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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน 

และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปทําที่บ้าน  ทั้งนี้  การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับงานไปทําที่บ้าน”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทํางาน

อันเป็นงานที่รับไปทําที่บ้าน 
“ผู้จ้างงาน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงตกลงจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ทํางานที่รับ

ไปทําที่บ้าน  ไม่ว่าตกลงมอบงานด้วยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทน  หรือกระทําในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

หมวด  ๑ 
การเสนอช่ือผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้าน 

 
 

ข้อ ๒ ให้อธิบดีประกาศกําหนดการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ประสงค์
จะเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนการเลือกกันเอง 

การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒  แจ้งชื่อ

ผู้แทนของตนจํานวนหนึ่งคน  ตามแบบและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
การแจ้งชื่อผู้แทน  ให้แจ้ง  ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สํานักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  หรือกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ ผู้แทนซ่ึงได้รับการแจ้งชื่อตามข้อ  ๓  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้จ้างงานหรือเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน  ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒  กรณีผู้จ้างงาน

เป็นนิติบุคคล  ผู้แทนผู้จ้างงานต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(๔) ไม่เป็นบุคคลที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานให้ออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

เพราะเหตุขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่อง  
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  เว้นแต่พ้นระยะเวลาการให้ออกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนตามข้อ  ๓  และแจ้งผล

ให้ผู้จ้างงาน  ผู้รับงานไปทําที่บ้านและผู้แทนทราบ 
ในกรณีที่ผู้จ้างงาน  ผู้รับงานไปทําที่บ้านหรือผู้แทน  ได้รับแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และให้
ปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์  
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงแรงงานให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๖ เม่ือครบระยะเวลาในการแจ้งชื่อผู้แทนตามที่อธิบดีกําหนด  หากปรากฏว่าผู้แทน 
มีเพียงหญิงหรือชาย  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้จ้างงาน  หรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  ตามข้อ  ๓  ที่ยังไม่ได้เสนอชื่อ  
มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อหญิงหรือชายแล้วแต่กรณีภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด  โดยให้นําความในขอ้  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การเตรียมการประชุม  และการประชุมเลือกกันเอง 

 
 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เลือกกันเองของแต่ละฝ่าย  วัน  เวลา  และสถานที่ประชุม  ณ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  และกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พื้นที่ทุกพื้นที่  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันประชุมเลือกกันเอง 

ข้อ ๘ ให้อธิบดีเตรียมการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทน  ดังต่อไปนี้ให้อธิบดีมีหนังสือ
แจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ประชุมให้ผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทราบด้วย 

(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อ  หมายเลขประจําตัวของผู้แทนแต่ละฝ่าย 
(๒) จัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ลงคะแนน  ดงันี้ 
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 (ก) บัตรลงคะแนน   
 (ข) หีบบัตรลงคะแนน 
 (ค) คูหาสําหรับลงคะแนน 
 (ง) เครื่องเขียน 
 (จ) กระดานดํา  กระดาษ  หรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  เพื่อใช้ในการนับคะแนน

บัตรลงคะแนนเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๙ ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายเป็นประธานการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนที่ได้รับ

การประกาศรายชื่อ  ทั้งนี้  การเลือกกันเองให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ 
การประชุมเลือกกันเอง  ต้องมีผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า  จึงจะถือว่า

ครบองค์ประชุม 
กรณีที่ผู้แทนมาไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคสอง  ให้อธิบดีเรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน

นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้งหลังนี้แม้จะมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจํานวนเท่าใดให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม 

ข้อ ๑๐ ผู้แทนคนหนึ่งจะลงคะแนนเลือกกันเองได้ไม่เกินสามคน 
ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน  ประกอบด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการไม่น้อยกว่าส่ีคน  โดยประธานกรรมการและกรรมการหนึ่งคน  แต่งตั้งจาก
ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ส่วนกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม
เลือกกันเอง 

ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการประชุมเลือกกันเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๒) อํานวยความสะดวกแก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม  และไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในสถานที่

จัดประชุม 
(๓) ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้แทน  บันทึกชื่อและหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อผู้แทน 
(๔) วินิจฉัยชี้ขาดการใช้สิทธิลงคะแนนของผู้แทน 
(๕) วินิจฉัยบัตรดี  บัตรเสีย  ตรวจนับและรวมคะแนน  รวมทั้งรายงานผลการนับคะแนน  

และประกาศผลการนับคะแนน 
ให้อธิบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คะแนนจากข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เพื่อทําหน้าที่

ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อ ๑๒ การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการ

ตรวจนับคะแนนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงมติ  ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้น 
ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ข้อ ๑๓ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกกันเอง  ให้ผู้แทนไปแสดงตนต่อกรรมการ 
ตรวจนับคะแนน  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือหลักฐานอ่ืน 
ใดของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  และมีหมายเลขประจําตัวประชาชน
ของผู้ถือบัตรให้กรรมการตรวจนับคะแนนตรวจสอบรายช่ือในบัญชีรายชื่อผู้แทน  และบันทึกหมายเลขของบัตร
และชื่อหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตรแล้วให้ผู้แทนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้แทนแล้ว 
ให้กรรมการตรวจนับคะแนนมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน 

ผู้แทนต้องมาใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเอง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาใช้สิทธิแทนไม่ได้ 
ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ที่มาแสดงตนนั้นไม่ใช่ผู้ที่ มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้แทน  ให้คณะกรรมการ 

ตรวจนับคะแนนเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาด  และต้องบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้ประธานกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศเปิดการลงคะแนน 

และเปิดหีบบัตรลงคะแนนต่อหน้าผู้แทนซ่ึงอยู่ในที่ประชุม  เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรลงคะแนนหรือส่ิงใด 
อยู่ในหีบบัตรลงคะแนน  และให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้  โดยให้ผู้แทนไม่น้อยกว่าสองคนซ่ึงอยู่  
ณ  สถานที่ประชุมในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกด้วย 

ข้อ ๑๔ การลงคะแนนในการประชุมเลือกกันเอง  ให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย
ในบัตรลงคะแนนให้ตรงกับหมายเลขประจําตัวของผู้แทนที่เข้าประชุม  และในกรณีที่ผู้แทนไม่ประสงค์ 
จะลงคะแนนให้ผู้แทนทําเครื่องหมายกากบาทในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่ลงคะแนน”  ในบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๑๕ เม่ือผู้แทนได้รับบัตรแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนที่ว่างคราวละหนึ่งคน  เพื่อลงคะแนน  
โดยให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนน  และพับบัตรที่ลงคะแนนเพื่อมิให้ผู้อ่ืนทราบได้ว่า
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้แทนรายใด  แล้วให้นําบัตรนั้นใส่ลงในหีบบัตร 
ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการตรวจนับคะแนน  ก่อนออกไปจากสถานที่ลงคะแนนในการประชุมเลือกกันเอง 

ข้อ ๑๖ ผู้แทนจะนําเอกสาร  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ซ่ึงเป็นการระบุรายชื่อหรือหมายเลข
ประจําตัวของผู้แทนเข้าไป  ณ  สถานที่ลงคะแนนไม่ได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

หมวด  ๓ 
การตรวจนับและรวมคะแนน 

 
 

ข้อ ๑๗ เม่ือไม่มีผู้แทนคนใดซ่ึงอยู่ในที่ประชุมประสงค์จะลงคะแนนแล้ว  ให้การประชุม 
เพื่อลงคะแนนเลือกกันเองยุติลง  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศปิดการลงคะแนนเลือกกันเอง
และให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนดําเนินการตรวจนับและรวมคะแนน  ณ  สถานที่ลงคะแนนโดยเปิดเผย 
จนแล้วเสร็จ  ห้ามมิให้เล่ือนหรือประวิงการนับคะแนน 

ข้อ ๑๘ บัตรลงคะแนนตอ่ไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่มิใช่บัตรที่คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดเตรียมไว้ให้เพื่อลงคะแนน 
(๒) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน 
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(๓) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอ่ืนใดนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้แทนคนใด 
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้แทนเกินกว่าสามคน 
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้แทนที่ไม่มาร่วมประชุม 
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกช่อง 
(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนทั้งในช่องทําเครื่องหมาย  และในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
บัตรดังกล่าวให้กรรมการสลักหลังว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการเป็นบัตรเสียและ 

ต้องมีกรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ 
ในการนับคะแนน  หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่ง  และห้ามมิให้

นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 
กรณีบัตรเสียที่ลักษณะตามข้อ  ๑๘  (๓)  และ  (๖)  ให้ถือเป็นบัตรเสียเฉพาะที่ทําเครื่องหมาย

นอกช่องทําเครื่องหมาย  หรือเสียเฉพาะช่องผู้แทนที่ไม่มาร่วมประชุม 
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกาศผลการนับคะแนน  ณ  สถานที่ประชุมนั้น  

และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดตามลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนน้อยที่สุดเรียงตามลําดบั
จนครบจํานวนแล้วมอบให้อธิบดีโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในลําดับใด  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนดําเนินการจับสลาก
โดยเปิดเผยเพื่อเรียงลําดับระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในลําดับนั้น 

ข้อ ๒๐ เม่ือการนับคะแนนเสร็จส้ินแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเก็บบัตรที่ไม่ใช้ 
นับคะแนนใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื่อกรรมการตรวจนับคะแนนเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ 
ตรวจนับคะแนนกํากับไว้บนซอง  โดยแยกบัตรที่ไม่ใช้ในการลงคะแนน  บัตรที่ใช้นับคะแนนซ่ึงต้องแยกบัตรดี  
บัตรที่ผู้ลงคะแนนทําเครื่องหมายกากบาทในช่อง  “ไม่ลงคะแนน”  และบัตรเสียไว้ให้ชัดเจน  และส่งมอบ
ให้อธิบดีพร้อมกับหลักฐานการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนตามข้อ  ๑๑  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทน 

เม่ือประกาศผลการนับคะแนนแล้ว  อธิบดีจะทําลายบัตรลงคะแนนและเอกสารอ่ืนได้เม่ือ 
พ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกกันเองไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๒๑ เม่ือคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนประกาศผลการนับคะแนนแล้ว  ถ้าผู้แทนที่เข้าประชุม
เห็นวา่การที่บุคคลใดได้รับการเลือกกันเองเป็นไปโดยมิชอบ  ให้มีสิทธิยื่นคําคัดค้านต่ออธิบดีภายในกําหนด
เจ็ดวัน  นับแต่วันประกาศผลการตรวจนับคะแนน 

เม่ืออธิบดีได้รับคําร้องคัดค้านแล้ว  ให้วินิจฉัยส่ังการโดยไม่ชักช้า  คําวินิจฉัยส่ังการของอธิบดี
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๒ เม่ือพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๒๑  ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทน  
ผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านในคณะกรรมการ
เรียงตามลําดับ 
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ข้อ ๒๓ ให้อธิบดีเสนอรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านฝ่ายละสามคนที่มี
คะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับต่อปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน  หรือกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านในคณะกรรมการ 

กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสามคนแรกเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดให้อธิบดีเสนอรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับเลือกเพศตรงข้ามกับลําดับที่  ๑  และลําดับที่  ๒  เป็นผู้ได้รับเลือกแทนลําดับที่  ๓ 

หากผู้ได้รับเลือกเป็นเพศเดียวกันทั้งหมด  ให้อธิบดีดําเนินการประชุมเพื่อเลือกกันเองเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้เพศตรงข้ามเป็นลําดับที่  ๓  โดยให้นําความในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนผู้จ้างงานหรือกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทําที่บ้านพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้งผู้แทนที่ได้รับคะแนนเสียงในลําดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อสํารองในข้อ  ๒๔  
กรณีไม่มีบัญชีรายชื่อสํารองให้อธิบดีดําเนินการประชุมเลือกกันเองตามประกาศนี้  และให้นําความ 
ในหมวด  ๒  ถึงหมวด  ๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกกันเองแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


