะกรรมการไตรภาคีแตละคณะหรือไม แลวแจงผล
การตรวจสอบดังกลาวใหผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง สมาคมนายจาง สถานประกอบกิจการ สหภาพ
แรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเปนผูเสนอชื่อผูแทนดังกลาวทราบ
ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตองแสดงหลักฐานและใหการรับรองคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวยตนเอง
ในกรณีที่อธิบดีแจงวาผูสมัครเขารับการเลือกตั้งรายใดขาดคุณสมบัติที่จะเขารับการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหสมาคมนายจาง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเปนผูเสนอชื่อผูแทนดังกลาวมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอปลัดกระทรวง
แรงงานภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงโดยปลัดกระทรวงแรงงานตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในสิบหาวัน คําวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนที่สุด
ขอ ๑๐ ใหสมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน แจงชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้งแหงละหนึ่งคน
ซึ่งตองเปนกรรมการสมาคมนายจาง หรือกรรมการสหภาพแรงงานนั้น แลวแตกรณี ตออธิบดีภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ทําการเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
บุคคลใดไดรับการแจงชื่อเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานใด
ในการเลือกตั้งครั้งใดแลว ไมมีสิทธิเปนผูลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานอื่น
ในการเลือกตั้งครั้งนั้นไดอีก
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ในกรณีที่อธิบดีมีหนังสือแจงวาผูลงคะแนนเลือกตั้งขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง สมาคม
นายจางหรือสหภาพแรงงานนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอปลัดกระทรวงแรงงานภายในหาวันทําการ
นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง โดยปลั ด กระทรวงแรงงานต อ งวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ใ ห แ ล ว เสร็ จ ภายในสิ บ วั น
คําวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงแรงงานใหเปนที่สุด
ขอ ๑๑ ในเขตภาคใดหากไม มี ส มาคมนายจ า ง สหภาพแรงงาน ซึ่ ง จดทะเบี ย นที่ ตั้ ง
สํานักงานไว หรือมีอยูเปน จํานวนนอยกวาจํานวนกรรมการไตรภาคีแ ตละฝายที่มีการเลือกตั้งนั้ น
ให อ ธิ บ ดี จั ด ให มี ก ารประชุ ม ผู ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ ถู ก เสนอชื่ อ แต ล ะฝ า ย เพื่ อ เลื อ กกั น เอง
เปนผูลงคะแนนเลือกตั้งตามจํานวนที่อธิบดีกําหนด สําหรับการเลือกตั้งแตละครั้ง ภายในระยะเวลา
ที่อธิบดีกําหนด
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการประชุมและเลือกกันเองของผูลงคะแนนเลือกตั้งฝายนายจาง
ฝายลูกจางที่ถูกเสนอชื่อ ใหเปนไปตามประกาศที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๒
การเตรียมการเลือกตั้ง
ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการตามขอ ๙ เสร็จแลว ใหอธิบดีประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ของผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง วัน เวลาเปดและปดการลงคะแนนเลือกตั้ง และสถานที่ทําการเลือกตั้ง
ผูแ ทนฝ ายนายจางและผูแ ทนฝา ยลูกจ างเพื่อ แตงตั้ งเปน กรรมการไตรภาคี ณ กรมสวัสดิก ารและ
คุม ครองแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ทําการ
เลือกตั้ง โดยไมชักชา
ขอ ๑๓ ใหอธิบดีเตรียมการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํ าบั ญชี รายชื่อ หมายเลขประจํ าตัว ของผู สมัค รเขา รับ การเลื อกตั้ง ที่จะใช ใ นการ
ลงคะแนน และบัญชีรายชื่อผูทําหนาที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
(๒) จัดหาอุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(ก) บัตรเลือกตั้ง
(ข) หีบบัตรเลือกตั้ง
(ค) เครื่องเขียน
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(ง) กระดานดํา กระดาษ หรืออุปกรณอยางอื่นที่คลายคลึงกันเพื่อใชในการนับคะแนน
เลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๓
การดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ ๑๔ ใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยเลือกตั้งอยางนอยสี่คน
ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจคะแนนหนึ่งคนจากขาราชการกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน และกรรมการตรวจคะแนนอื่นจากผูลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระเบียบและควบคุมดูแลใหความสะดวกแกผูลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งตองมิใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้ง เวนแตผูมีหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หรือผูที่จะเขาไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผูลงคะแนนเลือกตั้ง บันทึกชื่อและหมายเหตุลงใน
บัญชีรายชื่อผูลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) สงบัตรเลือกตั้งใหกับผูลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
(๔) จัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) ตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง
(๖) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผูลงคะแนนเลือกตั้งที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอ ๕
วรรคสอง ขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓
ขอ ๑๖ ใหอธิบดีแตงตั้งเจาหนาที่คะแนนจากขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
เจาหนาที่ คะแนนมีห นาที่ช วยเหลือกรรมการตรวจคะแนนตามที่ได รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจคะแนน
ขอ ๑๗ การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหถือเสียงขางมาก กรรมการ
ตรวจคะแนนคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขอ ๑๘ เมื่ อ ถึ ง เวลาเป ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ให ป ระธานกรรมการตรวจคะแนน
เปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปดเผยแสดงใหผูลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวา หีบบัตรเลือกตั้ง
เปน หีบเปลา แลวใหทําการบัน ทึกการดําเนิน การดังกลาว โดยใหผูลงคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวา
สองคน ซึ่งอยูใ นที่เลือกตั้งในขณะนั้น ลงลายมือชื่อในบัน ทึกดวย เวน แตไมมีผูลงคะแนนเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้ง
ขอ ๑๙ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งใหผูลงคะแนนเลือกตั้ง ไปแสดงตน
ตอกรรมการตรวจคะแนน โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ
หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร ใหกรรมการตรวจคะแนนตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูลงคะแนนเลือกตั้งและจดหมายเลขของบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร แลวใหผูลงคะแนน
เลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แลวใหกรรมการ
ตรวจคะแนนมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง
การจายบัตรเลือกตั้ง ใหจายตามลําดับบัตรเลือกตั้ง
ผูลงคะแนนเลือกตั้งตองมาใชสิทธิเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบใหผูอื่นมาใชสิทธิแทนไมได
ในกรณี ที่ ส งสั ย ว า ผู ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ ม าแสดงตนนั้ น ไม ใ ช ผู ที่ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผูลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเปน ผูวินิจฉัยวาผูนั้น มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
หรือไม คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหเปนที่สุด คณะกรรมการตรวจคะแนนตองบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย
ขอ ๒๐ การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองทําเครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งใหตรงกับหมายเลขประจําตัวของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งซึ่งตนตองการเลือก และในกรณีที่
ผูลงคะแนนเลือกตั้งไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูลงคะแนนเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาท
ในชองทําเครื่องหมาย “ไมลงคะแนน” ในบัตรเลือกตั้ง
ขอ ๒๑ ผูลงคะแนนเลือกตั้งคนหนึ่งจะลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเพื่อเปน
ผูแ ทนฝายนายจางและผูแ ทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคีไดตามจํานวนกรรมการไตรภาคี
แตละคณะที่มีการเลือกตั้ง
ขอ ๒๒ เมื่อผูลงคะแนนเลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนที่วางคราวละ
หนึ่งคนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแลวพับบัตรเลือกตั้ง
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เพื่อมิใหผูอื่นทราบวาลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูใด หรือไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง แลวใหนํา
บัต รเลื อกตั้ งนั้ น ใส ล งหี บ บัต รเลื อ กตั้ ง ดว ยตนเองต อหน ากรรมการตรวจคะแนนแลว ออกไปจาก
หนวยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตองลงคะแนนเลือกตั้งใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
ขอ ๒๓ ผูลงคะแนนเลือกตั้งจะนําเอกสาร หรือกระทําดวยประการใด ๆ ซึ่งเปนการระบุ
รายชื่อหรือหมายเลขประจําตัวของผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเขาไป ณ ที่เลือกตั้งไมได ทั้งนี้ ไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม
หมวด ๔
การตรวจและรวมคะแนน
ขอ ๒๔ เมื่อปดการลงคะแนนเลือ กตั้งแลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนนับคะแนน
เลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งนั้นโดยเปดเผยจนเสร็จ หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลของการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งนั้น
และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง แยกแตละคณะกรรมการไตรภาคีโดยเรียงลําดับผูซึ่งไดรับ
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับ จนถึงผูไดรับคะแนนเลือกตั้งนอยที่สุด แลวมอบใหอธิบดี
โดยเร็ว
ในกรณีที่มีผูไดรับ คะแนนเลือกตั้งเทากัน ในลําดับ ใด ใหประธานกรรมการตรวจคะแนน
จับสลากเพื่อเรียงลําดับในลําดับนั้น
ขอ ๒๕ เมื่อการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเก็บบัตร
เลือกตั้งที่ใชนับคะแนนเลือกตั้งแลวใสซองปดผนึกโดยลงลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจคะแนนกํากับ
ไวบนซองและแยกเก็บบัตรเสียไวตางหาก แลวมอบใหอธิบดีพรอมกับบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
เมื่ อประกาศผลการเลื อกตั้ง แล ว อธิบ ดีจ ะทํ าลายบัต รเลือ กตั้ งและเอกสารอื่น ได เมื่ อพ น
ระยะเวลาคัดคานการเลือกตั้งตามขอ ๒๙ แลวไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๒๖ ใหอธิบดีเสนอรายชื่อผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางที่มีคะแนนมากที่สุด
ตามลํ าดับจนครบจํานวนผูไ ดรับ คะแนนเลือ กตั้ง ในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่ อ ใหค ณะรัฐ มนตรี
หรือรัฐ มนตรีแ ตงตั้งแลวแตกรณี เปน กรรมการผูแ ทนฝายนายจางและกรรมการผูแ ทนฝายลูกจา ง
ในคณะกรรมการไตรภาคีตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

ผูไดรับคะแนนเลือกตั้งในลําดับถัดไปตามลําดับทั้งหมดจากจํานวนที่กําหนดในกรรมการ
ไตรภาคีคณะใด ใหเปนกรรมการสํารองในคณะนั้น
บัญ ชี รายชื่อ ผู ไ ดรั บ การเลื อ กตั้ง ตามวรรคสองมี ผ ลใชบั ง คั บตามวาระการดํ า รงตํ าแหน ง
ของคณะกรรมการไตรภาคีแตละคณะ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ ก รรมการผู แ ทนฝา ยนายจ างหรือ กรรมการผู แ ทนฝ า ยลู กจ า งพ น จาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีคณะนั้น ๆ เสนอชื่อผูแ ทนฝายนายจาง
หรือผูแทนฝายลูกจางจากกรรมการสํารอง เพื่อไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการ
ที่วางโดยใหมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเทากับจํานวนกรรมการไตรภาคี หรือไมมีกรรมการ
สํารองที่ไดรับการขึ้นบัญชีไว หากวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดใหมี
การเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได
ขอ ๒๘ บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการตรวจคะแนนมอบให
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกชองทําเครื่องหมาย
(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือขอความอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๔) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายเกินจํานวนกรรมการไตรภาคีที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตามขอ ๒๑
(๖) บัตรที่ไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูแทนซึ่งไดรับการเสนอชื่อ แลวทํา
เครื่องหมายในชอง “ไมลงคะแนน” เลือกตั้งดวย
(๗) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกตั้งใหกับผูไดรับการเสนอชื่อคนใด
บัตรดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจคะแนนสลักหลังวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลของการ
เปนบัตรเสีย และลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน
ในการนับคะแนน หากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวเปนสวนหนึ่ง และหาม
มิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนเลือกตั้งไมวากรณีใด
หมวด ๕
การคัดคานการเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาสมาคมนายจาง
หรือสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง

หนา ๑๐
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ที่เกี่ยวขอ งกับการเลือกตั้งเห็ น วา การที่บุคคลไดรับการเลือกตั้งเพื่ อ แตงตั้งเปน กรรมการไตรภาคี
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิยื่น คําคัดคานตออธิบดีภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันประกาศผลเลือกตั้ง
เมื่ออธิบดีไดรับคํารองคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็น สมควร
โดยไมชักชา คําวินิจฉัยสั่งการของอธิบดีใหเปนที่สุด
หมวด ๖
การเลือกตั้งเพิ่ม
ขอ ๓๐ ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ไม ไ ด จํ า นวนผู ที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการผู แ ทน
ฝายนายจางและกรรมการผูแ ทนฝายลูกจางครบจํานวนที่กําหนด ใหอธิบดีดําเนิน การเพื่อใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่กําหนดไว
และใหนําความในหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๗
คาใชจาย
ขอ ๓๑ คาใชจายในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเบิกจายจากสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กรมการจั ด หางาน กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
หรือสํานักงานประกันสังคม แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

