คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/องค์กรนายจ้าง
(กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง
กรรมการสมาคมนายจ้างกรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)
หน่วยงานรับผิดชอบ 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
กาหนดให้สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และ
สภาองค์การนายจ้างต้องนารายชื่อที่อยู่อาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกลงมติ (เลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือ ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนฯไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอจดทะเบียนยื่น
คาขอจดทะเบียน
พร้อมเอกสารและ
หลักฐานประกอบ
คาขอจดทะเบียน

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ 20 วันทาการ
- ตรวจสอบ
รายละเอียดคาขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
และประวัติกรรมการ
- ตรวจสอบหนังสือ
รับรองคุณสมบัติและ
ตาแหน่ง
อานาจหน้าที่
ของกรรมการ
- ตรวจสอบรายงาน
การประชุม
- พิจารณาข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติ
- สรุปเรื่องและจัดทา
ใบสาคัญแสดงการจด
ทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณา 4 วันทาการ
จดทะเบียน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
แจ้งผลการพิจารณา
และส่งมอบใบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียน

1 วันทาการ

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

-

-

-
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ระยะเวลา
25 วันทาการ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
จานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
1) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือสาเนา
ทะเบียนบ้านของ
กรรมการคนละ 1 ฉบับ
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

4)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบคาขอจดทะเบียน
พร้อมประทับตราองค์การ
ลูกจ้าง/องค์การนายจ้าง
รายงานการประชุมใหญ่
การเลือกตั้งกรรมการ
ประวัติของกรรมการ
คนละ 1 ชุดพร้อมรูปถ่าย
ขนาด 2 x 3 นิ้วคนละ
1 รูป
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
และตาแหน่งอานาจหน้าที่
ของกรรมการคนละ 1
ฉบับ

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

( พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

-

ชุด

(ยื่นที่จังหวัด
เอกสาร คนละ
2 ชุด)

1

-

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
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3

การรับเรื่องร้องเรียน
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

