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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่สมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นทางเลือก
แก่นายจ้างในการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นายจ้างอาจจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแต่ละสถาน
ประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน หรือ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตาแหน่งเกินกึ่ งหนึ่ง
หรือลาออกทั้งคณะ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งไม่ประสงค์
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เป็นคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นายจ้างอานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้
(๑) ประกาศวิธีการเลือกตั้ง กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกตั้ งและกาหนดระยะเวลา
รับสมัครผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการทราบ และแจ้งให้นายจ้างและพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ทราบโดยเร็ว
(๒) เตรียมการเลือกตั้ง
(๓) ดาเนินการเลือกตั้ง
(๔) ดาเนินการนับคะแนนเสียง
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน หรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตาแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง หรือลาออกทั้งคณะ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้ ลู ก จ้ า งในสถานประกอบกิ จ การทุ ก คนมี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และมี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดทาบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคน ส่งให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
และแจ้งประกาศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สามวัน ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อลูกจ้างผู้ใดอยู่ในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจ้างดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกจ้าง
มีสิทธิคัดค้านและขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้นายจ้างดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว และแจ้งประกาศ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างใหม่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้งสามวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การลงคะแนนเสี ย งในการเลื อ กตั้ ง กรรมการสวั ส ดิ การในสถานประกอบกิจการ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงคะแนน โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลูกจ้างผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๐ ในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างทางานเป็นกะหรือทางานในเวลาแตกต่างกั น หรือ
มีลูกจ้างทางานต่างสถานที่กัน หรือสภาพของงานมีลักษณะต้องทางานต่อเนื่องกันไป และไม่อาจ
ลงคะแนนเสี ย งโดยวิธี การทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ พ ร้อ มกัน ในระยะเวลาเดีย วกั นได้ ให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แยกกันได้ ภายในระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่งที่ลูกจ้างมีโอกาสลงคะแนนเสียงได้ทุกคน
ข้อ ๑๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลาดับจนถึง
ผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ให้นายจ้างและลูกจ้างทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันในลาดับใด ให้นายจ้างจับสลากเพื่อเรียงลาดับ
ระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันนั้น
ให้ ผู้ ส มั ค รรั บเลื อกตั้ง ซึ่งได้คะแนนเสี ย งมากที่ สุ ด ตามล าดับครบจ านวนที่ กาหนดในแต่ละ
สถานประกอบกิจการเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีสิทธิและหน้าที่นับแต่วันเลือกตั้ง
และอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้
นายจ้างอาจจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการคณะใหม่
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่กรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการครบวาระก็ได้
แต่ ใ ห้ มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงานในสถานประกอบกิ จ การในวั น ถั ด จาก
วันครบวาระกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการคณะเดิม
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ข้อ ๑๒ นอกจากกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิจการพ้นจากตาแหน่งตามวาระหรือ
พ้นจากตาแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกจ้าง
ที่ได้คะแนนในลาดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑๑ เป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง ถ้าไม่มีลูกจ้างในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเหลืออยู่ให้นายจ้างจัดให้มีกรรมการในสถาน
ประกอบกิจการแทนตาแหน่ ง ที่ว่า ง โดยอาจน าวิธีการเลื อกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์มาใช้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง และให้กรรมการ
ที่แทนตาแหน่งว่างดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๓ กรณีกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ หรือ
ลาออกทั้งคณะ แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
จะได้เลือกตั้งกรรมการซึง่ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการเดิมพ้นจากตาแหน่ง
หรือลาออกทั้งคณะ
ข้อ ๑๔ ให้นายจ้างเผยแพร่หรือประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการเมื่อมีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการเป็นภาษาไทยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกจ้างทราบ และแจ้งให้พนักงาน
ตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
อภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

