คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / องค์กรนายจ้าง
(สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มงานทะเบียนกลางชั้น 2
สานักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนน มิตรไมตรี
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. การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงาน
สหพันธ์แรงงานเป็นองค์กรของลูกจ้างทีเ่ กิดจากสหภาพแรงงานตัง้ แต่สองสหภาพแรงงานขึน้ ไปรวมตัว
กันจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพแรงงาน
2) คุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานและลูกจ้าง
ผูม้ ีสทิ ธิขอจดทะเบียนจัดตัง้ สหพันธ์แรงงาน
(1) สหภาพแรงงานประเภทนายจ้างคนเดียวกัน หรือ
(2) สหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน
โดยมีผู้แทนซึง่ คณะกรรมการของแต่ละสหภาพแรงงานมอบหมายเป็นหนังสือและผูแ้ ทนนั้นต้องเป็น
กรรมการของสหภาพแรงงานเป็นผู้เริ่มก่อการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ด้วย
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนของแต่ละสหภาพแรงงาน
สหพันธ์แรงงานต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหารสหพันธ์แรงงาน และต้องยืน่ คาขอจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียน เมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
2. การจดทะเบียนจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
สภาองค์การลูกจ้างเป็นองค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน
ไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่งรวมกันจัดตั้งเป็นสภาองค์การลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อส่งเสริมการศึกษา
2) เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
1) เป็นสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง โดยมีผู้แทนซึ่งคณะกรรมการของแต่ละ
สหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานมอบหมายเป็นหนังสือ และผู้แทนนั้นต้องเป็นกรรมการของสหภาพ
แรงงานหรือสหพันธ์แรงงานเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง
2) ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานแต่ละแห่ง
ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนของแต่ละสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน
สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับกรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้าง และยื่นคาขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
3. การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง
สหพันธ์นายจ้างเป็นสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมนายจ้างขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้าง
และยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง
2) คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้าง
ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง
สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมนายจ้างขึ้นไปซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีผู้แทนซึ่ง
คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างมอบหมายเป็นหนังสือและผู้แทนนั้นต้องเป็น กรรมการของสมาคม
นายจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกตามทะเบียนของแต่ละสมาคมนายจ้าง
สหพันธ์นายจ้างต้องมีข้อบังคับกรรมการบริหารสมาคมนายจ้างและยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
4. การจดทะเบียนจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง
สภาองค์การนายจ้าง คือ สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สภาองค์การนายจ้างและยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมการศึกษา
2) ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิจัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง
1) สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้าง ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยมีผู้แทนซึ่งคณะกรรมการของแต่ละ
สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างมอบหมายเป็นหนังสือเป็นผู้เริ่มก่อการ และผู้แทนนั้นจะต้องเป็นกรรมการ
ของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างด้วย
2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดตามทะเบียนของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้าง
สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้าง และยื่นคาขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน เมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบ ภายใน 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

การลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคาขอ
จดทะเบียนพร้อมเอกสาร
และหลักฐานประกอบคา
ขอจดทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
15 วันทาการ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้เริ่มก่อการ
- สอบข้อเท็จจริงและ
อบรมแนะนาผู้เริ่มก่อการ
- ตรวจสอบร่างข้อบังคับ
- พิจารณาข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติ
- สรุปและจัดทาใบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณา
4 วันทาการ
จดทะเบียน และเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
- ออกเลขทะเบียน
- นาส่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
- แจ้งผลการพิจารณาและ
ส่งมอบใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขอจด
ทะเบียน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา
- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา

หมาย
เหตุ

-

-

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3

ระยะเวลาดาเนินการ
20 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง
1) สาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้แทน
องค์การผู้เริ่มก่อการคนละ 1
ฉบับ
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขอจดทะเบียน
ร่างข้อบังคับขององค์การที่ขอ
จดทะเบียน
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
สานักงานขององค์การที่ขอจด
ทะเบียน (มีรายละเอียดสถาน
ที่ตั้งและจุดสังเกตที่สาคัญๆซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปหรือที่เห็นได้
ง่ายประกอบไว้ด้วย)
สาเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่
หรือสาเนาหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่เป็นที่ตั้งขององค์การที่
ขอจดทะเบียนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
ตัวอย่างเครื่องหมายของ
องค์การที่ขอจดทะเบียน (ต้องมี
ขนาดที่สามารถอ่านข้อความ
เป็นอักษรได้ชัดเจนและต้องมี
ชื่อสมาคมนายจ้างที่ขอจด
ทะเบียนประกอบไว้ด้วย)
รายงานการประชุมใหญ่ของทุก
องค์การที่มีมติให้เข้าร่วมก่อตั้ง
องค์การที่ขอจดทะเบียน

2)
3)

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
3

1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

-

1

ฉบับ

(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-
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เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

7)

รายงานการประชุมร่วมของ
องค์การผู้เริ่มก่อการจัดตั้งใน
เรื่องที่มีมติเกี่ยวกับองค์การที่
ขอจดทะเบียน
ประวัติของผู้แทนขององค์การ
ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนพร้อมรูป
ถ่ายขนาด 2 x 3 นิ้วคนละ 1
รูป
รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการขององค์การผู้
เริ่มก่อการที่มีมติมอบหมายให้
เป็นผู้แทนเพื่อร่วมลงนามใน
เอกสารขอจัดตั้งและกระทา
การแทน

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

1

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

ชุด

(ยื่นที่จังหวัด
เอกสาร คนละ
2 ชุด)

-

ฉบับ

-

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

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5

