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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการ 
------------------------------ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และ 
เสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐  
ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 
กฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ" 
 
  ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
  ขอ  ๔ ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจางครบหาสิบคน 
 
  ขอ  ๕  ในสถานประกอบกิจการแหงหนึ่งใหเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบกิจการไดหนึ่งคณะ 
  สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง สํานักงานสาขาหรือ 
หนวยงานของนายจางแตละแหงท่ีต้ังอยูภายนอกซ่ึงแตละแหงมีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปดวย 
 
  ขอ  ๖  ใหนายจางแตงตั้งลูกจางในสถานประกอบกิจการไมนอยกวาหาคนซึ่งไม 
ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการปนคณะกรรมการ 
ดําเนินการเลือกตั้ง 
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  ขอ  ๗  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ประกาศวิธีการเลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเลือกต้ังและ 
กําหนดระยะเวลารับสมัครผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
โดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจางกอนการเลือกตั้งและแจงใหนายจางและพนักงานตรวจ 
แรงงานแหงทองที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยูทราบโดยเร็ว 
  (๒)  เตรียมการเลือกตั้ง 
  (๓)  ดําเนินการเลือกตั้ง 
  (๔)  ดําเนินการนับคะแนนเสียง 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการให 
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางครบหาสิบคนหรือวันที่กรรมการสวัสดิการในสถาน 
ประกอบกิจการพนจากตําแหนง แลวแตกรณี 
  ใหนายจางอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณสําหรับใชประกาศหาเสียงและ 
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และออกคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 
 
  ขอ  ๘  ภายใตบังคับขอ ๖ ลูกจางในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ังและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 
  ขอ  ๙  ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการเปน 
สองชุดสงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้ง อีกหนึ่งชุดปดประกาศไว
ให 
ลูกจางตรวจดูรายชื่อกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน 
  ในกรณีที่ไมมีรายชื่อลูกจางผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวไมถูก 
ตองลูกจางมีสิทธิคัดคานและขอใหนายจางแกไขใหถูกตองได ใหนายจางดําเนินการแกไขโดยเร็ว 
และปดประกาศบัญชีรายชื่อลูกจางใหมกอนวันเลือกตั้ง 
 
  ขอ  ๑๐  ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อและ 
หมายเลขประจําตัวผูรับสมัครรับเลือกตั้งไว ณ สถานที่ทําการเลือกตั้ง 
 
  ขอ  ๑๑  การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในการประกอบกิจการใหกระทํา 
โดยวิธีลงคะแนนลับ 
 
  ขอ  ๑๒ วิธีลงคะแนนลับตามขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจัดให 
มีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งและนําไปใสในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กําหนด 
  ในสถานประกอบกิจการท่ีลูกจางทํางานเปนกะหรือทํางานในเวลาแตกตางกัน 
หรือมีลูกจางทํางานตางสถานที่กัน หรือสภาพของงานมีลักษณะตองทํางานตอเนื่องกันไป และไม 
อาจมาลงคะแนนเสียงพรอมกันในระยะเวลาเดียวกันได ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจัด
ให 
มีการลงคะแนนเสียงแยกกันหรือในระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาใดท่ีลูกจางมีโอกาสลงคะแนนเสียง 
ไดทุกคน ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งไว 
จนกวาลูกจางจะไดใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
กําหนดเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อดําเนินการนับคะแนนเสียงตามขอ ๑๓ ในคราวเดียวกัน 
 
  ขอ  ๑๓  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกตั้งตามขอ ๑๒แลว ใหคณะกรรมการ 
ดําเนินการเลือกต้ังนับคะแนนเสียงท้ังหมดโดยเปดเผยในทันที เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแลว 
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อเรียง
ลําดับ 
ผูไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดตามลําดับจนถึงผูไดรับคะแนนเสียงนอยท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเสียงเลือกต้ังเทากันในลําดับใด ใหจับสลากเพื่อเรียง 
ลําดับระหวางผูไดคะแนนเสียงเลือกต้ังเทากันน้ันโดยเปดเผย 
  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังซ่ึงไดคะแนนเสียงมากท่ีสุดตามลําดับครบจํานวนท่ีกําหนด 
ในแตละสถานประกอบกิจการเปนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
 
  ขอ  ๑๔  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง แจงผลการเลือกตั้งใหนายจาง 
ทราบภายในสามวันนับแตวันส้ินสุดการเลือกตั้ง 
 
  ขอ  ๑๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖ วรรคสาม ใหกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ 
กิจการซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑๓ มีสิทธิและหนาที่ในฐานะกรรมการสวัสดิการในสถาน 
ประกอบกิจการนับแตวันเลือกตั้ง 
 
  ขอ  ๑๖  กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอยูในตําแหนงคราวละ 
สองป แตอาจไดรับการเลือกตั้งใหมได 
  ในกรณีกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงตามวาระ 
หรือลาออกท้ังคณะแตยังมิไดมีการเลือกต้ังกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอน 
จนกวาจะไดเลือกตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่ ซึ่งตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับ 
แตวันที่กรรมการเดิมพนจากตําแหนงหรือลาออกทั้งคณะ 
  นายจางอาจจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คณะใหมกอนกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการครบวาระได แตใหมีสิทธิและหนาท่ีใน 
ฐานะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการในวันถัดจากวันครบวาระกรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบกิจการคณะเดิม 
 
  ขอ  ๑๗  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๖ กรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีท่ีกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงตามวรรค 
หน่ึง ใหลูกจางที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อในขอ ๑๓ เปนกรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบกิจการแทนตําแหนงท่ีวาง ถาไมมีลูกจางในบัญชีรายช่ือดังกลาวเหลืออยู ใหนาย
จาง 
จัดใหมีกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแทนตําแหนงท่ีวาง โดยนําวิธีการเลือกตั้งตาม 
ขอกําหนดขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแต
วัน 
ที่ตําแหนงวางและใหกรรมการที่แทนตําแหนงที่วางดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ 
กรรมการซ่ึงตนแทน 
 
  ขอ  ๑๘  ในกรณีท่ีจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีจํานวนลดลง 
เหลือนอยกวาหาสิบคน ใหคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงท้ัง 
คณะนับแตวันท่ีจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นมีจํานวนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบคน 
 
  ขอ  ๑๙  ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหม 
ทั้งคณะเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงเกินกวากึ่งหนึ่งโดยนําวิธี 
การเลือกต้ังตามขอกําหนดขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังน้ี ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพนจากตําแหนงเกินกวากึ่งหนึ่ง 
 
  ขอ  ๒๐  ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศรายชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเมื่อมีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยน
แปลง 
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเปนภาษาไทยโดยเปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบ ณ 
สถาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการดังกลาวภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
ดําเนินการเลือกตั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
  ใหนายจางสงสําเนาประกาศตามวรรคหนึ่งใหพนักงานตรวจแรงงานแหงทองท่ี 
ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยูทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนิน
การ 
เลือกต้ัง หรือวันที่เปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแลวแตกรณ ี
  การปดประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งตองปดไวจนกวามีการเลือกตั้งใหมหรือมี 
การเปล่ียนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
               ฐาปบุตร  ชมเสวี 
          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๔๔ง/๑๑/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕] 
 
      พรพิมล/พิมพ/แกไข 
      ๑๖/๐๘/๔๕ 
      B+A (C) 
 
 


