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

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/องค์กรนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กาหนดให้
1. การควบสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพแรงงานขึ้นไป
1) ต้องเป็นสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันควบเข้า
ด้วยกัน หรือสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการเดียวกัน
ควบเข้าด้วยกัน
2) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่ง
สาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสหภาพแรงงานแล้ว ให้สหภาพแรงงานแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหภาพแรงงาน เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสหภาพแรงงานเข้ากัน และขอให้
เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสหภาพแรงงานเข้ากันนั้นส่งคาคัดค้านไปยังสหภาพแรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
และสหภาพแรงงานอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสหภาพแรงงานที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสหภาพแรงงานละไม่เกิน
สามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสหภาพแรงงานใหม่ ตามประเภทของสหภาพแรงงานที่มีอยู่เดิม โดยยื่นคา
ขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหภาพแรงงานทุกสหภาพแรงงานที่ควบ
เข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหภาพแรงงานละสองคน
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2. การควบสหพันธ์แรงงานตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
1) ต้องเป็นสหพันธ์แรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันควบเข้า
ด้วยกัน หรือสหพันธ์แรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการเดียวกัน
ควบเข้าด้วยกัน
2) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่ง
สาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสหพันธ์แรงงานแล้ว ให้สหพันธ์แรงงานแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหพันธ์แรงงาน เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสหพันธ์แรงงานเข้ากัน และขอให้
เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสหพันธ์แรงงานเข้ากันนั้นส่งคาคัดค้านไปยังสหพันธ์แรงงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
และสหพันธ์แรงงานอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสหพันธ์แรงงานที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสหพันธ์แรงงานละไม่เกิน
สามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสหพันธ์แรงงานใหม่ ตามประเภทของสหพันธ์แรงงานที่มีอยู่เดิม โดยยื่นคา
ขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสหพันธ์แรงงานใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหพันธ์แรงงานทุกสหพันธ์แรงงานที่ควบ
เข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหพันธ์แรงงานละสองคน
3. การควบสภาองค์การลูกจ้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
1) สภาองค์การลูกจ้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปควบเข้าด้วยกัน โดยมีผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างทุกแห่งที่ควบ
เข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสภาองค์การลูกจ้างละสองคน
2) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่ง
สาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสภาองค์การลูกจ้างแล้ว ให้สภาองค์การลูกจ้างแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสภาองค์การลูกจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสภาองค์การลูกจ้าง
เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสภาองค์การลูกจ้างเข้ากันนั้นส่งคาคัดค้าน
ไปยังสภาองค์การลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น
ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน และสภาองค์การลูกจ้างอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสภาองค์การลูกจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสภาองค์การลูกจ้าง
ละไม่เกินสามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสภาองค์การลูกจ้างใหม่ โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อ
นายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสภาองค์การลูกจ้างใหม่ ต้องมีผู้แทนของสภาองค์การลูกจ้างที่ควบเข้ากัน
ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสภาองค์การลูกจ้างละสองคน
4. การควบสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมนายจ้างขึ้นไป
1) สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมนายจ้างขึ้นไปที่มีสมาคมนายจ้างซึ่งประกอบกิจการเดียวกันควบเข้า
ด้วยกัน โดยมีผู้แทนของสมาคมนายจ้างทุกสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสมาคมนายจ้าง
ละสองคน
2) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสมาคมนายจ้างด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสมาคมนายจ้างแล้ว ให้สมาคมนายจ้างแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสมาคมนายจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสมาคมนายจ้างเข้ากัน และขอให้
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เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสมาคมนายจ้างเข้ากันนั้นส่งคาคัดค้านไปยังสมาคมนายจ้าง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
และสมาคมนายจ้างอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสมาคมนายจ้างละไม่เกิน
สามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ ตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจ้าง
ที่มีอยู่เดิม โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างใหม่ ต้องมีผู้แทนของสมาคมนายจ้างทุกสมาคมนายจ้างที่ควบ
เข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสมาคมนายจ้างละสองคน
5. การควบสหพันธ์นายจ้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
1) สหพันธ์นายจ้างตั้งแต่สองสหพันธ์นายจ้างขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการเดียวกันควบเข้ากัน โดยมี
ผู้แทนของสหพันธ์นายจ้างทุกสหพันธ์นายจ้างที่ควบเข้ากันลงลายมืออย่างน้อยสหพันธ์นายจ้างละสองคน
2) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหพันธ์นายจ้างด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสหพันธ์นายจ้างแล้ว ให้สหพันธ์นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหพันธ์นายจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสหพันธ์นายจ้างเข้ากัน และขอให้
เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสหพันธ์นายจ้างเข้ากันนั้นส่งคาคัดค้านไปยังสหพันธ์นายจ้าง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
และสหพันธ์นายจ้างอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสหพันธ์นายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสหพันธ์นายจ้างละ
ไม่เกินสามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสหพันธ์นายจ้างใหม่ ตามประเภทการประกอบกิจการของสหพันธ์
นายจ้างที่มีอยู่เดิม โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสหพันธ์นายจ้างใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหพันธ์นายจ้างทุกสหพันธ์นายจ้างที่ควบ
เข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหพันธ์นายจ้างละสองคน
6. การควบสภาองค์การนายจ้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
1) สภาองค์การนายจ้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โดยมีผู้แทนของสภาองค์การนายจ้างทุกสภาองค์การ
นายจ้างที่ควบเข้ากัน ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสภาองค์การนายจ้างละสองคน
2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสภาองค์การนายจ้างด้วยคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ให้นายทะเบียนเพื่อ
ขอความเห็นชอบ
3) เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการควบสภาองค์การนายจ้างแล้ว ให้สภาองค์การนายจ้างแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสภาองค์การนายจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการที่ประสงค์จะควบสภาองค์การ
นายจ้างเข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งในการควบสภาองค์การนายจ้างเข้ากันนั้นส่ง
คาคัดค้านไปยังสภาองค์การนายจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวนั้น ก็ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน และสภาองค์การนายจ้างอาจควบเข้ากันได้
4) ให้คณะกรรมการของแต่ละสภาองค์การนายจ้างที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนของตนขึ้นสภาองค์การ
นายจ้างละไม่เกินสามคน เพื่อดาเนินการจดทะเบียนสภาองค์การนายจ้างใหม่ โดยยื่นคาขอจดทะเบียนเป็น
หนังสือต่อนายทะเบียน
5) ในคาขอจดทะเบียนสภาองค์การนายจ้างใหม่ ต้องมีผู้แทนของสภาองค์การนายจ้างที่ควบเข้ากัน
ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสภาองค์การนายจ้างละสองคน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณีผู้ขอจดทะเบียนฯไม่ได้รับการจดทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

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

องค์การลูกจ้าง/องค์การ
นายจ้างทาหนังสือถึงนาย
ทะเบียนแจ้งความประสงค์
จะควบองค์การลูกจ้าง/
องค์การนายจ้างเข้าด้วยกัน
พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอจดทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
7 วันทาการ
- ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมใหญ่
- ตรวจสอบรายละเอียดของ
องค์กรลูกจ้าง/องค์การ
นายจ้างที่จะขอจดทะเบียน
ควบ
- ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมร่วมขององค์การ
ลูกจ้าง/องค์การนายจ้างใน
เรื่องที่มีมติเกี่ยวกับองค์การ
ที่ขอจดทะเบียน
- จัดทาหนังสือ

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

หมายเหตุ
-

-
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การลงนาม

4)

การตรวจสอบ
เอกสาร

5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายทะเบียนพิจารณาให้
4 วันทาการ - สานักแรงงาน
ความเห็นชอบและแจ้งผล
สัมพันธ์
การพิจารณาให้ผู้ขอจด
- สานักงาน
ทะเบียนทราบเพื่อแจ้ง
สวัสดิการและ
ผู้เกี่ยวข้อง
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา
ผู้ขอจดทะเบียนที่ได้รับ
2 วันทาการ - สานักแรงงาน
ความเห็นชอบแล้วยื่นคาขอ
สัมพันธ์
จดทะเบียนพร้อมเอกสาร
- สานักงาน
และหลักฐานประกอบคาขอ
สวัสดิการและ
จดทะเบียน
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
-

(ไม่นับรวม
ระยะเวลา
รอคอยผู้ขอ
จดทะเบียน
ที่ได้รับความ
เห็นชอบมา
ยื่นขอจด
ทะเบียนฯ)
8 วันทาการ - สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบร่างข้อบังคับ
ใหม่
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เริ่ม
ก่อการ
- สรุปข้อเท็จจริงและจัดทา
ใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณาจด
5 วันทาการ
ทะเบียนและเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
- ออกเลขทะเบียน
- นาส่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
- แจ้งผลการพิจารณาและ
ส่งมอบใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ขอจดทะเบียน

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
พะเยา

-
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ระยะเวลา
27 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตร
ประชาชนของผู้แทนองค์การผู้เริ่มก่อ
การคนละ 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขอจดทะเบียน
รายงานการประชุมใหญ่ของทุกองค์การ
ที่มีมติให้ควบ
ร่างข้อบังคับใหม่
หนังสือรับรองการแจ้งเจ้าหนี้
แผนที่ตั้งสานักงานที่ขอจดทะเบียน
หนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งขององค์การฉบับ
เจ้าบ้าน

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

ตัวอย่างเครื่องหมายขององค์การ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
องค์การลูกจ้าง/องค์การนายจ้างที่มีมติ
แต่งตั้งผู้แทนองค์การเพื่อร่วมลงนามใน
เอกสารขอจัดตั้งและกระทาการแทน
9) รายงานการประชุมร่วมขององค์การ
ลูกจ้าง/องค์การนายจ้างในเรื่องที่มีมติ
เกี่ยวกับองค์การที่ขอจดทะเบียน
10) ประวัติของผู้แทนองค์การพร้อมรูปถ่าย
ขนาด 2 x 3 นิ้วคนละ 1 รูปคนละ 1 ชุด

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
( พร้อมลง
ลายมือชื่อ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง )

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

2
1
1
1

-

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1

-

ฉบับ
ฉบับ

(พร้อมลง
ลายมือชื่อ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ชุด

(ยื่นที่จังหวัด
เอกสาร
คนละ
2 ชุด)
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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 7

