คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มงานทะเบียนกลางชั้น 2
สานักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 8993
โทรสาร : 0 2246 8993
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานเป็นองค์กรของลูกจ้างทีร่ วมตัวกันจัดตั้งขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตแิ รงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ดังนี้
1) เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น เงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน
กาหนดวันและเวลา ทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอัน
เกี่ยวกับการจ้างหรือการทางาน
2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน ต้องเป็นลูกจ้างมีจานวนไม่น้อยกว่าสิบคนเป็นผู้เริ่มก่อการ
และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่มีสัญชาติไทยโดยผู้เริ่มก่อการจะขอจดทะเบียนได้ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 2 ประเภท
นี้เท่านั้น คือ
(1) สหภาพแรงงานของนายจ้างคนเดียวกัน ซึ่งผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
จึงจะขอจดทะเบียนได้
(2) สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน ซึ่งผู้เริ่มก่อการจะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบ
กิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คานึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน
สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน และต้องยืน่ คาขอจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียน เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนฯไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคาขอจด 1 วันทาการ
ทะเบียนพร้อมเอกสารและ
หลักฐานประกอบคาขอจด
ทะเบียนและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
15 วันทาการ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เริ่ม
ก่อการ
- สอบข้อเท็จจริงและอบรม
แนะนาผู้เริ่มก่อการ
- ตรวจสอบร่างข้อบังคับ
- พิจารณาข้อกฎหมายและ
แนวปฏิบัติ
- สรุปและจัดทาใบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณา
4 วันทาการ
จดทะเบียน และ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ออกเลขทะเบียน
- นาส่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
- แจ้งผลการพิจารณาและ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา
-สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

หมายเหตุ

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

-

-

-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ส่งมอบใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ขอจดทะเบียน
ระยะเวลาดาเนินการ
20 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1) สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้เริ่มก่อการคนละ 1
ฉบับ
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)
2)

แบบคาขอจดทะเบียน
ประวัติของผู้เริ่มก่อการพร้อมรูปถ่าย
ขนาด 2 x 3 นิ้วคนละ 1 รูป
ร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสานักงาน
สหภาพแรงงาน (มีรายละเอียดสถาน
ที่ตั้งและจุดสังเกตที่สาคัญๆซึ่งเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปหรือที่เห็นได้ง่ายประกอบ
ไว้ด้วย)
สาเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือ
สาเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็น
สานักงานของสหภาพแรงงานและ
สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบ
กิจการของนายจ้าง (มีรายละเอียด
สถานที่ตั้งและจุดสังเกตที่สาคัญๆซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปหรือที่เห็นได้ง่าย

3)
4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
( พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

3
1

-

ฉบับ
ฉบับ

-

1

ชุด

(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)

1

-

ชุด

-

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ชุด

หมายเหตุ
(ยื่นที่จังหวัดเอกสาร
คนละ 2 ชุด)
-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3

เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ประกอบไว้ด้วย)
7) สาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
8) ตัวอย่างเครื่องหมายสหภาพแรงงาน
(ต้องมีขนาดที่สามารถอ่านข้อความ
เป็นอักษรได้อย่างชัดเจนและต้องมีชื่อ
ของสหภาพแรงงานที่ขอจดทะเบียน
ประกอบไว้ด้วย)
9) หนังสือรับรองคุณสมบัติและตาแหน่ง
อานาจหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการ
10) หลักฐานแสดงการเป็นลูกจ้างอย่างใด
อย่างหนึ่งเช่นสาเนาบัตรประจาตัว
พนักงานสาเนาบัตรลงเวลาทางาน
สาเนาหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง
หลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการเป็น
ลูกจ้างของผู้เริ่มก่อการ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

1
-

ฉบับ
ชุด

(ถ้ามี)

1

-

ชุด

( คนละ 1 ฉบับ)

-

1

ชุด

(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

-

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2246 8393 โทรสาร : 0 2246 8393
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
3. สายด่วน 1546
4. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
5. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
7. ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4

