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ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

ในคณะกรรมการไตรภาคี  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๙๒  และมาตรา  ๑๒๙  
กําหนดให้มีคณะกรรมการค่าจ้าง  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  
เป็นคณะกรรมการไตรภาคี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  แล้วแต่กรณีแต่งตั้ง
จากผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  เพื่อทําหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๘  วรรคสอง  ประกอบกับมาตรา  ๑๒๙  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และมาตรา  ๙๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้
ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบหรือข้อบังคับใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการไตรภาคี”  หมายความว่า  คณะกรรมการค่าจ้าง  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  

และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง   
“สมาคมนายจ้าง”  หมายความว่า  สมาคมนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
“สหภาพแรงงาน”  หมายความว่า  สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนข้ึนไป 
“นายจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และหมายความรวมถึง 
(๑) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้าง 
(๒) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทําการแทนด้วย 
“ผู้แทน”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ในคณะกรรมการไตรภาคี 
“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสวัสดิการ

ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
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“เขตภาค”  หมายความว่า  เขตภาค  ๑  ถึงเขตภาค  ๑๐  ประกอบด้วย 
เขตภาค  ๑  ได้แก่  จังหวัดชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  และอ่างทอง  

โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี 
เขตภาค  ๒  ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  

ระยอง  และสระแก้ว  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดชลบุรี 
เขตภาค  ๓  ได้แก่  จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ยโสธร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  

อุบลราชธานี  และอํานาจเจริญ  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา 
เขตภาค  ๔  ได้แก่  จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  

เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี  และบึงกาฬ  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  
จังหวัดอุดรธานี 

เขตภาค  ๕  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  
และลําพูน  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ 

เขตภาค  ๖  ได้แก่  จังหวัดกําแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  
สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ 

เขตภาค  ๗  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  
และสุพรรณบุรี  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี 

เขตภาค  ๘  ได้แก่  จังหวัดกระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง   
และสุราษฎร์ธานี  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดภูเก็ต 

เขตภาค  ๙  ได้แก่  จังหวัดตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  และสตูล   
โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  จังหวัดสงขลา 

เขตภาค  ๑๐  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และ
สมุทรสาคร  โดยสถานที่ทําการเลือกตั้ง  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานมอบหมาย 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน 
ฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี  โดยการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศเพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การเสนอชื่อผูส้มัครเข้ารับการเลือกตั้งและผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๗ เม่ืออธิบดีได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีให้ดําเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี  ทั้งนี้  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
ก่อนวันที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้อธิบดีประกาศ  วัน  
เวลา  และสถานที่รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็น
คณะกรรมการไตรภาคี  ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่  
รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค  และเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ  ในเขตภาค  มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์การที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็น
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี  แล้วแต่กรณี  โดยเสนอได้องค์กรละหนึ่งคน
และคนละหนึ่งคณะ  ทั้งนี้  การเสนอชื่อผู้แทนให้กระทําตามแบบเสนอช่ือและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด  
สําหรับการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง  โดยคํานึงถึงการกระจายโอกาสทั้งหญิงและชาย 

ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการภายในระยะเวลา 
ตามวรรคสอง 

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ  ๙  ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามข้อ  ๗  
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสิ้นสุดการเสนอชื่อ 
(๓) เป็นนายจ้างซึ่งเป็นกรรมการสมาคมนายจ้าง  หรือนายจ้างของสถานประกอบกิจการ   
(๔) เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน  หรือกรรมการลูกจ้าง  หรือกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการ   
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะถูกจําคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลา
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ  แล้วแต่กรณีเกินห้าปี 

(๗) ไม่เป็นกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องแสดงหลักฐานและให้การรับรองคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งด้วยตนเอง 
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ข้อ ๙ ให้อธิบดีดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละคณะหรือไม่แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน 
หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนดังกล่าวทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีหนังสือแจ้งว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งรายใดขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนดังกล่าวมีสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(๑) อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงานภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
และให้ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

(๒) เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นผู้แทนฝ่ายตนแทนผู้แทนเดิมได้อีกคร้ังหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีนี้ให้อธิบดีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  และถ้าอธิบดีแจ้งว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะ
เข้ารับการเลือกตั้ง  ผู้เสนอชื่อผู้แทนดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์โดยนําความใน  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๐ สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการในเขตภาค  มีสิทธิแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งองค์การละหนึ่งคนซึ่งต้องเป็น
กรรมการสมาคมนายจ้าง  นายจ้าง  กรรมการสหภาพแรงงาน  หรือกรรมการสวัสดิการในสถาน 
ประกอบกิจการนั้นแล้วแต่กรณีต่ออธิบดีตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด  ในกรณีที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้   

บุคคลใดได้รับการแจ้งชื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  
สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใดในการเลือกตั้งคร้ังใดแล้ว   
ไม่มีสิทธิเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งของสมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน   
หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอื่นในการเลือกตั้งคร้ังนั้นได้อีก 

ในกรณีที่อธิบดีมีหนังสือแจ้งว่าผู้ลงคะแนนเลือกตั้งขาดคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงให้สมาคมนายจ้าง  
สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งเป็นผู้แจ้ง
ชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งมีสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(๑) อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงานภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
และให้ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

(๒) แจ้งชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฝ่ายตนแทนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเดิมได้อีกคร้ังหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีนี้ให้อธิบดีดําเนินการตามวรรคหน่ึง  และถ้าอธิบดีแจ้งว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  
หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งเป็นผู้แจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว   
มีสิทธิอุทธรณ์โดยนําความใน  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
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หมวด  ๒ 
การเตรียมการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  เสร็จแล้ว  ให้อธิบดีประกาศรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  วัน  เวลาเปิดและปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและ
สถานที่ทําการเลือกตั้ง  ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่  รวมทั้งหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค  และเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ก่อนวันเลือกตั้ง
โดยไม่ชักช้า 

ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค  และเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีเตรียมการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อ  หมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่จะใช้ในการ

ลงคะแนน  และบัญชีรายชื่อผู้ทําหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๒) จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 (ก) บัตรเลือกตั้ง 
 (ข) หีบบัตรเลือกตั้ง 
 (ค) คูหาสําหรับเลือกตั้ง 
 (ง) เคร่ืองเขียน 
 (จ) กระดานดํา  กระดาษ  หรืออุปกรณอ์ย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง 
บัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  และบัตรเลือกตั้งทุกบัตรต้องมีลายมือชื่อของ

อธิบดีลงนามกํากับไว้เป็นหลักฐาน 
หมวด  ๓ 

การดําเนินการเลือกตั้ง 
 

 

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยสี่คน
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งคนจากข้าราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  และกรรมการดําเนินการเลือกตั้งอื่นจากผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 
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ข้อ ๑๔ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อให้การเลือกตั้ง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งต้องมิให้ผู้ใดเข้าไปในท่ีเลือกตั้ง  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง
หรือผู้ที่จะเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๒) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  บันทึกชื่อและหมายเหตุลงใน
บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๓) ส่งบัตรเลือกตั้งให้กับผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๔) จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) ตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) พิจารณาตัดสิทธิลงคะแนนของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๕  

วรรคสอง  ข้อ  ๒๑  หรือข้อ  ๒๒ 
ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คะแนนจากเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าที่คะแนนมีหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตามที่ได้รับมอบหมายในการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
ข้อ ๑๖ การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งให้ถือเสียงข้างมาก  

กรรมการดําเนินการเลือกตั้งคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๗ เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งให้ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผยแสดงให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่า  หีบบัตรเลือกตั้ง
เป็นหีบเปล่า  แล้วให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน
ซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

ข้อ ๑๘ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ไปแสดงตนต่อ
กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ
หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อ 
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งและจดหมายเลขของบัตรและชื่อหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตร  แล้วให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น  เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

การจ่ายบัตรเลือกตั้ง  ให้จ่ายตามลําดับบัตรเลือกตั้ง  และเม่ือผู้ลงคะแนนเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้ง
ไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอใหม่ได้  ยกเว้นบัตรชํารุดเสียหาย   

ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งต้องมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง  จะมอบให้ผู้อื่นมาใช้สิทธิแทนไม่ได้ 
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ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ลงคะแนนเลือกตัง้ที่มาแสดงตนนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในบัญชรีายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้นั้นมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่  คําชี้ขาดของ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งต้องบันทึกคําวินิจฉัย
และลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

ข้อ ๑๙ การลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งซึ่งตนต้องการเลือก  และในกรณีที่ 
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาท 
ในช่องทําเคร่ืองหมาย  “ไม่ลงคะแนน”  ในบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๐ ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคนหน่ึงจะลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็น
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีได้ตามจํานวนกรรมการไตรภาคีแต่ละคณะ 
ที่มีการเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้ลงคะแนนเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนที่ว่างคราวละหน่ึงคน
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้วพับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้
ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้ใด  หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง  แล้วให้นําบัตรเลือกตั้งนั้น
ใส่ลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการดําเนินการเลือกตั้งแล้วออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง   
ทั้งนี้  ต้องลงคะแนนเลือกตั้งให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๒ ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งจะนําเอกสาร  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ซึ่งเป็นการระบุรายชื่อ
หรือหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเข้าไป  ณ  ที่เลือกตั้งไม่ได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

หมวด  ๔ 
การตรวจและรวมคะแนน 

 
 

ข้อ ๒๓ เม่ือปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้ง  
ณ  หน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเปิดเผยจนเสร็จ  ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศผลของการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  หน่วยเลือกตั้งนั้น
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง  แยกแต่ละคณะกรรมการไตรภาคีโดยเรียงลําดับผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยที่สุด  แล้วมอบให้อธิบดีโดยเร็ว 

ข้อ ๒๔ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม  หรือบัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของอธิบดี   
(๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมอบให ้
(๓) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายนอกช่องทําเคร่ืองหมาย 
(๔) บัตรที่มีเคร่ืองหมายหรือข้อความอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
(๕) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๖) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายเกินจํานวนกรรมการไตรภาคีที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐ 
(๗) บัตรที่ได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้แทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อ  แล้วทํา

เคร่ืองหมายในช่อง  “ไม่ลงคะแนน”  เลือกตั้งด้วย 
(๘) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้แทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อคนใด 
บัตรดังกล่าวให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสลักหลังว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผล 

ของการเป็นบัตรเสีย  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 
ในการนับคะแนน  หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหน่ึงและห้ามมิให้

นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 
กรณีบัตรเสียตาม  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ให้ถือเป็นบัตรเสียเฉพาะเคร่ืองหมายที่ทํานอกช่อง 

ทําเคร่ืองหมาย  เคร่ืองหมายหรือข้อความอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท  หรือเคร่ืองหมายที่ไม่อาจทราบได้ว่า
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้แทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อคนใด 

ข้อ ๒๕ เม่ือการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
เก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนเลือกตั้งแล้วใส่ซอง  ปิดผนึกโดยลงลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กํากับไว้บนซองและแยกเก็บบัตรเสียไว้ต่างหาก  แล้วมอบให้อธิบดีพร้อมกับบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกตั้ง
เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากันในลําดับใด  ให้อธิบดีจับสลากเพื่อเรียงลําดับในลําดับนั้น 
เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  อธิบดีจะทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารอื่นได้เม่ือพ้น

ระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๘  แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่มีคะแนนมากที่สุด

ตามลําดับจํานวนคณะกรรมการไตรภาคีในแต่ละคณะ  เพื่อให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ
ไตรภาคีต่อไป 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง
ในลําดับถัดไปตามลําดับทั้งหมดจากจํานวนที่กําหนดในกรรมการไตรภาคีคณะใด  ให้เป็นกรรมการ
สํารองในคณะนั้น  และมีผลใช้บังคับตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละคณะ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีคณะนั้น ๆ  เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
หรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจากบัญชีรายชื่อสํารองในแต่ละคณะ  เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่าง  และให้กรรมการนั้นมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีสํารอง  หากวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัด 
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การคัดค้านการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๘ เม่ืออธิบดีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  ถ้าผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  
สมาคมนายจ้าง  สถานประกอบกิจการ  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งเห็นว่า  การที่บุคคลได้รับการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไตรภาคีเป็นไปโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงานภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  และให้ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๖ 
การเลือกตั้งเพิ่ม 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งไม่ได้จํานวนผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ  ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างครบจํานวนที่กําหนด  ให้อธิบดีดําเนินการเพื่อให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพิ่มเติมให้ครบจํานวนที่กําหนดไว้และให้นําความ 
ในหมวด  ๑  หมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  หมวด  ๕  และหมวด  ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
หรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


