
 
 
 
 

ประกาศกรมแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจาง 

..................................................... 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมแรงงาน 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ในสถานประกอบกิจการแหงหนึ่ง ใหเลือกตั้งกรรมการลูกจางไดคณะหนึ่ง เวนแตสถานประกอบกิจการนั้น
มีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจางในสถานประกอบกิจการเชนวานั้น อาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจางขึ้นจังหวัดละคณะได จํานวนกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการหรือในหนวยงานหรือสาขา 
ในแตละจังหวัด ใหกําหนดโดยถือหลักเกณฑตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  

 ขอ 2  ในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจางไมแนนอน ใหถืออัตราเฉลี่ยของจํานวนลูกจาง 
ในระยะเวลาสามเดือนกอนมีการเลือกตั้งเปนเกณฑเพื่อกําหนดจํานวนกรรมการลูกจาง 

 ขอ 3  ใหลูกจางในสถานประกอบกิจการที่จะประสงคจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางลงลายมือชื่อ
รวมกันไมนอยกวาสิบคน แจงเปนหนังสือตอนายจางหรือพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานแหงทองที ่
ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู วาจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง ทั้งนี้ใหแจงลวงหนากอนถึงกําหนด 
วันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน 

 ขอ 4  ใหลูกจางซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือแจงวาจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง แตงตั้งลูกจาง 
ในสถานประกอบกิจการซึ่งไมประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจางหาคนเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง 

 ขอ 5  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง 
ตลอดจนกําหนดระยะเวลารับสมัครผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจางและแจงใหนายจางหรือพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานทราบโดยเร็ว ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งอาจแจงแบบ ร.ส. 17 
ทายหลักเกณฑนี้ก็ได 

 เมื่อนายจางไดรับแจงแลว ใหนายจางประกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง โดยมีขอความตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งแจงใหทราบไว ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางานทุกแหง เปนเวลาอยางนอยสิบวันกอนวันเลือกตั้ง 
การประกาศจะทําตามแบบ ร.ส. 18 ทายหลักเกณฑนี้ก็ได 

 ในกรณีที่พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
แจงใหนายจางดําเนินการตามวรรคสอง 

 ขอ 6  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดแบงเปนแผนกหรือเปนหนวยงาน ถาคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
เห็นสมควรและลูกจางสวนขางมากเห็นชอบดวยจะใหมีการเลือกตั้งกรรมการลูกจางแยกตามแผนกหรือหนวยงาน 
เพื่อใหครบจํานวนกรรมการลูกจางตามขอ 1 ก็ได 

 ขอ 7  ภายใตบังคับขอ 4 ลูกจางในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ขอ 8  ใหผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจางยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ระบุไวในประกาศ ใบสมัครรับเลือกตั้งใหมีขอความตามแบบ ร.ส. 19 
ทายหลักเกณฑนี้ หรือมีขอความอยางนอย ดังตอไปนี้ 
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 (1)  ชื่อและชื่อสกุล 
 (2)  อายุ 
 (3)  ตําแหนงหรือหนาที่ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการดังกลาว ตลอดจนระยะเวลาในการทํางาน

กับสถานประกอบกิจการแหงนั้น 
 (4)  ลายมือชื่อ 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งไดรับใบสมัคร ใหกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

เรียงตามลําดับใบสมัคร ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกําหนดหมายเลขโดยวิธีจับฉลาก 

 ขอ 9  ใหนายจางจัดแผงหรือปายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งประกาศหาเสียงเลือกตั้งภายในบริเวณ
สถานประกอบกิจการไมนอยกวาสองแหง 

 ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดหมายเลขประจําตัวแลว มีสิทธิดําเนินการหาเสียง ปดประกาศ ณ แผง หรือปาย 
ที่นายจางจัดไวตามวรรคหนึ่ง หรือโดยการประชุมลูกจางผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตจะปดประกาศ 
ณ ที่อื่นนอกจากแผงหรือปายที่นายจางจัดไว หรือประชุมลูกจางหรือกระจายเสียงในระหวางเวลาทํางานได
ตอเม่ือนายจางอนุญาต 

 ขอ 10  ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการ และสงใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน และนําบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวอีกชุดหนึ่ง 
ปดประกาศไวใหลูกจางตรวจดูรายชื่อกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน 

 ในกรณีที่ไมมีรายชื่อผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวไมถูกตอง ลูกจางมีสิทธิคัดคาน
และขอใหนายจางแกไขใหถูกตองได ใหนายจางดําเนินการแกไขโดยเร็ว และปดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจางใหม
กอนวันเลือกตั้ง 

 ขอ 11  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเตรียมการเลือกตั้ง โดยจัดหาอุปกรณสําหรับใชลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 

 (1)  บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจําตัวผูสมัครทุกคน 
  (2)  หีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 (3)  เครื่องเขียน 
 (4)  กระดานหรือกระดาษหรืออุปกรณอยางอื่นที่คลายคลึงกัน เพื่อใชในการนับคะแนนเสียง 

ทั้งนี้ ใหมีขนาดใหญพอท่ีจะใหบุคคลอื่นเห็นไดชัดในขณะนับคะแนนเสียง 
 ใหนายจางหรือพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานจัดหาอุปกรณดังกลาวในวรรคหนึ่ง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งรองขอ 
 ขอ 12  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกําหนดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ชั่วโมง

ติดตอกัน 
 ในกรณีที่ลูกจางทํางานเปนกะหรือทํางานในเวลาแตกตางกันหรือทํางานตางสถานที่กัน และไมอาจ

มาลงคะแนนเสียงพรอมกันในระยะเวลาหนึ่งได ใหจัดใหมีการลงคะแนนเสียงแยกกัน หรือในระยะเวลาอื่นที่ลูกจาง
มีโอกาสลงคะแนนเสียงไดทุกคน 

 ในวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครสอบรับเลือกตั้งไว ณ สถานที่ทําการเลือกตัง้ 
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 ขอ 13  การเลือกตั้งกรรมการลูกจางใหกระทําโดยวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง โดยใหม ี

ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแจงตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง แลวใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งตรวจบัญชีรายชื่อ และจดแจงหมายเหตุในบัญชีรายชื่อวาบุคคลดังกลาวมาใชสิทธิเลือกตั้งแลว 
พรอมทั้งมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหผูมีสิทธิดังกลาวหนึ่งชุด 
  ขอ 14  กอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้ง 
ตอหนาบุคคลอื่นที่อยูในบริเวณสถานที่เลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งหรือสิ่งใด ๆ ในหีบบัตรเลือกตั้ง
แลวผนึกหีบบัตรเลือกตั้งนั้นตอหนาบุคคลที่อยู  ณ ที่นั้น และหากกระทําไดใหบุคคลดังกลาวรวมกับ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อในบันทึกแจงการเปดและปดหีบบัตรดังกลาวดวย 
  ขอ 15  ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งไดรับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการ
กากบาท หรือทําเครื่องหมายที่แสดงวาไดเลือกผูที่หมายเลขประจําตัวดังกลาวเปนกรรมการลูกจาง ผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงเกินจํานวนกรรมการลูกจางซึ่งกําหนดไวไมได ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 
เกินจํานวนกรรมการลูกจางใหถือวาบัตรลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนบัตรเสีย และไมใหนับคะแนนเสียงในบัตรนั้น 
  เมื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแลว ใหพับบัตรเลือกตั้งมอบใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหยอนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งตอหนาผูลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 
  ขอ 16  เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศดวยวาจา 
วาพนกําหนดการลงคะแนนเสียงแลว และจะดําเนินการนับคะแนนเสียงตอไป 
  ในการนับคะแนนเสียงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเปดหีบบัตรและเริ่มนับคะแนนเสียง 
โดยการเปดบัตรเลือกตั้งคราวละหนึ่งบัตรแสดงใหผูเกี่ยวของไดเห็นทั่วกัน แลวขานคะแนนเสียงเพื่อใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหนาที่บันทึกคะแนนเสียงไดลงคะแนนเสียงไว และใหดําเนินการเชนเดียวกันนี้จนกวา
บัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งหมด 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งรวมคะแนนเสียงที่ไดรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ทุกคน ผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับครบจํานวนที่กําหนดไวเปนกรรมการลูกจาง 
  ขอ 17  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแจงใหนายจางและพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
แหงทองที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูทราบโดยไมชักชา วาผูใดไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจาง 
หรือแจงตามแบบ ร.ส. 20 ทายหลักเกณฑนี้ 
  ขอ 18  ใหกรรมการลูกจางซึ่งไดรับเลือกตั้งตามขอ 16 มีสิทธิและหนาที่ในฐานะกรรมการลูกจาง 
นับแตวันที่เลือกตั้งเปนตนไป 
  ขอ 19  การเลือกตั้งกรรมการลูกจางแทนตําแหนงที่วางตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. 2518 ใหนําบทบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งกรรมการลูกจางดังกลาวมาแลว มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 
 

นิคม จันทรวิทุร 
อธิบดีกรมแรงงาน 

 
 



แบบ ร.ส. ๑๗ 
หนังสือแจ้งใหป้ระกาศการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง 

 
สถานประกอบกิจการ…………… 

วันที่……………………………… 
เรื่อง ขอให้ประกาศการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง 
เรียน ………………………… (๑) นายจา้ง   (๒) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 

ด้วยข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้มีความประสงค์จะให้มีการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง สําหรับสถาน
ประกอบกิจการนี้ ในวันที่……….......…….เดือน……………………....….....….. พ.ศ…………....... ต้ังแต่เวลา……….. น. ถึง
เวลา……….. น. การเลือกต้ังจะกระทําที่…………………............................…… โดยให้ผูท้ี่จะสมัครรับเลือกต้ังยื่นใบ
สมัครต่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคนหนึ่งคนใด ตามรายนาม 
ข้างล่างนี้ ต้ังแต่วันที่…….เดือน……………พ.ศ………. ถึงวันที…่….. เดือน…………………พ.ศ……… 

๑. …………………………………………………………… 
๒. …………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………… 
๔. …………………………………………………………… 
๕. …………………………………………………………… 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประกาศการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างทุกคนทราบ

โดยเร็ว 
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ…………………………… 
ลงชื่อ……………………………… ลงชื่อ……………………………… 
ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ…………………………… 
ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ…………………………… 
ลงชื่อ……………………………  ลงชื่อ…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แบบ ร.ส. ๑๘ 
ประกาศ 

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง 
 

ด้วย……………………………….. กับพวกรวม…………..คน ได้แจ้งให้ประกาศการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกต้ัง
และกําหนดระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. วันเลือกต้ัง 
วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ…………… 
เวลา………………….. น. ถึงเวลา………………………….. น. 

๒. สถานที่เลือกต้ัง 
ณ………………………………………………………… 

๓. การสมัครรับเลือกต้ัง 
ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการลูกจ้าง ให้ย่ืนใบสมัครต่อกรรมการดําเนินการ

เลือกต้ังคนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. ………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………… 
๓. ………………………………………………………… 
๔. ………………………………………………………… 
๕. ………………………………………………………… 

๔. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง 
วันที่……….เดือน…............…พ.ศ……………ถึง 
วันที่…………….เดือน…………………………พ.ศ………… 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
ประกาศ ณ วันที่……….เดือน……………พ.ศ……… 

ลงชื่อ………………………นายจ้าง 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แบบ ร.ส. ๑๙ 
ใบสมคัรรับเลอืกตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง 

 
ข้าพเจ้า 

(๑) ช่ือ………………………………………….. ช่ือสกุล………………………………… 

(๒) อายุ……………….ปี 

(๓) ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการแห่งนี้ เป็นเวลา………………ปี……………………เดือน 

ขณะนี้ทํางานในตําแหน่ง……………………………………………… 

ขอสมัครรับเลอืกต้ังเป็นกรรมการลูกจ้าง 
สมัคร ณ วันที…่……….เดือน…………………พ.ศ………………… 
 
 

ลงชื่อ………………………ผู้สมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

แบบ ร.ส. ๒๐ 
หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการลูกจา้ง 

 
สถานประกอบกิจการ…………… 

วันที่……………………………… 
เรื่อง การเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง 
เรียน ………………………… (๑) นายจา้ง   (๒) พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 

ด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ……………………….. เลขที่…… หมู่…… ถนน……… ตําบล/
แขวง………… อําเภอ/เขต……………. จังหวดั………………. โทรศัพท์………………. ได้จัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อวันที…่….เดือน…………..พ.ศ….. ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็น
กรรมการลูกจา้งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑  ……………………………… ๒  ……………………………… 
๓  ……………………………… ๔ ……………………………… 
๕  ……………………………… ๖  ……………………………… 
๗  ……………………………… ๘  ……………………………… 
๙  ……………………………… ๑๐ ……………………………… 
๑๑ ……………………………… ๑๒ ……………………………… 
๑๓ ……………………………… ๑๔ ……………………………… 
๑๕ ……………………………… ๑๖ ……………………………… 
๑๗ ……………………………… ๑๘ ……………………………… 
๑๙ ……………………………… ๒๐ ……………………………… 
๒๑ .............................……………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
ลงชื่อ….………………กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
ลงชื่อ….………….……กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
ลงชื่อ….………….……กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
ลงชื่อ….………….……กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
ลงชื่อ….……….………กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
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