คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)
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.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กาหนดให้นายจ้างนาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ตกลงกัน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
2543 มาตรา 27 วรรคท้าย
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายถึง ข้อตกลงที่ทาขึ้นระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างซึ่งเกิดจากการร่วมเจรจาต่อรองกันเองหรือจากการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงาน และต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แทนนายจ้างที่เป็นผู้แทนในการเจรจานั้นกับลายมือชื่อผู้แทน
สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนในการเจรจา
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 หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

นายจ้างยื่นคาขอจด
ทะเบียนพร้อมเอกสาร
และหลักฐานประกอบคา
ขอจดทะเบียนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร

1 วันทาการ

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาขอ
- ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อตกลงฯ
- พิจารณาข้อเท็จจริง/
ข้อกฎหมายประกอบการ
จดทะเบียน
- จัดทาหนังสือและ
เอกสาร

10 วันทาการ

3)

การลงนาม

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายพิจารณาจด
ทะเบียน
และเจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการ
พิจารณาและส่งมอบ
สาเนาข้อตกลงฯให้ผู้ยื่น
คาขอ

2 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

-

-

-

ระยะเวลา
13 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
1) แบบคาขอจดทะเบียน
1
2) เอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับ
1
4
สภาพการจ้าง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
3) สาเนาหนังสือแจ้ง
1 (หรือ 2 กรณี
ข้อเรียกร้อง
แจ้งข้อเรียกร้อง
สวนทาง)
4)

สาเนาหลักฐานการแต่งตั้ง
ผู้แทนการเจรจาของทั้งสอง
ฝ่ายฝ่ายละ 1 ฉบับ

-

2

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
กรณี มีการแจ้ง
ข้อเรียกร้อง
สวนทาง
ฝ่ายละ 1 ฉบับ

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
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