ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

__________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 96 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเปนพระราชบัญญัติที่
มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48
และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางครบหาสิบคน

ขอ 5 ในสถานประกอบกิจการแหงหนึ่งใหเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการไดหนึ่งคณะ
สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง
สํานักงานสาขาหรือหนวยงานของนายจางแตละแหงที่ตั้งอยูภายนอก
ซึ่งแตละแหงมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
ขอ 6 ใหนายจางแตงตั้งลูกจางในสถานประกอบกิจการ
ไมนอยกวาหาคนซึ่งไมประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เปนคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง
ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีหนาที่
ดังตอไปนี้
(1) ประกาศวิธีการเลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง
และกํ า หนดระยะเวลารั บ สมั ค รผู ที่ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยเปดเผย ณ สถานที่
ทํางานของลูกจางกอนการเลือกตั้ง และแจงใหนายจางและพนักงาน
ตรวจแรงงานแหงทองที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยูทราบโดยเร็ว
(2) เตรียมการเลือกตั้ง
(3) ดําเนินการเลือกตั้ง
(4) ดําเนินการนับคะแนนเสียง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคนหรือวันที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
พนจากตําแหนง แลวแตกรณี

ใหนายจางอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณสําหรับ
ใชประกาศหาเสียงและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกคาใชจาย
ในการดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้
ขอ 8 ภายใตบังคับขอ 6 ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
ทุกคน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ขอ 9 ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางทุกคนในสถาน
ประกอบกิจการเปนสองชุด สงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
หนึ่งชุดกอน วันเลือกตั้ง อีกหนึ่งชุดปดประกาศไวใหลูกจางตรวจดู
รายชือ่ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่ไมมีรายชื่อลูกจางผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อ
ลูกจางดังกลาวไมถูกตอง ลูกจางมีสิทธิคัดคานและขอใหนายจาง
แกไขใหถูกตองได ใหนายจางดําเนินการแกไขโดยเร็วและ
ปดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจางใหมกอนวันเลือกตั้ง
ขอ 10 ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไว ณ
สถานที่ทําการเลือกตั้ง
ขอ 11 การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
ขอ 12 วิธีลงคะแนนลับตามขอ 11 ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งและ
นําไปใสในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด
ในสถานประกอบกิจการที่ลูกจางทํางานเปนกะหรือทํางาน
ในเวลาแตกตางกัน หรือมีลูกจางทํางานตางสถานที่กัน หรือสภาพ
ของงานมีลักษณะตองทํางานตอเนื่องกันไป และไมอาจมาลงคะแนน

เสียงพรอมกันในระยะเวลาเดียวกันได ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เลื อ กตั้ ง จั ด ให มี ก ารลงคะแนนเสี ย งแยกกั น หรื อ ในระยะหนึ่ ง
ระยะเวลาใดที่ลูกจางมีโอกาสลงคะแนนเสียงไดทุกคน ทั้งนี้ ให
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและหีบบัตร
เลื อ กตั้ ง ไว จ นกว า ลู ก จ า งจะได ใ ช สิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย ง
ตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการดํ าเนิ นการเลื อ กตั้ งกํ าหนดเป น ที่
เรียบรอยแลว เพื่อดําเนินการนับคะแนนเสียงตามขอ 13 ในคราว
เดียวกัน
ขอ 13 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเลือกตัง้ ตามขอ 12 แลว
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดย
เปดเผยในทันที เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทําบัญชี
รายชื่อเรียงลําดับผูไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับจนถึงผู
ไดรับคะแนนเสียงนอยที่สุด
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันในลําดับใด ใหจบั
สลากเพื่อเรียงลําดับระหวางผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันนั้นโดย
เปดเผย
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับ
ครบจํานวนที่กําหนดในแตละสถานประกอบกิจการเปนกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ขอ 14 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง แจงผลการ
เลือกตั้งใหนายจางทราบภายในสามวันนับแตวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง
ขอ 15 ภายใตบังคับขอ 16 วรรคสาม ใหกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามขอ 13 มีสิทธิและ

หนาที่ในฐานะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนับแต
วันเลือกตั้ง
ขอ 16 กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการเลือกตั้งใหมได
ในกรณี ก รรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ
พนจากตําแหนงตามวาระหรือลาออกทั้งคณะ แตยังมิไดมีการ
เลือกตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะไดเลือกตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่ ซึ่งตองดําเนินการ
ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ก รรมการเดิ ม พ น จาก
ตําแหนงหรือ ลาออกทั้งคณะ
นายจ า งอาจจั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการสวั ส ดิ ก ารใน
สถานประกอบกิจการคณะใหมกอนกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการครบวาระได แตใหมีสิทธิและหนาที่ในฐานะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการในวันถัดจากวันครบ
วาระกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการคณะเดิม
ขอ 17 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามขอ 16 กรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ

ในกรณีที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจาก
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหลูกจางที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปตาม
บัญชีรายชื่อในขอ 13 เปนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการแทนตําแหนงที่วาง ถาไมมีลูกจางในบัญชีรายชื่อดังกลาว
เหลืออยู
ใหนายจางจัดใหมีกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการแทนตําแหนงที่วาง โดยนําวิธีการเลือกตั้งตาม
ขอกําหนดขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง และใหกรรมการ
ที่ แ ทนตํ า แหน ง ที่ ว า งดํ า รงตํ า แหน ง เท า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ข อง
กรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 18 ในกรณีที่จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้น
มีจํานวนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบคน ใหคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงทั้งคณะนับแตวันที่จํานวน
ลู กจ างในสถานประกอบกิ จการนั้ นมี จํ านวนลดลงเหลื อน อยกว า
หาสิบคน
ขอ 19 ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการใหมทั้งคณะ เมื่อกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการพนจากตําแหนงเกินกวากึ่งหนึ่ง โดยนําวิธีการ
เลือกตั้งตามขอกําหนดขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ขอ 20 ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศรายชื่อและหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เมื่อมีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการเปนภาษาไทยโดยเปดเผย เพื่อใหลูกจางไดทราบ
ณ สถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการดังกลาวภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหรือเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ใหนายจางสงสําเนาประกาศตามวรรคหนึ่งใหพนักงานตรวจ
แรงงานแหงทองที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยูทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง หรือ
วั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ
แลวแตกรณี
การปดประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งตองปดไวจนกวามีการ
เลือกตั้งใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) ฐาปบุตร ชมเสวี
(นายฐาปบุตร ชมเสวี)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
นายจางแตงตั้งลูกจางที่ไมประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จํานวนไมต่ํากวา 5 คน
เปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
-

นายจาง

กําหนดจํานวนคณะกรรมการ
เตรียมการเลือกตัง้

ประกาศวิธีการเลือกตั้ง
กําหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง

อํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ
สําหรับหาเสียง-ลงคะแนนเสียง และ
ออกคาใชจา ยในการดําเนินการเลือกตั้ง

กําหนดระยะเวลารับสมัครผูที่จะ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการฯ

จัดทําบัญชีรายชือ่ ลกจาง จํานวน 2 ชด

แจงนายจางและพนักงานตรวจแรงงาน

ปดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจางกอน
วันเลือกตั้งไมนอยกวา 3 วัน

รับสมัครผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการฯ
-

สงบัญชีรายชื่อลูกจางใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกอนวันเลือกตัง้

ดําเนินการเลือกตัง้
นับคะแนนเสียง

จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนเสียง
แจงผลการเลือกตังใหนายจางทราบ
ภายใน 3 วัน

_________________________________________________________________
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนพิเศษ 44 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2545

ปดประกาศรายชือ่ และหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
ภายใน 3 วัน โดยปดไวตลอด
สงสําเนาประกาศฯ ใหพนักงานตรวจ
แรงงานภายใน 7 วัน

