คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การตรวจรับรองจานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
สานักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 8455
โทรสาร : 0 2246 8455
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. แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ในกรณีที่นายจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยว่าสหภาพแรงงานนั้นมีลูกจ้าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นสมาชิกครบจานวนที่ระบุไว้ในมาตรา 15 หรือไม่ หรือกรณีสงสัยว่าสหภาพ
แรงงานนั้นแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างมีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกเป็นไปตามมาตรา 45 หรือไม่ อาจยื่นคาร้องเป็น
หนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตรวจรับรองจานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน และเมื่อพนักงาน
ประนอมฯได้ดาเนินการแล้วจะได้ออกหนังสือรับรอง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบต่อไป ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 15 และมาตรา 45
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขอจดทะเบียนฯไม่ได้รับการจดทะเบียนฯ หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ยื่นคาร้องยื่นคาร้องขอ
ตรวจรับรองจานวนสมาชิก
สหภาพแรงงานพร้อม
เอกสารหรือหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร

2)

การพิจารณา

พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงานดาเนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาร้อง
- จัดทาหนังสือถึงนายจ้าง
และสหภาพแรงงาน
ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เทียบเคียงเอกสารของ
แต่ละฝ่าย
- ตรวจสอบรายละเอียด
รายชื่อลูกจ้างทั้งหมด
- พิจารณาเอกสารหลักฐาน/
ข้อกฎหมายประกอบการ
รับรอง
- ออกหนังสือรับรองและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คาร้องทราบ

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

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-

-

ระยะเวลา
15 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
1) คาร้องขอตามแบบ รส.6 หรือ
1
คาร้องของตรวจรับรองฯ
2)

สาเนาข้อเรียกร้องฯ

-

1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
กรณี
สหภาพ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา

3)

สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการ
ลูกจ้าง

4)

บัญชีรายชื่อและตาแหน่งหน้าที่
การงานของลูกจ้างทั้งหมด
(เรียงตามลาดับอักษร) ณ วันที่
ยื่นข้อเรียกร้องหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการลูกจ้าง

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

-

ชุด

1

-

ฉบับ

หมายเหตุ
แรงงาน
ยื่นข้อ
เรียกร้อง
(พร้อมลง
ลายมือ
ชื่อสาเนา
ถูกต้อง)
กรณี
กรรมการ
ลูกจ้าง
(พร้อมลง
ลายมือชื่อ
สาเนา
ถูกต้อง)
นายจ้างหรือ
ผู้ได้รับ
มอบหมาย
ลงลายมือ
ชื่อกากับ
ทุกแผ่น
(ถ้ามี)

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.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
7. ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
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