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องคการนายจาง) 

 

ก

-

-

-

-

-

-

-

-

-



กระบวนงานบริการทั้งหมด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 

8. การจดทะเบียนควบองคกร

ลูกจาง/นายจาง (ควบสหภาพ

แรงงาน ควบสหพันธแรงงาน    

ควบสภาองคการลูกจาง ควบสมาคม

นายจาง ควบสหพันธนายจาง ควบ

สภาองคการนายจาง) 

6. การจดทะเบียนควบองคกร

ลูกจาง/นายจาง (ควบสหภาพแรงงาน             

ควบสหพันธแรงงาน ควบสภาองคการ

ลูกจาง ควบสมาคมนายจาง                  

ควบสหพันธนายจาง ควบสภา

องคการนายจาง) 

 

9. การจดทะเบียนขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง(เอกชน) 

7. การจดทะเบียนขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง (เอกชน) 

 

10. การจดทะเบียนคําชี้ขาดขอ

พิพาทแรงงาน 

8. การจดทะเบียนคาํชี้ขาดขอพิพาท

แรงงาน 

 

11. การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

-  

12. การจดทะเบียนจัดตั้ง สหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

-  

13. การจดทะเบียนขอบังคับสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ ขอบังคับสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

-  

14. จดทะเบียนกรรมการลูกจาง

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

-  

15. จดทะเบียนกรรมการลูกจาง

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

-  

16. การจดทะเบียนขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง(รัฐวิสาหกิจ) 

9. การจดทะเบียนขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง(รัฐวิสาหกิจ) 

 

17. การตรวจรับรองจํานวนสมาชิก

สหภาพแรงงาน 

10. การตรวจรับรองจํานวนสมาชิก

สหภาพแรงงาน 

 

18.การข้ึนทะเบียนเปนหนวยงาน

ฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน  

-  

19. การตออายุการขึ้นทะเบียนเปน

หนวยงานฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่

-  

ข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



กระบวนงานบริการทั้งหมด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 

ความปลอดภัยในการทํางาน  

20.การข้ึนทะเบียนเปนหนวยงาน

ฝกอบรมความปลอดภัยในการทาํงาน

ในที่อับอากาศ 

-  

21.การตออายุการขึ้นทะเบียนเปน

หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยใน

การทํางานในที่อับอากาศ 

-  

22. การขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน  

11. การข้ึนทะเบียนเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

1. การข้ึนทะเบียนเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

23. การขอใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ

หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคล ผูยื่นคําขอ

เปนหนวยงานราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

-  

24. การขอใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและ

หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณนีิติบุคคล

ไมเปนหนวยงานราชการสวนกลาง               

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

-  

25. การขอตออายุใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน

และหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคล        

ผูยื่นคําขอเปนหนวยงานราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

-  

26. การขอตออายุใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตนและหนวยงานฝกซอมดับเพลิง

-  

ค

-

-

-

-

-

-



กระบวนงานบริการทั้งหมด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัด 

กระบวนงานบริการ 

ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 

และฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณนีิติ

บุคคลไมเปนหนวยงานราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน

ทองถิ่น) 

27. การพิจารณาใหความเห็นชอบ

กรณีแผนฝกซอมดับเพลิงและฝก

อพยพหนีไฟ 

12. การพิจารณาใหความเห็นชอบ

กรณีแผนฝกซอมดับเพลิงและฝก

อพยพหนีไฟ 

 

28. การพิจารณาอนุมัติจาย

เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง(กรณี

นายจางไมจายคาชดเชย)  

- - 

29. การพิจารณาอนุมัติจาย

เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณี

อ่ืนนอกจากคาชดเชย)  

- - 

30. การอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

ทํางานในระหวางเวลา 22.00 – 

06.00น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

13. การอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

ทํางานในระหวางเวลา 22.00 – 

06.00น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

2. การอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

ทํางานในระหวางเวลา 22.00 – 

06.00น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

31. ใหบริการกูเงินแกสหกรณออม

ทรัพยในสถานประกอบกิจการและ

รัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกูเกิน 5 ลาน

บาท) 

- - 

32. ใหบริการกูเงินแกสหกรณออม

ทรัพยในสถานประกอบกิจการและ

รัฐวิสาหกิจ 

(กรณเีงินกูไมเกิน 5 ลานบาท) 

- - 

33. การพิจารณาออกใบอนุญาตใหใช

สถานพยาบาลแทนการจัดใหมีแพทย

เพ่ือตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่

ทํางาน 

14. การพิจารณาออกใบอนุญาตให           

ใชสถานพยาบาลแทนการจัดใหมี

แพทยเพื่อตรวจรักษาพยาบาลใน

สถานที่ทํางาน 

3. การพิจารณาออกใบอนุญาตใหใช

สถานพยาบาลแทนการจัดใหมีแพทย

เพ่ือตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่

ทํางาน 

ง

- -

-



คู่มือสำาหรับประชาชน

(Infographic)
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https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 3

3. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§ (ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹)3. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§ (ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹)

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

18 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

18 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

 à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¡�Í¡ÒÃ  ÊÍº¢ �Íà·ç̈ ¨ÃÔ§áÅÐÍºÃÁ¼Ù�¡�Í¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍº Ã�Ò§¢�ÍºÑ§¤Ñº ¡®ËÁÒÂ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
11

Â×è¹¤íÒ¢Í

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

22

13 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

- Ã�Ò§¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹

- á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ - ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õè
- á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»·ÕèµÑé§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹ÒÂ¨�Ò§

- ÊíÒà¹Ò¢ �ÍºÑ§¤Ñºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ· íÒ§Ò¹ (¶ �ÒÁ Õ) - µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ 

- Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐµíÒáË¹�§Í íÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ

- ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹ÅÙ¡¨�Ò§

- ¨´·ÐàºÕÂ¹  ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ ¹ íÒÊ�§»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô̈ ¨Ò¹Øàº¡ÉÒ33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Å Ø�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ª Ñé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ

àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ �Í§ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁ ÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25584

4. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ (ÊÁÒ¤Á¹ÒÂ¨�Ò§)4. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ (ÊÁÒ¤Á¹ÒÂ¨�Ò§)))))))

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

20 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

20 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

à¨�ÒË¹�Ò·Õè́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¡�Í¡ÒÃ  ÊÍº¢ �Íà·ç̈ ¨ÃÔ§áÅÐÍºÃÁ¼Ù�¡�Í¡ÒÃ 

- µÃÇ¨ÊÍº Ã�Ò§¢�ÍºÑ§¤Ñº ¡®ËÁÒÂ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
11

Â×è¹¤íÒ¢Í

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

22
15 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

- Ã�Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÊÁÒ¤Á¹ÒÂ¨�Ò§

- á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÁÒ¤Á¹ÒÂ¨�Ò§

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õè- µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÊÁÒ¤Á¹ÒÂ¨�Ò§

- ¨´·ÐàºÕÂ¹  ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ ¹ íÒÊ�§»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô̈ ¨Ò¹Øàº¡ÉÒ33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Å Ø�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ª Ñé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ

àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ �Í§ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 5

5. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§ / Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ 5. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§ / Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ 

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

20 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

20 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

à¨�ÒË¹�Ò·Õè́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¡�Í¡ÒÃ  

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

22
15 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»áÊ´§·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§Í§¤�¡ÒÃ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- Ã �Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº¢Í§Í§¤�¡ÒÃ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õè - ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¢Í§·Ø¡Í§¤�¡ÒÃ

- µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§Í§¤�¡ÒÃ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ �ÇÁ¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¼Ù�àÃÔèÁ¡ �Í¡ÒÃ¨Ñ́ µÑé§ã¹àÃ×èÍ§·ÕèÁ ÕÁµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº

Í§¤�¡ÒÃ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
- »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼Ù�á·¹¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃáµ �ÅÐ¤¹¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ

¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ·ÕèÁÕÁµÔ

ÁÍºËÁÒÂãË�à»�¹¼Ù�á·¹à¾×èÍÃ �ÇÁÅ§¹ÒÁã¹àÍ¡ÊÒÃ¢Í¨Ñ́ µÑé§áÅÐ¡ÃÐ· íÒ¡ÒÃá·¹

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¡�Í¡ÒÃ  

ÊÍº¢ �Íà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐÍºÃÁ¼Ù�¡ �Í¡ÒÃ  áÅÐµÃÇ¨ÊÍº Ã �Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº ¡®ËÁÒÂ

            - ¨´·ÐàºÕÂ¹  ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ ¹ íÒÊ�§»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô̈ ¨Ò¹Øàº¡ÉÒ33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Å Ø�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ª Ñé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ·Õè

à¡ÕèÂÇ¢�Í§ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁ ÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25586

6. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�ÍºÑ§¤ÑºÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ 6. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�ÍºÑ§¤ÑºÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¨̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§

-  ¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§©ºÑº·ÕèÃÑºÃÍ§ËÃ×Í·Õèá¡�ä¢

à¾ÔèÁàµÔÁ¨íÒ¹Ç¹ 3 ªǾ

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�·Õè¢ÍÁµÔÃÑºÃÍ§ËÃ ×Í¢Íá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ¢�ÍºÑ§¤Ñº

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 Ç Ñ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 Ç Ñ¹·íÒ¡ÒÃ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂáÅÐ

á¹Ç»¯ÔºÑµÔ  áÅÐÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ Ñ̈́ ·íÒãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´

·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

22
20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 7

7. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§7. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ÒÒÒÒÒÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¨̈̈̈̈̈̈̈̈ÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§

-  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

-  Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐµíÒáË¹�§ÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ÅÐ 1 ©ºÑº

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ            

áÅÐÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ Ñ̈́ ·íÒãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
11

Â×è¹¤íÒ¢Í

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

-  »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹ÅÐ 1 ªǾ ¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ãË�

¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25588

8. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¤ÇºÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§8. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¤ÇºÍ§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡Ã¹ÒÂ¨�Ò§§§§§§§§§§§§§§§§

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

-  Ã�Ò§¢�ÍºÑ§¤ÑºãËÁ�
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

27 Ç Ñ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

27 Ç Ñ¹· íÒ¡ÒÃ

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ ¢Í§Í§¤�¡ÃÅÙ¡¨�Ò§/¹ÒÂ¨�Ò§             

¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¤Çº  ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¤ÇÒÁàË ç¹ªÍº¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁº ÑµÔ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂáÅÐá¹Ç»¯Ôº ÑµÔ  ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨ Ñ́ · íÒãºÊ íÒ¤ÑáÊ´§

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

21 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

-  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡ÒÃ¹ÒÂ¨�Ò§·ÕèÁ ÕÁµÔ          

áµ�§µ Ñé§¼Ù�á·¹Í§¤�¡ÒÃà¾×èÍÃ�ÇÁÅ§¹ÒÁã¹àÍ¡ÊÒÃ¢Í¨ Ñ́ µ Ñé§áÅÐ¡ÃÐ· íÒ¡ÒÃá·¹

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¢Í§·Ø¡Í§¤�¡ÒÃ·ÕèÁÕÁµÔãË�¤Çº

- Ë¹ Ñ§Ê×ÍÃ ÑºÃÍ§¡ÒÃá¨�§à¨�ÒË¹Õé

-  á¼¹·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

- Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õè

- µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§Í§¤�¡ÒÃ

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ�ÇÁ¢Í§Í§¤�¡ÒÃÅÙ¡¨�Ò§/Í§¤�¡ÒÃ¹ÒÂ¨�Ò§ã¹àÃ×èÍ§·ÕèÁÕÁµÔ

à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍ§¤�¡ÒÃ·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
- »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼Ù�á·¹Í§¤�¡ÒÃ¾Ã�ÍÁÃÙ»¶ �ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»¤¹ÅÐ 1 ªǾ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂáÅÐá¹Ç»¯Ôº ÑµÔ  ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨ Ñ́ · íÒãºÊ íÒ¤ÑáÊ´§

¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹  ¹íÒÊ�§»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨ Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾ Ñ¹ �̧ ª Ñé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 
ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾ Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í· Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁ ÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 9

9. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§ (àÍ¡ª¹)9. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§ (àÍ¡ª¹)(((((((((àààààààààààààààÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ªªªªªªªªªªªª¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)))))))))

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

 -  àÍ¡ÊÒÃ¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

11 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

11 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ  

- µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§¢�Íµ¡Å§Ï

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
8 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

  -  ÊíÒà¹ÒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§¼Ù�á·¹¡ÒÃà¨Ã¨Ò¢Í§·Ñé§ÊÍ§½�ÒÂ ½�ÒÂÅÐ 1 ©ºÑº 

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¢�ÍàÃÕÂ¡Ã�Í§

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºÊíÒà¹Ò¢�Íµ¡Å§ÏãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃ Ô¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹»ÃÐ¹ÍÁ¢�Í¾ Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹Ï  Ê íÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8455

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´ Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´ Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255810

10. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¤íÒªÕé¢Ò´¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹ 10. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¤íÒªÕé¢Ò´¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹ 

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
- àÍ¡ÊÒÃ¤íÒªÕé¢Ò´¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

13 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

13 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤íÒªÕé¢Ò´Ï

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§/¢�Í¡®ËÁÒÂ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

22
10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¢�ÍÃÕÂ¡Ã�Í§
- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íáµ�§µÑé§¼Ù�ªÕé¢Ò´¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÊ�§ÁÍºÊíÒà¹Ò¤íÒªÕé¢Ò´ÏãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹»ÃÐ¹ÍÁ¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹Ï ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8455 

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́  

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§ áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 11

11. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨11. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

33 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

33 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ  ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ  Ã�Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº  

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
- Ã�Ò§¢�ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹Ï

-  ºÑªÕÃÒÂª×èÍ¢Í§¼Ù�áÊ´§¤ÇÒÁ¨ íÒ¹§à¢ �Òà»�¹ÊÁÒªÔ¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐÂÕèÊÔºË�Ò¢Í§ÅÙ¡¨�Ò§·Ñé§ËÁ´

-  ÃÙ»¶�ÒÂ¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ  ¨ íÒ¹Ç¹ 1 ÃÙ»

-  Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ

-  á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»áÊ´§·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈

-  ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õèà»�¹·ÕèµÑé§

-  µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

-   Ë¹Ñ§Ê×Í·Õè¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ·Ø¡¤¹Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍÃÑºÃÍ§ºÑªÕÃÒÂª×èÍáÅÐÅÒÂÁ×Íª×èÍ¢Í§            

¼Ù�áÊ´§¤ÇÒÁ¨íÒ¹§à»�¹ÊÁÒªÔ¡ÊËÀÒ¾áÃ§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ  ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ  Ã�Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº  

áÅÐ¨Ñ́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¶Ö§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×èÍ·ÃÒº¢�ÍÁÙÅÅÙ¡¨�Ò§ áÅÐ»�´»ÃÐ¡ÒÈ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹  ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ áÅÐ»ÃÐ·ÑºµÃÒ ¹ íÒÊ�§»ÃÐ»ÃÐ¡ÒÈã¹

ÃÒª¡Ô̈ ¨Ò¹Øàº¡ÉÒ 

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 7 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¨Ñ́ · íÒºÑ¹· Ö¡¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹  àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ áÅÐ¨Ñ́ · íÒã¹

ÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈ Ñ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255812

12. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨12. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ́ µÑé§ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈

-  áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

33 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

33 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ  ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ  Ã�Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº  

áÅÐ¨Ñ́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¶Ö§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×èÍ·ÃÒº¢�ÍÁÙÅÅÙ¡¨�Ò§ áÅÐ»�´»ÃÐ¡ÒÈ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
- Ã�Ò§¢ �ÍºÑ§¤Ñº¢Í§ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

-  »ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼Ù�á·¹¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃáµ�ÅÐ¤¹¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ

¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

-  á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»áÊ´§·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹-  ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª�ÒÊ¶Ò¹·Õèà»�¹·ÕèµÑé§

 -  µÑÇÍÂ�Ò§à¤Ã ×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§ÊË¾Ñ¹ �̧áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

-  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐª ØÁÃ�ÇÁ¢Í§¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ¨Ñ́ µÑé§ã¹àÃ ×èÍ§·ÕèÁÕÁµÔà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

-  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐª ØÁãË�¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈ ·Ø¡áË�§·ÕèÁÕÁµÔãË�à¢ �ÒÃ�ÇÁ

¡�ÍµÑé§ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Õè¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

áÅÐ¨Ñ́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¶Ö§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×èÍ·ÃÒº¢�ÍÁÙÅÅÙ¡¨�Ò§ áÅÐ»�´»ÃÐ¡ÒÈ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹  ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ áÅÐ»ÃÐ·ÑºµÃÒ ¹ íÒÊ�§»ÃÐ»ÃÐ¡ÒÈã¹

ÃÒª¡Ô̈ ¨Ò¹Øàº¡ÉÒ 

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò Ê�§ÁÍºãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ãË�¼Ù�¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 7 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ª Ñé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¨Ñ́ · íÒºÑ¹· Ö¡¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹  àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´¼Ù�àÃÔèÁ¡�Í¡ÒÃ áÅÐ¨Ñ́ · íÒã¹

ÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈ Ñ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 13

13. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�ÍºÑ§¤ ÑºÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈  ¢�ÍºÑ§¤ Ñº

ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

13. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�ÍºÑ§¤ ÑºÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈  ¢�ÍºÑ§¤ Ñº

ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍººººººººº§§§§§§§§§§§§¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ººººººººº

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨/

ÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¤íÒ¢Í ¢�ÍºÑ§¤Ñº·Õèá¡�ä¢ 

¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂ ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨Ñ́ ·íÒãºÊíÒ¤Ñ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¡ÒÃá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ¢�ÍºÑ§¤Ñº

- ¢�ÍºÑ§¤ÑºËÃ×Í¢�ÍºÑ§¤Ñº·Õèá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÒàª �ÒËÃ×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ãª�Ê¶Ò¹·Õèà»�¹·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

- á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»áÊ´§·ÕèµÑé§

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÊ�§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§  ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255814

14.¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈14.¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨/
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¤íÒ¢Í Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐµíÒáË¹�§

ÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¨Ñ́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¶Ö§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

à¾×èÍ¢Í¢�ÍÁÙÅ¼Ù�ä´�ÃÑºàÅ×Í¡µÑé§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
17 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

- Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐµíÒáË¹�§ÍíÒ¹Ò¨Ë¹�Ò·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃ
- ÃÙ»¶�ÒÂ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ ¤¹ÅÐ 2 ÃÙ»

- ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèáÊ´§¶Ö§¡ÒÃà»�¹ÅÙ¡¨�Ò§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ  ¢�Í¡®ËÁÒÂ  ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨Ñ́ ·íÒ

ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÊ�§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§  ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 15

15. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈15. ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¾Ñ¹¸ �áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ã�ÍÁ»ÃÐ·ÑºµÃÒÊË¾Ñ¹ �̧áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¤íÒ¢Í  µÃÇ¨ÊÍºË¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡·Ø¡áÃ§§Ò¹

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ã¹¡ÒÃáµ�§µÑé§¼Ù�á·¹à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
20ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

- Ë¹Ñ§Ê×Íáµ�§µÑé§¼Ù�á·¹à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ò¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

·ÕèÊ�§à»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ã�ÍÁÃÙ»¶�ÒÂ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ¤¹ÅÐ 1 ÃÙ»

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂ  ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨Ñ́ ·íÒãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

- ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇÅÙ¡¨�Ò§ËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ã´·ÕèáÊ´§¶Ö§¡ÒÃà»�¹ÅÙ¡¨�Ò§

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãË�¢Í§ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·ÕèÁÕÁµÔà¢�Òà»�¹ÊÁÒªÔ¡

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÊ�§ãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§  ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8993

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255816

16.¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§ (ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈ )16.¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§ (ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈ )ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÔÔÔÔÔÔ̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ ))))))))))))

- áºº¤íÒ¢Í¨´·ÐàºÕÂ¹
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

13 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

13 ÇÑ¹· íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¤íÒ¢Í  µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢�Íµ¡Å§

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- àÍ¡ÊÒÃ¢�Íµ¡Å§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨�Ò§

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¢�ÍàÃÕÂ¡Ã�Í§

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂ  ÊÃØ»àÃ×èÍ§áÅÐ¨Ñ́ ·íÒãºÊíÒ¤ÑáÊ´§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹

- ÊíÒà¹ÒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§¼Ù�á·¹¡ÒÃà¨Ã¨Ò¢Í§·Ñé§ÊÍ§½�ÒÂ½�ÒÂÅÐ 1 ©ºÑº

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹¨´·ÐàºÕÂ¹ 

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÊ�§ÁÍºÊíÒà¹Ò¢�Íµ¡Å§ÏãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹»ÃÐ¹ÍÁ¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹Ï Ê íÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ªÑé¹ 2 

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8455

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 17

17.¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÍ§¨íÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ 17.¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÍ§¨íÒ¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ 

- ¤íÒÃ�Í§¢ÍµÒÁáºº ÃÊ.6 ËÃ×Í¤íÒÃ�Í§¢Í§µÃÇ¨ÃÑºÃÍ§Ï
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

15 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

15 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´àÍ¡ÊÒÃ¤íÒÃ�Í§

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
13 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÊíÒà¹Ò¢�ÍàÃÕÂ¡Ã�Í§Ï

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íáµ�§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÙ¡¨�Ò§

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í¡®ËÁÒÂ

- ºÑªÕÃÒÂª×èÍáÅÐµíÒáË¹�§Ë¹�Ò·Õè¡ÒÃ§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¨�Ò§·Ñé§ËÁ´ (àÃÕÂ§µÒÁÅíÒ´Ñº

ÍÑ¡ÉÃ) ³ ÇÑ¹·ÕèÂ×è¹¢�ÍàÃÕÂ¡Ã�Í§ËÃ×Íáµ�§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÙ¡¨�Ò§

- ¨Ñ́ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¶Ö§¹ÒÂ¨�Ò§áÅÐÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹ãË�Ê�§àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§

à·ÕÂºà¤ÕÂ§àÍ¡ÊÒÃ¢Í§ áµ�ÅÐ½�ÒÂ

- µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÃÒÂª×èÍÅÙ¡¨�Ò§·Ñé§ËÁ´

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§áÅÐá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒÃ�Í§·ÃÒº
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹»ÃÐ¹ÍÁ¢�Í¾Ô¾Ò·áÃ§§Ò¹ áÅÐ¢�Í¢Ñ́ áÂ�§ 

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ªÑé¹ 2 ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·Ã 0 2246 8455

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

ÊíÒ¹Ñ¡áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  â·ÃÈÑ¾· � 0 2246 8392  â·ÃÊÒÃ 0 2246 8993

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255818

18. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃà¨�ÒË¹�Ò·Õè

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

18. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃà¨�ÒË¹�Ò·Õè

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

44 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

44 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

41 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèµÑé§¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§¡ÒÃáµ�§µÑé§à¨�ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§ÇÔ·ÂÒ¡Ã»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àµçÁàÇÅÒ- ÊÃØ»ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐËÑÇ¢�ÍÇÔªÒ·ÕèÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ

- àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ/ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ ËÃ×ÍÃÑºÃÍ§ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- á¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁáÅÐÍÑµÃÒ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃ·ÕèÁÍºãË�¡Ñº¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÅÐá¼�¹ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã (Powerpoint)

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- à¢�ÒµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·ÕèµÑé§Ë¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÒµÃ°Ò¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¢Íà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁâ´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÒµÃ°Ò¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¢Íà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁâ´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï

- ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¢Íà»�¹¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ́ ½�¡ÍºÃÁ �́Ò¹¤ÇÒÁ

»ÅÍ´ÀÑÂÏÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÏáÅÐ¨Ñ́ ·íÒãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãº·ÐàºÕÂ¹ÏãË�¼Ù�Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈ Ñ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 19

19. ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃà¨�ÒË¹�Ò·Õè                

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

19. ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃà¨�ÒË¹�Ò·Õè                

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

ÙÙÙÙÙÙÙÙÙ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

19 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèµÑé§¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§¡ÒÃáµ�§µÑé§à¨�ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢Íµ�ÍÍÒÂØ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§ÇÔ·ÂÒ¡Ã»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àµçÁàÇÅÒ- ÊÃØ»ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐËÑÇ¢�ÍÇÔªÒ·ÕèÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ/ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ ËÃ×ÍÃÑºÃÍ§ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- á¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁáÅÐÍÑµÃÒ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃ·ÕèÁÍºãË�¡Ñº¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÅÐá¼�¹ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã (Powerpoint)

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍºÍÒÂØ·ÐàºÕÂ¹·Õè¼�Ò¹ÁÒ 3 »�

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈ Ñ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- à¢�ÒµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·ÕèµÑé§Ë¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãº·ÐàºÕÂ¹ÏãË�¼Ù�Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¨Ñ́ ·íÒãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255820

20. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

ã¹·ÕèÍÑºÍÒ¡ÒÈ 

20. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

ã¹·ÕèÍÑºÍÒ¡ÒÈ 

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

44 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

44 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

41 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§Ë¹�ÇÂ§Ò¹

½�¡ÍºÃÁ

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢Í¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§ÇÔ·ÂÒ¡Ã»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àµçÁàÇÅÒ- ÊÃØ»ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐËÑÇ¢�ÍÇÔªÒ·ÕèÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ/ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- á¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁáÅÐÍÑµÃÒ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃ·ÕèÁÍºãË�¡Ñº¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÅÐá¼�¹ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã (Powerpoint)

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

-ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§à¨�ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï  â·ÃÈÑ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï
- à¢�ÒµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·ÕèµÑé§Ë¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãº·ÐàºÕÂ¹ÏãË�¼Ù�Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¢Íà»�¹¼Ù�ãË�ºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ́ ½�¡ÍºÃÁ �́Ò¹¤ÇÒÁ

»ÅÍ´ÀÑÂÏÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÏáÅÐ¨Ñ́ ·íÒãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤
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คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 21

21. ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹·ÕèÍÑºÍÒ¡ÒÈ 

21. ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹·ÕèÍÑºÍÒ¡ÒÈ 

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

22ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

19 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèµÑé§¢Í§Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢Í¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§ÇÔ·ÂÒ¡Ã»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àµçÁàÇÅÒ- ÊÃØ»ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐËÑÇ¢�ÍÇÔªÒ·ÕèÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õ/ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- á¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁáÅÐÍÑµÃÒ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃ·ÕèÁÍºãË�¡Ñº¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- àÍ¡ÊÒÃáÅÐá¼�¹ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã (Powerpoint)

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

-ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃáµ�§µÑé§à¨�ÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍºÍÒÂØ·ÐàºÕÂ¹·Õè¼�Ò¹ÁÒ 3 »�

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈÑ¾· �  02 448 8338  µ�Í  722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ù�¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï
- à¢�ÒµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·ÕèµÑé§Ë¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãº·ÐàºÕÂ¹ÏãË�¼Ù�Â×è¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹Ï

- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃµÃÇ¨áÅÐ¨Ñ́ ·íÒãº·ÐàºÕÂ¹áÊ´§¡ÒÃà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255822

22. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹22. ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

6 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

6 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐá �̈§

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

33
 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃáµ�§µÑé§à»�¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- ÊíÒà¹ÒãºÃÑºÃÍ§¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃà¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

- µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

- ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

ÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐá �̈§

àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ãË�¹ÒÂ¨�Ò§·ÕèÂ×è¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ฯ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¡Ã Ø§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¾×é¹·Õè· Ø¡¾×é¹·Õè

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́  

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 23

23. ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿  (¡Ã³Õà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)

23. ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿  (¡Ã³Õà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹·········ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)))))))))

1 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

1 ÇÑ¹11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22 57 ÇÑ¹

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- àÍ¡ÊÒÃáºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ (áºº´¾. 1)

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂª×èÍáÅÐÊíÒà¹ÒÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã«Öè§·íÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ

 - ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃàÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÇÁ·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×¹ÂÑ¹              

¡ÒÃà»�¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ«Öè§ÁÕà¹×éÍËÒÇÔªÒµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ

ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡íÒË¹´ËÑÇ¢�ÍáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÃÒ§áÊ´§¢Ñé¹µÍ¹ËÃ×Í

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁËÃ×Í¡íÒË¹´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

¾Ã�ÍÁà©ÅÂ µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃáÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÏ·ÕèÁÍºãË�á¡�¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ áÅÐµÑÇÍÂ�Ò§

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§áÊ´§ ¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ·ÕèÁÍºãË�á¡�Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ

-  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹È Ø¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈ Ñ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

¡Ã³ÕÁÕàËµØÊÁ¤ÇÃÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä �́äÁ�à¡Ô¹ 90 ÇÑ¹

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

-  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å

- µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÍ¹ØÒµãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512 â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255824

24. ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿ (¡Ã³ÕäÁ�à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)

24. ¡ÒÃ¢ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿ (¡Ã³ÕäÁ�à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹············ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)))))))))

1 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

1 ÇÑ¹11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22 57 ÇÑ¹

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂª×èÍáÅÐÊíÒà¹ÒÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§

ºØ¤ÅÒ¡Ã«Öè§·íÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃàÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§

ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÇÁ·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃà»�¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ«Öè§ÁÕ

à¹×éÍËÒÇÔªÒµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 

- àÍ¡ÊÒÃáºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ (áºº´¾. 1)

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ

ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡íÒË¹´ËÑÇ¢�ÍáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÃÒ§áÊ´§¢Ñé¹µÍ¹ËÃ×Í

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁËÃ×Í¡íÒË¹´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ àÍ¡ÊÒÃá¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¨Ñ́ ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í½�¡«�ÍÁ  

àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ¾Ã�ÍÁà©ÅÂ µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃáÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ

½�¡ÍºÃÁÏ·ÕèÁÍºãË�á¡�¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ µÑÇÍÂ�Ò§Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§áÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ áÅÐ

àÍ¡ÊÒÃºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã 

-  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å  µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õè½�¡»¯ ÔºÑµÔ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹
à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ
33

¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

¡Ã³ÕÁÕàËµØÊÁ¤ÇÃÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä �́äÁ�à¡Ô¹ 90 ÇÑ¹

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

-  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å  µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õè½�¡»¯ ÔºÑµÔ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹

µÃÇ¨ÊÍºÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ áÅÐÍØ»¡Ã³�½�¡»¯ ÔºÑµÔ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÍ¹ØÒµãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í

- ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÒµÃ°Ò¹¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õè¢Íà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ 

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  ¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ  à¢µµÅÔè§ªÑ¹ 

¡ÃØ§à·¾Ï  â·ÃÈ Ñ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

1.ãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹ 

©ºÑºÅÐ 20,000 ºÒ·

2.ãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾

Ë¹Õä¿ ©ºÑºÅÐ 20,000 ºÒ·  

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512  â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 25

25. ¡ÒÃ¢Íµ�ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿  (¡Ã³Õà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)

25. ¡ÒÃ¢Íµ�ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ

½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿  (¡Ã³Õà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹············ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)))))))))

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

57 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

- àÍ¡ÊÒÃáºº¤íÒ¢Íµ�ÍÍÒÂØãÂÍ¹ØÒµ (áºº ´¾. 2)

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂª×èÍáÅÐÊíÒà¹ÒÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã«Öè§·íÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ

 - ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃàÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÇÁ·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×¹ÂÑ¹              

¡ÒÃà»�¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ«Öè§ÁÕà¹×éÍËÒÇÔªÒµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 

- àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ

ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µÒÃÒ§¡íÒË¹´ËÑÇ¢�ÍáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÃÒ§áÊ´§¢Ñé¹µÍ¹ËÃ×Í

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁËÃ×Í¡íÒË¹´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ

¾Ã�ÍÁà©ÅÂ µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃáÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÏ·ÕèÁÍºãË�á¡�¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ áÅÐµÑÇÍÂ�Ò§

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§áÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ·ÕèÁÍºãË�á¡�Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ

¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙ�¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍºÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ·Õè¼�Ò¹ÁÒ 3 »�

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 ¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  

¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈÑ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

¡Ã³ÕÁÕàËµØÊÁ¤ÇÃÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä �́äÁ�à¡Ô¹ 90 ÇÑ¹

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

-  µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å
- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¨Ñ́ ·íÒãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512  â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

www.oshthai.org 
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ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255826

26. ¡ÒÃ¢Íµ�ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§

áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿ (¡Ã³ÕäÁ�à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)

26. ¡ÒÃ¢Íµ�ÍãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹áÅÐË¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§

áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿ (¡Ã³ÕäÁ�à»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÊ�Ç¹¡ÅÒ§ Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹)ÊÊÊÊÊÊÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹············ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹)))))))))

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

60 ÇÑ¹

11111
Â×è¹¤íÒ¢Í

22

57 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·Õè½�¡ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂª×èÍáÅÐÊíÒà¹ÒÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§

ºØ¤ÅÒ¡Ã«Öè§·íÒË¹�Ò·ÕèºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ ÃÒÂª×èÍÇÔ·ÂÒ¡ÃàÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§

ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÇÁ·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃà»�¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ«Öè§ÁÕ

à¹×éÍËÒÇÔªÒµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 

- àÍ¡ÊÒÃáºº¤íÒ¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ (áºº ´¾. 2)

- ÃÒÂ¡ÒÃÍØ»¡Ã³�·Õèãª�»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ àÍ¡ÊÒÃ

áÊ´§µÒÃÒ§¡íÒË¹´ËÑÇ¢�ÍáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁµÒÃÒ§áÊ´§¢Ñé¹µÍ¹ËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ

ËÃ×Í¡íÒË¹´¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ àÍ¡ÊÒÃá¼¹áÅÐà»�ÒËÁÒÂ¨Ñ́ ½�¡ÍºÃÁËÃ×Í½�¡«�ÍÁ  àÍ¡ÊÒÃáÊ´§

áºº·´ÊÍº¡�Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ¾Ã�ÍÁà©ÅÂ µÑÇÍÂ�Ò§ÇØ²ÔºÑµÃáÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁÏ·ÕèÁÍº

ãË�á¡�¼Ù�¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ µÑÇÍÂ�Ò§Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§áÊ´§¡ÒÃ¼�Ò¹¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ áÅÐàÍ¡ÊÒÃºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ

ºÃÃÂÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã  àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙ�¢Í§ÇÔ·ÂÒ¡Ã áÅÐÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹

ÃÍºÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ·Õè¼�Ò¹ÁÒ 3 »�

à¨ �ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

 ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

¡Ã³ÕÁÕàËµØÊÁ¤ÇÃÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä �́äÁ�à¡Ô¹ 90 ÇÑ¹

á¨ �§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

-  µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤Å  µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õè½�¡»¯ ÔºÑµÔ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹

µÃÇ¨ÊÍºÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ áÅÐÍØ»¡Ã³�½�¡»¯ ÔºÑµÔ

- á¨ �§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í

- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¨ Ñ́ ·íÒãºÍ¹ØÒµµ�ÍÍÒÂØà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁÏ

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¡ÅØ�Á§Ò¹·ÐàºÕÂ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹ ªÑé¹ 7 

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  ¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ  à¢µµÅÔè§ªÑ¹ 

¡ÃØ§à·¾Ï  â·ÃÈ Ñ¾· �  02 448 8338 µ�Í 722 

1.ãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡ÍºÃÁ¡ÒÃ´Ñºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µ�¹ 

©ºÑºÅÐ 20,000 ºÒ·

2.ãºÍ¹ØÒµà»�¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾

Ë¹Õä¿ ©ºÑºÅÐ 20,000 ºÒ·

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512  â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

à¨ �ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 27

27.¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¤ÇÒÁàËç¹ªÍºá¼¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿27.¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¤ÇÒÁàËç¹ªÍºá¼¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

7 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ¢ �ÍÁÙÅ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

- ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃ½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿

- àÍ¡ÊÒÃ¢�ÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº»�̈ ¨ÑÂàÊÕèÂ§·Õè¡�ÍãË�à¡Ô´ÍÑ¤¤ÕÀÑÂä �́

- á¼¹¼Ñ§áÊ´§ºÃÔàÇ³ÃÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃáÅÐá¼¹¼Ñ§áÊ´§àÊ�¹·Ò§Ë¹Õä¿

- á¼¹¡ÒÃ Ñ́ºà¾ÅÔ§áÅÐá¼¹¡ÒÃÍ¾Â¾Ë¹Õä¿¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ àÍ¡ÊÒÃÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

¢Í§àËµ Ø¡ÒÃ³�¨íÒÅÍ§¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ àÍ¡ÊÒÃÃÒÂª×èÍáÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµ Ô¢Í§¼Ù� í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ

- µÑÇÍÂ�Ò§àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ àÍ¡ÊÒÃáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÍØ»¡Ã³�

áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½�¡«�ÍÁÏ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨ãË�¤ÇÒÁàËç¹ªÍºáÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õèá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÏ ãË�¼Ù�Â×è¹á¼¹Ï

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1.¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  ¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ à¢µµÅÔè§ªÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 

â·ÃÈÑ¾· �  02 448 8338 

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ �Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

-  µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ

- µÃÇ¨ÊÍºá¼¹½�¡«�ÍÁ´Ñºà¾ÅÔ§áÅÐ½�¡«�ÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿áÅÐàÊ¹Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 

www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPWÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 02 448 8338 µ�Í 512  â·ÃÊÒÃ 024489141

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

www.oshthai.org 



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255828

28. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ̈ �ÒÂà§Ô¹¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË �ÅÙ¡¨�Ò§ 

(¡Ã³Õ¹ÒÂ¨�Ò§äÁ�̈ �ÒÂ¤�Òª´àªÂ)

28. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ̈ �ÒÂà§Ô¹¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË �ÅÙ¡¨�Ò§ 

(¡Ã³Õ¹ÒÂ¨�Ò§äÁ�̈ �ÒÂ¤�Òª´àªÂ)

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

19 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

19 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22

13 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- áºº¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�¨Ò¡¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÅÙ¡¨�Ò§

(áººÊ¡Å. 1)

- µÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡°Ò¹ÊÍº¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐàÊ¹Í¤íÒ¢Í¾Ã�ÍÁ

àËµØ¼ÅáÅÐ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹µ�Í¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ¨�ÒÂà§Ô¹

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ �̈ÒÂà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�Ï¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔáÅÐ

à �̈ÒË¹�Ò·Õèá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�ÅÙ¡¨�Ò§·ÃÒº

1. ¡Í§¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ªÑé¹ 10  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

â·ÃÈÑ¾·�  0 2246 2565 

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́ 76 ¨Ñ§ËÇÑ́  

3. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¾×é¹·Õè 1-10

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2246 1622 â·ÃÊÒÃ 0 2246 1622 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 29

29. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ̈ �ÒÂà§Ô¹¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË �ÅÙ¡¨�Ò§ 

(¡Ã³ÕÍ×è¹¹Í¡àË¹×Í¤ �Òª´àªÂ)

29. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ̈ �ÒÂà§Ô¹¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË �ÅÙ¡¨�Ò§ 

(¡Ã³ÕÍ×è¹¹Í¡àË¹×Í¤ �Òª´àªÂ)

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

57 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

57 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22

51 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- áºº¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�¨Ò¡¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÅÙ¡¨�Ò§

(áººÊ¡Å. 1)

- µÃÇ¨ÊÍºËÅÑ¡°Ò¹ÊÍº¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐÊÃØ»àÃ×èÍ§à¾×èÍàÊ¹Í           

¤íÒ¢Íµ�Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÅÙ¡ �̈Ò§¾Ô¨ÒÃ³Ò

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

- »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÅÙ¡¨�Ò§à¾×èÍ

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
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¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Í§¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ªÑé¹ 10  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

â·ÃÈÑ¾·�  0 2246 2565 

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́ 76 ¨Ñ§ËÇÑ́  

3. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¾×é¹·Õè 1-10

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Í¹ØÁÑµÔ �̈ÒÂà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�Ï¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔáÅÐ

à �̈ÒË¹�Ò·Õèá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�ÅÙ¡¨�Ò§·ÃÒº

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2246 1622 â·ÃÊÒÃ 0 2246 1622 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255830

30.¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�ÅÙ¡¨�Ò§«Öè§à»�¹à´ç¡·íÒ§Ò¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§ àÇÅÒ 22.00 - 06.00 ¹.  

µÒÁÁÒµÃÒ 47 ÇÃÃ¤Ë¹Öè§ áË�§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤ Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ ¾.È. 2541

30.¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�ÅÙ¡¨�Ò§«Öè§à»�¹à´ç¡·íÒ§Ò¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§ àÇÅÒ 22.00 - 06.00 ¹.  

µÒÁÁÒµÃÒ 47 ÇÃÃ¤Ë¹Öè§ áË�§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤ Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ ¾.È. 2541¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾............ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ............ 222222222222555555555555555444444444444444111111111

1 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

5 ÇÑ¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

5 ÇÑ¹

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

 2ÇÑ¹

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

22
2 ÇÑ¹

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
- áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµãË�Í¹ØÒµ (áºº ¤Ã. 5)

- ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ �ÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ �Í§¡Ñº§Ò¹·Õè¢ÍÍ¹ØÒµµÒÁ¢ �Í¡íÒË¹´¢Í§

¡®ËÁÒÂáÅÐ¨Ñ́ ·íÒ¤ÇÒÁàËç¹àÊ¹ÍÍ¸Ôº´ÕËÃ×Í  ¼Ù�«Öè§Í¸Ôº´ÕÁÍºËÁÒÂ

¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ

- ÊíÒà¹Òáººá¨�§¡ÒÃ¨�Ò§ÅÙ¡ �̈Ò§«Öè§à»�¹à´ç¡ÍÒÂØµèíÒ¡Ç�Ò 18 »� 

(áºº ¤Ã. 2)

- àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁ¨íÒà»�¹·Õèµ�Í§ãË�ÅÙ¡ �̈Ò§à´ç¡

·íÒ§Ò¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§àÇÅÒ 22.00 - 06.00 ¹.

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹

¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th 
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¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2ÇÑ¹

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¾×é¹·Õè 1-10 

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ§¹ÒÁãºÍ¹ØÒµÏ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õèá �̈§

¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÊ�§ÁÍºãºÍ¹ØÒµÏ

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2246 1622 â·ÃÊÒÃ 0 2246 1622 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 31

31. ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¡Ù�à§Ô¹á¡�ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃáÅÐ

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (¡Ã³ÕÇ§à§Ô¹¡Ù�à¡Ô¹Ë�ÒÅ�Ò¹ºÒ·)

31. ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¡Ù�à§Ô¹á¡�ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃáÅÐ

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (¡Ã³ÕÇ§à§Ô¹¡Ù�à¡Ô¹Ë�ÒÅ�Ò¹ºÒ·)

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

47 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

47 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

44 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ¤íÒ¢Í¡Ù�Â×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª�áÃ§§Ò¹   ÊíÒà¹ÒãºÊíÒ¤ÑÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�  

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢Í¡Ù�  ÊíÒà¹ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�·ÕèÁÕÁµÔÍ¹ØÁÑµÔ

ãË�¡Ù� ÊíÒà¹Ò§º´ØÅáÅÐ§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨íÒ»�Ë¹Öè§»�·ÕèÅ�Ç§ÁÒáÅ�Ç ÊíÒà¹Ò§º·´ÅÍ§ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹

¡ÒÃà§Ô¹ÊÒÁà´×Í¹ÊǾ ·�ÒÂ¡�Í¹Â×è¹¤íÒ¢Í¡Ù�   ÊíÒà¹ÒÃÐàºÕÂºÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃãË�à§Ô¹¡Ù�á¡�ÊÁÒªÔ¡áÅÐ

¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé¾Ã�ÍÁ»ÃÐ¡ÒÈÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ©ºÑº·ÕèÊË¡Ã³�ãª�ÍÂÙ�ã¹»�̈ ¨ØºÑ¹Å�ÒÊǾ   Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§

ÃÒÂª×èÍ¾Ã�ÍÁÅÒÂÁ×Íª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�¨Ñ́ ¡ÒÃÊË¡Ã³� »ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃÑº-¨�ÒÂà§Ô¹Å�Ç§Ë¹�Ò  

¢�ÍºÑ§¤ÑºÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�  Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨ãË�ºØ¤¤Åã´æ·íÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ¡Ù�Â×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍ

¼Ù�ãª�áÃ§§Ò¹  ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§¡ÃÁµÃÇ¨ºÑªÕÊË¡Ã³� 

áÅÐ¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃ¨Ñ́ ¢¹Ò´µÒÁà¡³±�¢Í§¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁÊË¡Ã³� ÃÒÂª×èÍÊÁÒªÔ¡·Õè¢Öé¹ºÑªÕ¢Í¡Ù�à§Ô¹·ÕèÁÕ

¢�ÍÁÙÅà§Ô¹à´×Í¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¢Í¡Ù�¨íÒ¹Ç¹Ë¹ÕéáÅÐà§Ô¹¤§àËÅ×ÍÊíÒËÃÑº¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕ¾ÃÒÂà´×Í¹áÅÐ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃ¡Ù�¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�

- »ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹ Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà§Ô¹¡Ù�¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§¤íÒ¢Íà§Ô¹¡Ù�
à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹§Ò¹
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¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Å Ø�Á§Ò¹¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª �áÃ§§Ò¹ ¡Í§ÊÇÑÊ´ Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹ ª Ñé¹ 3 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ à¢µ Ố¹á´§ ¡·Á. 10400

â·ÃÈÑ¾·� : 0 2246 0383 â·ÃÊÒÃ : 0 2246 0383

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ �Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐº ØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª �áÃ§§Ò¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµ Ôà§Ô¹¡Ù�

- á¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¾Ã�ÍÁÊ�§ÊÑÒ¡Ù�à§Ô¹ãË�ÊË¡Ã³�·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºà¾×èÍ·íÒÊÑÒ¡Ù�à§Ô¹  

- Í¸Ôº ṌÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�¾Ã�ÍÁ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÍ Ô̧º´ Õà¾×èÍâÍ¹à§Ô¹¡Ù�áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õè

»ÃÐÊÒ¹ÊË¡Ã³ �à¾×èÍÃÑºà§Ô¹¡Ù�

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

- »ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹ Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà§Ô¹¡Ù�¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§¤íÒ¢Íà§Ô¹¡Ù�

- ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔàºÔ¡à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´ Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2248 6876 â·ÃÊÒÃ 0 2248 6876 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤



คูมือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอ�นำวยคำวามสะดวกในำการพิจารณาอนำุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255832

32.¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¡Ù�à§Ô¹á¡�ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (¡Ã³ÕÇ§à§Ô¹¡Ù�äÁ�à¡Ô¹Ë�ÒÅ�Ò¹ºÒ·)

32.¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ¡Ù�à§Ô¹á¡�ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃáÅÐ

ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (¡Ã³ÕÇ§à§Ô¹¡Ù�äÁ�à¡Ô¹Ë�ÒÅ�Ò¹ºÒ·)

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

38 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

38 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

35 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- ¤íÒ¢Í¡Ù�Â×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª�áÃ§§Ò¹   ÊíÒà¹ÒãºÊíÒ¤ÑÃÑº¨´·ÐàºÕÂ¹ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÇ§à§Ô¹¡Ù�Â×Á»ÃÐ¨íÒ»�  ÊíÒà¹ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ

·ÃÑ¾Â�·ÕèÁÕÁµÔÍ¹ØÁÑµÔãË�¡Ù�  â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢Í¡Ù�  ÊíÒà¹Ò§º´ØÅáÅÐ§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨íÒ»�Ë¹Öè§»�·ÕèÅ�Ç§

ÁÒáÅ�Ç  ÊíÒà¹Ò§º·´ÅÍ§ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ÊÒÁà´×Í¹ÊǾ ·�ÒÂ¡�Í¹Â×è¹¤íÒ¢Í¡Ù�  ÊíÒà¹ÒÃÐàºÕÂº

Ç�Ò �́ÇÂ¡ÒÃãË�à§Ô¹¡Ù�á¡�ÊÁÒªÔ¡áÅÐ¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé¾Ã�ÍÁ»ÃÐ¡ÒÈÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ©ºÑº·ÕèÊË¡Ã³�ãª�ÍÂÙ�ã¹

»�̈ ¨ØºÑ¹Å�ÒÊǾ   Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ÃÒÂª×èÍ¾Ã�ÍÁÅÒÂÁ×Íª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼Ù�¨Ñ́ ¡ÒÃÊË¡Ã³�  

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃÑº-¨�ÒÂà§Ô¹Å�Ç§Ë¹�Ò ¢�ÍºÑ§¤ÑºÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�  Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨ãË�ºØ¤¤Åã´æ

·íÒ¹ÔµÔ¡ÃÃÁ¡Ù�Â×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª�áÃ§§Ò¹  ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

ÀÒÂã¹¢Í§¡ÃÁµÃÇ¨ºÑªÕÊË¡Ã³�áÅÐ¢�ÍÁÙÅ¡ÒÃ¨Ñ́ ¢¹Ò´µÒÁà¡³±�¢Í§¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁÊË¡Ã³�  

ÃÒÂª×èÍÊÁÒªÔ¡·Õè¢Öé¹ºÑªÕ¢Í¡Ù�à§Ô¹·ÕèÁÕ¢�ÍÁÙÅà§Ô¹à´×Í¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õè¢Í¡Ù�¨íÒ¹Ç¹Ë¹ÕéáÅÐà§Ô¹¤§àËÅ×Í

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕ¾ÃÒÂà´×Í¹áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃ¡Ù�¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�

- »ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà§Ô¹¡Ù�¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª �áÃ§§Ò¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ ØÁÑµÔ

à¨�ÒË¹�Ò·Õè´ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

 2ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶ Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1. ¡Å Ø�Á§Ò¹¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª �áÃ§§Ò¹ ¡Í§ÊÇÑÊ´ Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹ ª Ñé¹ 3 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ à¢µ Ố¹á´§ ¡·Á. 10400

â·ÃÈÑ¾·� : 0 2246 0383 â·ÃÊÒÃ : 0 2246 0383

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ �Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐº ØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- Í¸Ôº ṌÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÒà§Ô¹¡Ù�¾Ã�ÍÁ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÍ Ô̧º´ Õà¾×èÍâÍ¹à§Ô¹¡Ù�áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õè

»ÃÐÊÒ¹ÊË¡Ã³ �à¾×èÍÃÑºà§Ô¹¡Ù�

- »ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà§Ô¹¡Ù�¡Í§· Ø¹à¾×èÍ¼Ù�ãª �áÃ§§Ò¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ ØÁÑµÔ

à§Ô¹¡Ù�  ¢ÍÍ¹ØÁÑµ ÔàºÔ¡à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§áÅÐá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

¾Ã�ÍÁÊ�§ÊÑÒ¡Ù�à§Ô¹ãË�ÊË¡Ã³�·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºà¾×èÍ·íÒÊÑÒ¡Ù�à§Ô¹

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µ Ù� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´ Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2248 6876 â·ÃÊÒÃ 0 2248 6876 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤
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33.¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅá·¹¡ÒÃ¨Ñ́ ãË�ÁÕá¾·Â �à¾×èÍ

µÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅã¹Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹

33.¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅá·¹¡ÒÃ¨Ñ́ ãË�ÁÕá¾·Â �à¾×èÍ

µÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅã¹Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ  

10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

11
Â×è¹¤íÒ¢Í

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
22

7 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ¢Ñé¹µÍ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

- áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ (áºº ¡ÊÇ.1)

- ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¨Ñ́ µÑé§Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§¤ÇÒÁµ¡Å§ÃÐËÇ�Ò§¹ÒÂ¨�Ò§¡ÑºÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅà¾×èÍÊ�§

ÅÙ¡¨�Ò§à¢�ÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

- ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§Ç �Òà»�¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ·Õèà»�́ ºÃÔ¡ÒÃµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§
- ÃÒÂª×èÍá¾·Â�·ÕèÍÂÙ�»ÃÐ¨íÒÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ

- á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¨�Ò§ áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ

- µÃÇ¨ÊÍº¤ Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ·Õè¢ÍãºÍ¹ØÒµãË�ãª�

Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅá·¹¡ÒÃ¨Ñ́ ãË�ÁÕá¾·Â�à¾×èÍµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

à �̈ÒË¹�Ò·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

33
¡ÒÃÍ¹ØÒµ¡ÒÃÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

à» �´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã � ¶Ö§ ÇÑ¹ÈØ¡Ã �

(Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂǾ ÃÒª¡ÒÃ) 

µÑé§áµ�àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹.

ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

 ¢ Ñé¹µÍ¹áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¨ÐàÃÔèÁàÁ×èÍàÍ¡ÊÒÃ¤Ãº¶�Ç¹¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè¤Ù�Á×ÍÃÐºØäÇ�

á¨�§¼ÅãË�¼Ù�ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·ÃÒºÀÒÂã¹  7 ÇÑ¹

- ¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁÍ¹ØÒµ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·Õèá �̈§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ãË�¹ÒÂ¨�Ò§·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢ÍÁÒÃÑºãºÍ¹ØÒµ

1. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¾×é¹·Õè 1-10

2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ́  76 ¨Ñ§ËÇÑ́

Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅá·¹¡ÒÃ¨Ñ́ ãË�ÁÕá¾·Â�à¾×èÍµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ

ã¹Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹

ÃÇºÃÇÁâ´Â¡ÅØ�Á¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ http://asdg.labour.go.th  ¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ/ ÊÒÂ �́Ç¹ 1111/ µÙ� »³.1111  ÊÒÂ �́Ç¹ 1206 (»»·.)

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ¤Ø�Á¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹  ´Ô¹á´§  ¡·Á. 10400 www.labour.go.th

https://www.facebook.com/TheDLPW

ÊÒÂ �́Ç¹ 1506 ¡´ 3 

ª�Í§·Ò§ÃÑºàÃ×èÍ§Ã�Í§àÃÕÂ¹

¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹  â·ÃÈÑ¾·� 0 2248 6876 â·ÃÊÒÃ 0 2248 6876 

³  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÂ×è¹¤íÒ¢Í·Ñé§ã¹Ê�Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ �Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤





รายละเอียดคู่มือรายกระบวนงาน
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 1. การจดทะเบียนที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400    

โทรศพัท : 0 2246  8993  

โทรสาร  : 0 2246  8993 

2. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด  

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

           ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจางหรือลูกจางแตงตั้งเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา 

แกผูแทนของตนในการย่ืนขอเรียกรองหรือการเจรจาตอรองกันตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

มาตรา 17 โดยที่ปรึกษาดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดและตองย่ืนคําขอและไดรับการจดทะเบียน

จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งกําหนดไวในประกาศกรมแรงงานลงวันที่ 29 สิงหาคม 2534 เรื่องการ

กําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 ทวิผูซึ่งไดรับการจด

ทะเบียนเปนที่ปรึกษานายจางหรือที่ปรึกษาลูกจางใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนด 2 ปนับแตวันที่

ไดรับการจดทะเบียน 

            ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตองมีคณุสมบัติตามประกาศกรมแรงงานลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2534 เรื่องการ

กําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการย่ืนคําขอจดทะเบียนตามขอ 2 (9) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ใหแนบ

เอกสารตามท่ีมีคุณสมบัติ 

    หมายเหตุ : 

    1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255838
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือ

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ            

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูขอข้ึนทะเบียนฯไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอข้ึนทะเบียนฯ ทราบ ภายใน             

7 วัน 

4) กรณีย่ืนคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนนิการจะเพิ่มขึ้นอีก 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจด

ทะเบียนพรอมหลักฐานและ

เอกสารประกอบคําขอจด

ทะเบียนและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

เอกสาร 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของ        

ผูขอจดทะเบียน 

- สรุปเรื่องและจัดทําบัตร

ประจําตัวที่ปรึกษา 

3 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

3) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา          

จดทะเบียนและเจาหนาที่

แจงผลการพิจารณาและสง

มอบบัตรประจําตัว 

ท่ีปรึกษาฯใหผูขอ                

จดทะเบียน 

2 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     3 
 

 

ระยะเวลา  

6 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอจดทะเบียนที่

ปรึกษา 

1 _ ฉบับ - 

2) หลักฐานการมีประสบการณ

ดานแรงงานสัมพันธ 

1 - ฉบับ - 

3) รูปถายครึ่งตัวหนาตรงไม

สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว           

ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 

เดือน จํานวน 2 รูป 

2 - ชุด - 

4) ใบรับรองแพทย 1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสํานักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สํานักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สาย

ดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255840

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  5 
 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 2. การจดทะเบียนตออายุที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศัพท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

3. ยื่นผานระบบ e – service (www.labour.go.th) 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 17 กําหนดใหผูซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนที่ปรึกษา

นายจางหรือลูกจางใหมีระยะเวลาในการเปนที่ปรึกษามีกําหนด 2 ป นับแตวันที่ไดรับการจดทะเบียน โดยกอน

ครบวาระและที่ปรึกษาประสงคจะเปนที่ปรึกษาตอไป ใหย่ืนคําขอตออายุการจดทะเบียนตออธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดมีอบหมายกอนครบวาระ 15 วัน 

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม  โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว  มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอ

หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ

หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 41

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  6 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรบัการขึ้นทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณ ียื่นคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพ่ิมขึ้นอีก 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอ 

จดทะเบียนพรอมหลักฐาน

และเอกสารประกอบ 

คําขอจดทะเบียนและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

ความครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

เอกสาร 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผูขอจดทะเบียน 

- สรุปเรื่องและจัดทําบัตร

ประจําตวัท่ีปรกึษา 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

3) การลงนาม 

 

- อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา        

จดทะเบียน 

- เจาหนาที่แจงผลการ

พิจารณาและสงมอบบัตร

ประจําตวัท่ีปรกึษาฯให          

ผูขอจดทะเบียน 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

 

ระยะเวลา  

3 วันทําการ  

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255842

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  7 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนตออายุที่

ปรึกษา 

1 _ ฉบับ - 

2) บัตรประจําตัวที่ปรึกษาฉบับเดิม 1 _ ฉบับ - 

3) กรณีบัตรเดิมดานหลังชองบันทึก

ขอมูลการตอบัตรเต็มตองสงรูปถาย

ครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 

1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดอืน

จํานวน 2 รูปดวย 

1 _ ชุด - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สาํนักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 43

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  8 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 3. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกรลูกจาง (สหภาพแรงงาน) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น  2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400 

โทรศพัท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 

1. การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน  

        สหภาพแรงงานเปนองคกรของลูกจางที่รวมตัวกันจัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 ดังน้ี 

1) เพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง เชน เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน 

กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลกิจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจาง 

อันเก่ียวกับการจางหรือการทํางาน 

2) สงเสรมิความสัมพันธอันดรีะหวางนายจางกับลูกจางและระหวางลูกจางดวยกัน 

ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตองเปนลูกจางมีจํานวนไมนอยกวาสิบคนเปนผูเริ่มกอการและ

เปนผูบรรลุนิติภาวะที่มีสัญชาตไิทย โดยผูเริ่มกอการจะขอจดทะเบียนไดประเภทใดประเภทหนึ่งใน 2 ประเภทนี้เทานั้น 

คือ 

        (1) สหภาพแรงงานของนายจางคนเดียวกัน ซึ่งผูเริ่มกอการทุกคนตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันจึง

จะขอจดทะเบียนได 

        (2) สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดยีวกัน ซึ่งผูเริ่มกอการจะตองเปนลูกจางของนายจางท่ีประกอบ

กิจการประเภทเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะมีนายจางก่ีคน 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255844

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  9 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 

        สหภาพแรงงานตองมีขอบังคับ กรรมการบริหารสหภาพแรงงาน และตองยื่นคาํขอจดทะเบียนตอ 

นายทะเบียน เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิตบิุคคล 

หมายเหต ุ:  

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่

ตองย่ืนเพิ่มเตมิโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือ  ผูที่ไดรับมอบอํานาจ     

ลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคาํขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ท้ังนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจด

ทะเบียนพรอมเอกสารและ

หลักฐานประกอบคําขอจด

ทะเบียนและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียดคําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติผูเริ่ม             

กอการ 

- สอบขอเท็จจริงและอบรม

แนะนําผูเริ่มกอการ 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ 

- พิจารณาขอกฎหมายและ 

แนวปฏิบัติ 

 

13 วันทําการ -สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

- สรุปและจัดทําใบสาํคญัแสดง

การจดทะเบียน 

3) การลงนาม 

 

นายทะเบียนพิจารณา            

จดทะเบียน และเจาหนาที่

ดําเนินการ 

- ออกเลขทะเบียน 

- นําสงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและสง

มอบใบสําคัญแสดงการ       

จดทะเบียนพรอมเอกสารท่ี

เก่ียวของใหผูขอจดทะเบียน 

4 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

 

ระยะเวลา  

18 วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) ประวัติของผูเริ่มกอการพรอมรปูถาย

ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป 

1 - ชุด (ยื่นท่ีจังหวัดเอกสาร 

คนละ 2 ชุด) 

3) รางขอบังคับของสหภาพแรงงาน 3 - ฉบับ - 

4) แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงานสหภาพ

แรงงาน (มีรายละเอียดสถานท่ีตั้งและ

จุดสังเกตที่สําคัญๆซึ่งเปนท่ีรูจักกันทั่วไป

หรือที่เห็นไดงายประกอบไวดวย) 

1 - ฉบับ - 

5) สําเนาหนังสือสัญญาเชาสถานที่หรือ

สําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีเปน

สํานักงานของสหภาพแรงงาน 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

6) แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งสถานประกอบ

กิจการของนายจาง (มีรายละเอียดสถาน

ที่ตั้งและจุดสังเกตที่สําคัญๆ ซึ่งเปนที่

รูจักกันทั่วไปหรือที่เห็นไดงายประกอบ

ไวดวย) 

1 - ชุด - 

7) สําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน - 1 ฉบับ (ถามี) 

8) ตัวอยางเครื่องหมายสหภาพแรงงาน 

(ตองมีขนาดที่สามารถอานขอความเปน

อักษรไดอยางชัดเจนและตองมีชื่อของ

สหภาพแรงงานที่ขอจดทะเบียน

ประกอบไวดวย) 

1 - ชุด - 

9) หนังสือรับรองคุณสมบัติและตําแหนง

อํานาจหนาที่ของผูเริ่มกอการ 

1 - ชุด ( คนละ 1 ฉบับ) 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสมัพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดนิแดง                

กทม. 10400   (สํานักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบรกิารประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1             

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 4. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกรนายจาง (สมาคมนายจาง) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น  2   

สํานักแรงงานสัมพันธ  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400   

โทรศพัท : 0 2246 8993  โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจาง 

สมาคมนายจาง คือ องคกรของนายจางที่จัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจาง หรือประโยชนอื่นของนายจางหรือลูกจาง

อันเก่ียวกับการจางหรือการทํางาน 

        2) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางนายจางดวยกนั 

ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจาง ตองเปนนายจางที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน จํานวน 

ไมนอยกวา 3 คน จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได เปนผูเริ่มกอการและเปนผูบรรลุนิติภาวะที่มีสัญชาติไทย  

สมาคมนายจางตองมีขอบังคับ กรรมการบริหารสมาคมนายจาง และยื่นคาํขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

หมายเหตุ : 
 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว  มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ   

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2)  ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

3)  กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอ 

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบคําขอ

จดทะเบียนและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 
 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนนิการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด        

คําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติผูเริ่ม

กอการ 

- สอบขอเท็จจริงและอบรม

แนะนําผูเริ่มกอการ 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ 

- พิจารณาขอกฎหมายและ

แนวปฏิบัติ 

- สรุปและจัดทําใบสาํคญั

แสดงการจดทะเบียน 

15 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

3) การลงนาม 
 

นายทะเบียนพิจารณา          

จดทะเบียน และ 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

4 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

- 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 49

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    14 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

- ออกเลขทะเบียน 

- นําสงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียนพรอมเอกสารท่ี

เก่ียวของใหผูขอจดทะเบียน 

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

 
ระยะเวลา 

20 วันทําการ 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) ประวัติของผูเริ่มกอการพรอมรูปถาย

ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป 

1 - ชุด (ยื่นท่ีจังหวัด  

เอกสาร คนละ  

2 ชุด) 

3) รางขอบังคับของสมาคมนายจาง - 3 ฉบับ - 

4) แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน

สมาคมนายจางและแผนท่ีตั้งของ

สถานประกอบการ (มีรายละเอียด

สถานที่ตั้งและจุดสังเกตที่สําคัญๆซึ่ง

เปนท่ีรูจักกันทั่วไปหรือที่เห็นไดงาย

ประกอบไวดวย) 

1 - ฉบับ - 

5) สําเนาหนังสือสัญญาเชาสถานที่หรือ

สําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานที่

เปนท่ีตั้งสํานักงานของสมาคม

นายจางและสาํเนาทะเบียนบาน 

(ฉบับเจาบาน) 

- 1 ฉบับ (พรอมลง

ลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถกูตอง) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) ตัวอยางเครื่องหมายสมาคมนายจาง 

(ตองมีขนาดท่ีสามารถอานขอความ

เปนอักษรไดชัดเจนและตองมีชื่อ

สมาคมนายจางที่ขอจดทะเบียน

ประกอบไวดวย) 

1 - ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 
การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สาํนักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1           

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 5. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกรลูกจาง / องคกรนายจาง  

(สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2  

สํานักแรงงานสัมพันธ 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ถนน มิตรไมตรี

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400   

โทรศพัท : 0 2246 8993  โทรสาร  : 0 2246 8993 
2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     1. การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธแรงงาน 

         สหพันธแรงงาน คือ องคกรของลูกจางที่เกิดจากสหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพแรงงานข้ึนไปรวมตัว

กันจัดตั้งเปนสหพันธแรงงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

         1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงาน 

         2) คุมครองผลประโยชนของสหภาพแรงงานและลกูจาง 

         ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดต้ังสหพันธแรงงาน   

         (1) สหภาพแรงงานประเภทนายจางคนเดียวกัน หรือ         

         (2) สหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน 

         โดยมีผูแทนซึ่งคณะกรรมการของแตละสหภาพแรงงานมอบหมายเปนหนังสอืและผูแทนนั้นตองเปน

กรรมการของสหภาพแรงงานเปนผูเริ่มกอการ และตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญดวย

คะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนของแตละสหภาพแรงงาน  

           สหพันธแรงงานตองมีขอบังคับ กรรมการบริหารสหพันธแรงงาน และตองย่ืนคาํขอจดทะเบียนตอ 

นายทะเบียน เมื่อไดรับจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

     2. การจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคการลูกจาง 

 สภาองคการลูกจาง คือ องคการของลูกจางที่จัดตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานไมนอยกวา

สิบหาแหงรวมกันจัดตั้งเปนสภาองคการลูกจาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

1) เพื่อสงเสริมการศกึษา 

2) เพื่อสงเสริมการแรงงานสัมพันธ 

ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคการลูกจาง 

1) เปนสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน ไมนอยกวา 15 แหง โดยมีผูแทนซึ่งคณะกรรมการของแตละ

สหภาพแรงงาน หรือสหพันธแรงงานมอบหมายเปนหนังสือ และผูแทนนั้นตองเปนกรรมการของสหภาพ

แรงงานหรือสหพันธแรงงานเปนผูเริ่มกอการจัดตั้งสภาองคการลูกจาง 

        2) ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญของสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานแตละแหง

ดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดตามทะเบียนของแตละสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงาน 

             สภาองคการลูกจางตองมีขอบังคบักรรมการบริหารสภาองคการลูกจาง และยื่นคําขอจดทะเบียน

ตอนายทะเบียนเมื่อไดรับจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

     3. การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธนายจาง 

สหพันธนายจาง คือ สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมนายจางข้ึนไปรวมตัวกันจัดต้ังเปนสหพันธนายจาง 

และยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสมาคมนายจาง 

2) คุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางและนายจาง 

ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธนายจาง 

สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมนายจางขึ้นไปซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีผูแทนซึ่ง

คณะกรรมการของแตละสมาคมนายจางมอบหมายเปนหนังสือและผูแทนนั้นตองเปนกรรมการของสมาคม

นายจาง  และตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกตามทะเบียนของแตละสมาคมนายจาง  

         สหพันธนายจางตองมีขอบังคับ กรรมการบริหารสมาคมนายจาง และยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 

     4. การจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคการนายจาง 

สภาองคการนายจาง คือ สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางไมนอยกวาหาแหงรวมตัวกันจัดตั้งเปน

สภาองคการนายจางและยื่นคาํขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) สงเสรมิการศึกษา 

2) สงเสรมิการแรงงานสัมพันธ 

ผูมีสิทธิจัดตั้งสภาองคการนายจาง 

1) สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจาง ไมนอยกวา 5 แหง โดยมีผูแทนซึ่งคณะกรรมการของแตละ

สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางมอบหมายเปนหนังสือเปนผูเริ่มกอการ และผูแทนนั้นจะตองเปนกรรมการ

ของแตละสมาคมนายจางหรือสหพันธนายจางดวย 

2) ตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดตามทะเบียนของแตละสมาคมนายจางหรือสหพันธนายจาง  

สภาองคการนายจางตองมขีอบังคบั กรรมการบริหารสภาองคการนายจาง และยื่นคําขอจดทะเบียน 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ตอนายทะเบียน เมื่อไดรับจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบคุคล 

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ 

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม  โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอ 

หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ

หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ  ทราบ ภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบ   

คําขอจดทะเบียนและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 
 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด        

คําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ        

ผูเริ่มกอการ 

- สอบขอเท็จจริงและ

อบรมแนะนําผูเร่ิมกอการ 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ 

- พิจารณาขอกฎหมาย

และแนวปฏิบัติ 

- สรุปและจัดทําใบสาํคญั

แสดงการจดทะเบียน 

15 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 
- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

3) การลงนาม 
 

นายทะเบียนพิจารณา           

จดทะเบียน และเจาหนาที่

ดําเนินการ 

- ออกเลขทะเบียน 

- นําสงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

ที่เก่ียวของใหผูขอจด

ทะเบียน 

4 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

 

 

ระยะเวลา 

 20 วันทําการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) 
รางขอบังคับขององคการที่ขอ

จดทะเบียน 

- 3 ฉบับ - 

3) แผนท่ีสงัเขปแสดงที่ตั้ง

สํานักงานขององคการที่ขอจด

ทะเบียน (มีรายละเอียดสถาน

ที่ตั้งและจุดสังเกตที่สําคัญๆซ่ึง

เปนท่ีรูจักกันทั่วไปหรือที่เห็นได

งายประกอบไวดวย) 

1 - ฉบับ - 

4) สําเนาหนังสือสัญญาเชาสถานที่

หรือสําเนาหนังสือยินยอมใหใช

สถานที่เปนที่ตั้งขององคการที่

ขอจดทะเบียน 

 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) ตัวอยางเครื่องหมายของ

องคการที่ขอจดทะเบียน (ตองมี

ขนาดที่สามารถอานขอความ

เปนอักษรไดชัดเจนและตองมี

ชื่อสมาคมนายจางที่ขอจด

ทะเบียนประกอบไวดวย) 

1 - ฉบับ - 

6) รายงานการประชุมใหญของทุก

องคการที่มีมติใหเขารวมกอตั้ง

องคการที่ขอจดทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

7) รายงานการประชุมรวมของ

องคการผูเริ่มกอการจัดตั้งใน

เรื่องที่มีมติเก่ียวกับองคการที่

ขอจดทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

8) ประวัติของผูแทนขององคการ           

ผูเริ่มกอการแตละคนพรอมรูป

ถายขนาด 2 x 3 น้ิวคนละ 1 รูป 

1 - ชุด (ยื่นที่จังหวัด  

เอกสาร คนละ  

2 ชุด) 

9) รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการขององคการ     

ผูเริ่มกอการที่มีมติมอบหมายให

เปนผูแทนเพื่อรวมลงนามใน

เอกสารขอจัดตั้งและกระทํา 

การแทน 

1 - ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สาํนักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 
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การรับเรื่องรองเรียน 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1                

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 6. การจดทะเบียนขอบังคับองคกรลูกจาง/องคกรนายจาง  

(ขอบังคบัสหภาพแรงงาน ขอบังคับสหพันธแรงงาน ขอบังคับสภาองคการลูกจาง 

ขอบังคับสมาคมนายจาง ขอบังคบัสหพันธนายจาง ขอบังคับสภาองคการนายจาง) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ช้ัน 2  

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน               

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กทม. 10400   

โทรศัพท : 0 2246 8993 

โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดใหสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง ตองนําสาํเนาขอบังคับไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน            

นับแตวันท่ีที่ประชุมใหญลงมติโดยการจดทะเบียนขอบังคับมี 2 ลักษณะ คือ 

     1. การจดทะเบียนขอบังคับทั้งฉบับโดยเมื่อมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน ที่ประชุมจะ

พิจารณารางขอบังคับที่ไดยื่นไวกับนายทะเบียน (ในการขอทะเบียนจัดตั้ง) ที่ประชุมตองพิจารณาใหมี               

การอนุมัติรางขอบังคับ หรือขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญสามัญครั้งแรก เชน การขอเปลี่ยน

สถานที่ตั้งอัตราคาบํารุง  องคประชุม ฯลฯ จะกระทําไดในวาระอ่ืนภายหลังวาระรับรองรางขอบังคับแลว 

     2. การจดทะเบียนในสวนท่ีมีการขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับที่ใชอยูแลวโดยที่ประชุมใหญสามัญหรือ

วิสามัญมีมติเห็นสมควรใหแกไข 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หมายเหตุ : 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูที่

ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการข้ึนทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน               

7 วัน 

 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนย่ืนคําขอ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบ   

คําขอจดทะเบียนและ

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

คําขอ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม 

- ตรวจสอบขอบังคับท่ี         

ขอมตริับรอง หรือที่ขอ

แกไข 

- พิจารณาขอกฎหมาย

และแนวปฏิบัติ 

20 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

- สรุปเรื่องและจัดทํา

ใบสําคัญแสดงการ       

จดทะเบียน 

3) การลงนาม -นายทะเบียนพิจารณา 

จดทะเบียน และ 

-เจาหนาที่แจงผลการ

พิจารณาและสงมอบ

ใบสําคัญแสดงการ       

จดทะเบียนใหผูขอ       

จดทะเบียน 
 

4 วันทําการ - สํานกัแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  

25 วันทําการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนพรอม

ประทับตราองคกรลูกจาง/องคกร

นายจาง 

1 - ฉบับ - 

2) ขอบังคับขององคกรลูกจาง/

องคกรนายจางฉบับที่รับรองหรือ

ท่ีแกไขเพิ่มเติมจํานวน 3 ชุด 

- 3 ชุด - 

3) รายงานการประชุมใหญท่ีขอมติ

รับรองหรือขอแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับ 

1 - ฉบับ - 

4) กรณียายที่ทาํการองคการ

ลูกจาง/องคการนายจางจะตองมี

เอกสารเพ่ิมเติมดังนี้สําเนา

หนังสือสัญญาเชาหรือยินยอมให

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255860

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   25 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใชสถานที่เปนที่ตั้งสํานักงานของ

องคกรลูกจาง/องคการนายจาง

และแผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง 

 
คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สาํนักแรงงานสัมพันธ)  โทรศัพท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1            

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 
 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 61

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   26 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 7. การจดทะเบียนกรรมการองคกรลูกจาง/องคกรนายจาง 

(กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธแรงงาน กรรมการสภาองคการลูกจาง 

กรรมการสมาคมนายจาง กรรมการสหพันธนายจาง กรรมการสภาองคการนายจาง) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง           

กทม. 10400   

โทรศพัท : 0 2246 8993 

โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    กําหนดใหสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง และ            

สภาองคการนายจางตองนํารายชื่อที่อยูอาชีพหรือวิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 

14 วันนับแตวันที่ท่ีประชุมใหญสามัญครั้งแรกลงมติ (เลอืกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ตามพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธพ.ศ. 2518  

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255862

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   27 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ  

ผูที่ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 

วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนย่ืน       

คําขอจดทะเบียน

พรอมเอกสารและ

หลักฐานประกอบ        

คําขอจดทะเบียน 

 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดาํเนินการ 

- ตรวจสอบ

รายละเอียดคําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

และประวัติกรรมการ 

- ตรวจสอบหนังสือ

รับรองคุณสมบัติและ

ตําแหนง 

อํานาจหนาท่ี 

ของกรรมการ 

- ตรวจสอบรายงาน 

การประชุม 

- พิจารณาขอกฎหมาย

และแนวปฏิบัติ 

- สรุปเรื่องและจัดทํา

ใบสําคัญแสดงการ   

จดทะเบียน 

20 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 63

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   28 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) การลงนาม นายทะเบียนพิจารณา

จดทะเบียน 

เจาหนาที่ดาํเนินการ

แจงผลการพิจารณา

และสงมอบใบสําคัญ

แสดงการจดทะเบียน

ใหผูขอจดทะเบียน 

4 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  

25 วันทําการ  

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนพรอม

ประทับตราองคการลูกจาง/

องคการนายจาง 

1 - ฉบับ - 

2) รายงานการประชุมใหญการ

เลือกตั้งกรรมการ 

- 1 ฉบับ - 

3) ประวัติของกรรมการ คนละ  

1 ชุดพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว

คนละ 1 รูป 

1 - ชุด (ยื่นที่จังหวัด  

เอกสาร คนละ  

2 ชุด) 

4) หนังสือรับรองคุณสมบัติและ

ตําแหนงอํานาจหนาที่ของ

กรรมการคนละ 1 ฉบับ 

1 - ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 
 
 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255864

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   29 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สาํนักแรงงานสัมพันธ)  โทรศพัท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 
 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 65

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   30 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 8. การจดทะเบียนควบองคกรลูกจาง/องคกรนายจาง 

(ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธแรงงาน ควบสภาองคการลูกจาง  

ควบสมาคมนายจาง ควบสหพันธนายจาง ควบสภาองคการนายจาง) 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักแรงงานสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง           

กทม. 10400   

โทรศัพท : 0 2246 8993 

โทรสาร  : 0 2246 8993 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

การจดทะเบียนควบองคกรลูกจาง/องคกรนายจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กําหนดให 

1. การควบสหภาพแรงงานตั้งแตสองสหภาพแรงงานข้ึนไป 

1) ตองเปนสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันควบเขา 

ดวยกัน หรือสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเปนลูกจางของนายจางที่ประกอบกิจการเดียวกัน

ควบเขาดวยกัน 

2) ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสง 

สําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสหภาพแรงงานแลว ใหสหภาพแรงงานแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสหภาพแรงงาน เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสหภาพแรงงานเขากัน และขอให

เจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหภาพแรงงานเขากันนั้นสงคําคัดคานไปยังสหภาพแรงงาน

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 

และสหภาพแรงงานอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสหภาพแรงงานที่ควบเขากันตั้งผูแทนของตนขึ้นสหภาพแรงงานละไมเกิน

สามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสหภาพแรงงานใหม ตามประเภทของสหภาพแรงงานที่มีอยูเดิม โดยยื่น   



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255866

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   31 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

คําขอจดทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานใหม ตองมีผูแทนของสหภาพแรงงานทุกสหภาพแรงงานที่ควบ

เขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสหภาพแรงงานละสองคน 

2. การควบสหพันธแรงงานตั้งแตสองแหงข้ึนไป 

1) ตองเปนสหพันธแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรับสมาชิกเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันควบเขา

ดวยกัน หรือสหพันธแรงงานที่จดทะเบียนประเภทรบัสมาชิกเปนลูกจางของนายจางที่ประกอบกิจการเดียวกัน

ควบเขาดวยกัน 

2) ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสง

สําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสหพันธแรงงานแลว ใหสหพันธแรงงานแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสหพันธแรงงาน เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสหพันธแรงงานเขากัน และขอให

เจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหพันธแรงงานเขากันนั้นสงคําคัดคานไปยังสหพันธแรงงาน

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 

และสหพันธแรงงานอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสหพันธแรงงานที่ควบเขากันตั้งผูแทนของตนขึ้นสหพันธแรงงานละ      

ไมเกินสามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสหพันธแรงงานใหม ตามประเภทของสหพันธแรงงานท่ีมีอยูเดิม   

โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเปนหนงัสือตอนายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสหพันธแรงงานใหม ตองมีผูแทนของสหพันธแรงงานทุกสหพันธแรงงานท่ีควบ

เขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสหพันธแรงงานละสองคน 

3. การควบสภาองคการลูกจางต้ังแตสองแหงขึ้นไป 

1) สภาองคการลูกจางตั้งแตสองแหงข้ึนไปควบเขาดวยกัน โดยมีผูแทนสภาองคการลูกจางทุกแหงที่ควบ

เขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสภาองคการลูกจางละสองคน 

2) ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสง

สําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสภาองคการลูกจางแลว ใหสภาองคการลูกจางแจงเปน

หนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสภาองคการลูกจาง เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสภาองคการลูกจาง 

เขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคดัคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสภาองคการลูกจางเขากันนั้นสงคําคัดคาน

ไปยังสภาองคการลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น 

ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน และสภาองคการลูกจางอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสภาองคการลูกจางท่ีควบเขากันตั้งผูแทนของตนข้ึนสภาองคการลูกจาง

ละไมเกินสามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสภาองคการลูกจางใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเปนหนังสือตอ

นายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสภาองคการลูกจางใหม ตองมีผูแทนของสภาองคการลูกจางท่ีควบเขากัน 
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ลงลายมือชื่ออยางนอยสภาองคการลูกจางละสองคน 

4. การควบสมาคมนายจางต้ังแตสองสมาคมนายจางขึ้นไป 

1) สมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมนายจางข้ึนไปท่ีมีสมาคมนายจางซึ่งประกอบกิจการเดยีวกันควบเขา

ดวยกัน โดยมีผูแทนของสมาคมนายจางทุกสมาคมนายจางท่ีควบเขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสมาคมนายจาง

ละสองคน  

2) ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญของแตละสมาคมนายจางดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสงสําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสมาคมนายจางแลว ใหสมาคมนายจางแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสมาคมนายจาง เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสมาคมนายจางเขากัน และขอให

เจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสมาคมนายจางเขากันน้ันสงคาํคัดคานไปยังสมาคมนายจาง

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 

และสมาคมนายจางอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสมาคมนายจางท่ีควบเขากันตั้งผูแทนของตนข้ึนสมาคมนายจางละไมเกิน

สามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสมาคมนายจางใหม ตามประเภทการประกอบกิจการของสมาคมนายจาง 

ที่มีอยูเดิม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสมาคมนายจางใหม ตองมีผูแทนของสมาคมนายจางทุกสมาคมนายจางท่ีควบ 

เขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสมาคมนายจางละสองคน 
 

5. การควบสหพันธนายจางตั้งแตสองแหงขึ้นไป 

1) สหพันธนายจางตั้งแตสองสหพันธนายจางข้ึนไปท่ีมีสมาชิกประกอบกิจการเดยีวกันควบเขากัน โดยมี

ผูแทนของสหพันธนายจางทุกสหพันธนายจางที่ควบเขากันลงลายมืออยางนอยสหพันธนายจางละสองคน  

2) ตองไดรับมติจากที่ประชุมใหญของแตละสหพันธนายจางดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสงสําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสหพันธนายจางแลว ใหสหพันธนายจางแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาหนี้ท้ังปวงของสหพันธนายจาง เพื่อใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสหพันธนายจางเขากัน และขอให

เจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหพันธนายจางเขากันนั้นสงคําคัดคานไปยังสหพันธนายจาง

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 

และสหพันธนายจางอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสหพันธนายจางที่ควบเขากันตั้งผูแทนของตนขึ้นสหพันธนายจางละ 

ไมเกินสามคน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสหพันธนายจางใหม ตามประเภทการประกอบกิจการของสหพันธ

นายจางท่ีมีอยูเดิม โดยยื่นคาํขอจดทะเบียนเปนหนงัสือตอนายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสหพันธนายจางใหม ตองมีผูแทนของสหพันธนายจางทุกสหพันธนายจางที่ควบ

เขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสหพันธนายจางละสองคน 
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6. การควบสภาองคการนายจางต้ังแตสองแหงขึ้นไป 

1) สภาองคการนายจางตั้งแตสองแหงขึ้นไป โดยมีผูแทนของสภาองคการนายจางทุกสภาองคการ

นายจางท่ีควบเขากัน ลงลายมือชื่ออยางนอยสภาองคการนายจางละสองคน  

2) ตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญของแตละสภาองคการนายจางดวยคะแนนเสียง

เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียน และสงสําเนารายงานการประชุมใหญใหนายทะเบียนเพื่อ

ขอความเห็นชอบ 

3) เมื่อนายทะเบียนใหความเห็นชอบในการควบสภาองคการนายจางแลว ใหสภาองคการนายจางแจง

เปนหนังสือไปยังเจาหน้ีทั้งปวงของสภาองคการนายจาง เพือ่ใหทราบถึงการที่ประสงคจะควบสภาองคการ

นายจางเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสภาองคการนายจางเขากันนั้นสง 

คําคัดคานไปยังสภาองคการนายจางภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลา

ดังกลาวน้ัน ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน และสภาองคการนายจางอาจควบเขากันได 

4) ใหคณะกรรมการของแตละสภาองคการนายจางท่ีควบเขากันตั้งผูแทนของตนขึ้นสภาองคการ

นายจางละไมเกินสามคน เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนสภาองคการนายจางใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเปน

หนังสือตอนายทะเบียน 

5) ในคําขอจดทะเบียนสภาองคการนายจางใหม ตองมีผูแทนของสภาองคการนายจางที่ควบเขากัน 

ลงลายมือชื่ออยางนอยสภาองคการนายจางละสองคน 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ  

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ         

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณีผูขอจดทะเบียนฯ ไมไดรับการจดทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูขอจดทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

องคการลูกจาง/องคการ

นายจางทําหนังสือถึงนาย

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 ทะเบียนแจงความประสงค

จะควบองคการลูกจาง/

องคการนายจางเขาดวยกัน

พรอมเอกสารและหลักฐาน

ประกอบคาํขอจดทะเบียน

และเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 

 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมใหญ 

- ตรวจสอบรายละเอียดของ

องคกรลูกจาง/องคการ

นายจางที่จะขอจดทะเบียน

ควบ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมรวมขององคการ

ลูกจาง/องคการนายจางใน

เรื่องที่มีมติเก่ียวกับองคการ

ที่ขอจดทะเบียน 

- จัดทําหนังสือ 

7 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

3) การลงนาม 
 

นายทะเบียนพิจารณาให

ความเห็นชอบและแจงผล

การพิจารณาใหผูขอจด

ทะเบียนทราบเพื่อแจง

ผูเก่ียวของ 

4 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

4) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนที่ไดรับ

ความเห็นชอบแลวยื่นคําขอ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

2 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

(ไมนบัรวม

ระยะเวลา

รอคอยผูขอ
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

และหลักฐานประกอบคําขอ

จดทะเบียน 
 

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

จดทะเบียน

ที่ไดรับความ

เห็นชอบมา

ยื่นขอจด

ทะเบียนฯ) 

5) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ

ใหม 

- ตรวจสอบคุณสมบัติผูเริ่ม

กอการ 

- สรุปขอเท็จจริงและจัดทํา

ใบสําคัญแสดงการ 

จดทะเบียน 

8 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

6) การลงนาม 
 

นายทะเบียนพิจารณา     

จดทะเบียนและเจาหนาท่ี

ดําเนินการ 

- ออกเลขทะเบียน 

- นําสงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียนพรอมเอกสารท่ี

เก่ียวของใหผูขอจดทะเบียน 
 

5 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  

27 วันทําการ  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) 
รายงานการประชุมใหญของทุกองคการ

ที่มีมติใหควบ 

1 - ฉบับ - 

3) รางขอบังคับใหม 2 - ฉบับ - 

4) หนังสือรับรองการแจงเจาหนี้ 1 - ฉบับ - 

5) แผนท่ีตั้งสํานักงานที่ขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

6) หนังสือสัญญาเชาสถานที่หรือหนังสือ

ยินยอมใหใชสถานที่ตั้งขององคการ 

1 - ฉบับ (พรอมลง

ลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

7) ตัวอยางเครื่องหมายขององคการ 1 - ฉบับ - 

8) รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

องคการลูกจาง/องคการนายจางท่ีมีมติ

แตงตั้งผูแทนองคการเพื่อรวมลงนามใน

เอกสารขอจัดตั้งและกระทําการแทน 

1 - ฉบับ - 

9) รายงานการประชุมรวมขององคการ

ลูกจาง/องคการนายจางในเรือ่งท่ีมีมติ

เก่ียวกับองคการที่ขอจดทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

10) ประวัติของผูแทนองคการพรอมรูปถาย

ขนาด 1 น้ิว คนละ 1 รูป  

1 - ชุด (ยื่นท่ีจังหวัด  

เอกสาร  

คนละ 2 ชุด) 
 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลางสาํนกัแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง                

กทม. 10400   (สํานักแรงงานสัมพันธ)  โทรศัพท  0 2246 8392  โทรสาร  0 22468393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255872

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   37 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

5. ศูนยบรกิารประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1             

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทจุริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 9. การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (เอกชน) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศพัท : 0 2246 8455  

โทรสาร  : 0 2246 8455 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

      การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนการดําเนินการของนายจางในการนําขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจางมาจดทะเบียนตามกฎหมาย โดย 

      ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง หมายถึง ขอตกลงที่กระทําข้ึนระหวางนายจางกับลูกจาง หรือระหวาง

นายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งเกิดขึ้นจากการแจงขอเรียกรองตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และมกีารเจรจาตกลงกันไดเอง หรือตกลงกันไดโดยการไกลเกลี่ยของ

พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ทั้งนี้ ขอตกลงฯ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อนายจางหรือผูแทนนายจาง  

ที่เปนผูแทนในการเจรจา กับลายมือชื่อผูแทนลูกจางหรือลายมือชื่อกรรมการของสหภาพแรงงานที่เปนผูแทน

ในการเจรจา 

      พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 18 วรรคทาย กําหนดใหนายจางนําขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจางมาจดทะเบียนตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน     

15 วันนับแตวันที่ไดตกลงกัน       
 

     ขอตกลงฯ ที่จะตองนํามาจดทะเบียน ไดแก 

     1. ขอตกลงฯ ที่เกิดจากการแจงขอเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงหรือแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงตามมาตรา 

13 และสามารถเจรจาตกลงกันไดเอง 

     2. ขอตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันไดโดยการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (5 วัน) 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     3. ขอตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันไดเมื่อพนระยะเวลาไกลเกลี่ย (5 วัน) โดยถือวาเปนขอตกลงที่ตกลงกันได

ในข้ันตอนของการไกลเกลี่ยแมจะลวงเลยระยะเวลาก็ตาม 

     4. ขอตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันไดหลังจากการใชสิทธิปดงานหรือนัดหยุดงานตามขั้นตอนของกฎหมายแลว 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนนิการตามคูมือ จะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว เวนแต ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตอง ไมครบถวน และหรือ    

มีประเด็นพิจารณาดานกฎหมาย เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหลักฐานท่ีตอง 

ยื่นเพิ่มเติม หรือประเด็นพิจารณาดานกฎหมาย โดยผูย่ืนคําขอจะตองดาํเนินการแกไข และหรือย่ืนเอกสาร

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคาํขอ โดยเจาหนาที่

และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามในบันทึก และเจาหนาท่ีจะมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคาํขอ

หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณีผูขอจดทะเบียนฯไมไดรบัการจดทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน 
 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางย่ืนคําขอจด

ทะเบียนพรอมเอกสารและ

หลักฐานประกอบคําขอจด

ทะเบียน และเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 
 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด         

คําขอ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

ขอตกลงฯ 

- พิจารณาขอเท็จจริง/ 

8 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ขอกฎหมาย  

- จัดทําหนังสือและเอกสาร

ประกอบการจดทะเบียน 

3) การลงนาม 
 

- อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาจด

ทะเบียน  

- เจาหนาท่ีแจงผลการ

พิจารณาและสงมอบสําเนา

ขอตกลงฯใหผูยื่นคําขอ 
 

2 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  

11 วันทําการ  
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) เอกสารขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง 

1 4 ฉบับ  

3) สําเนาหนังสือแจง          

ขอเรียกรอง  

- 1 หรือ (2 กรณี

แจงขอเรยีกรอง

สวนทาง) 

ฉบับ กรณี มีการแจง 

ขอเรียกรอง             

สวนทาง สําเนา

ฝายละ 1 ฉบับ 

4) สําเนาหลักฐานการ

แตงตั้งผูแทนการเจรจา

ของทั้งสองฝาย                 

ฝายละ 1 ฉบับ 

- 2 ฉบับ  

 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8455 โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  โทรศพัท 0 2246 8392 โทรสาร 0 2246 8393 

3. สายดวน 1503 กด 3 

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 10. การจดทะเบียนคําช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน  

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศพัท : 0 2246 8455  

โทรสาร  : 0 2246 8455 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

            การจดทะเบียนคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน เปนการดําเนินการของผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานในการนํา

คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนตามกฎหมาย โดย 

            คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน หมายถึง คําชี้ขาดของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งนายจางและลูกจางตกลงกัน

ตั้งเปนผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ เพื่อชี้ขาดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ตามมาตรา 26 

แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  

            พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 29 วรรคทาย กําหนดใหผูชี้ขาดขอพิพาท

แรงงานนําคําชี้ขาดขอพิพาทแรงงานมาจดทะเบียนตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมาย ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดชี้ขาด     

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอ

หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอจดทะเบียนฯ ไมไดรับการจดทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูขอจดทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน

ยื่นคําขอจดทะเบียนพรอม

เอกสารและหลักฐาน

ประกอบคําขอจดทะเบียน

และเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 
 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

คําขอ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

คําชี้ขาดฯ 

- พิจารณาขอเท็จจริง/   

ขอกฎหมาย  

- จัดทําหนังสือและ

เอกสารประกอบการ 

จดทะเบียน 

 

10 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

3) การลงนาม 
 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาจด

ทะเบียนและแจงผลการ

พิจารณาและสงมอบ

สาํเนาคําชี้ขาดฯ ใหผูยื่น  

คําขอ 
 

2 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 
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ระยะเวลา  

13 วันทําการ  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) เอกสารคาํชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 1 4 ฉบับ - 

3) สําเนาหนังสือแจงขอเรียกรอง - 1 ฉบับ - 

4) สําเนาหนังสือแตงตั้งผูชี้ขาด 

ขอพิพาทแรงงาน 

- 1 ฉบับ  

 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  สํานักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8455 

โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  (สาํนักแรงงานสัมพันธ) โทรศัพท 0 2246 8392 โทรสาร 0 2246 8393 

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1           

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 11. การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น  2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศพัท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 หมวด 4 กําหนดใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง 

มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได 1 สหภาพแรงงาน ตองมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) สงเสรมิความสัมพันธอันดี ระหวางลูกจางกับนายจางและระหวางลูกจางดวยกัน 

2) พิจารณาชวยเหลือสมาชิกตามคํารองทุกข 

3) แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางของลูกจาง 

4) ดําเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ 

ผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตองเปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใชฝายบริหาร             

บรรลุนิติภาวะแลว และมีสัญชาติไทย จํานวนไมนอยกวา 10 คน เปนผูเริ่มกอการ มีบัญชีรายชื่อและลายมือชื่อ

ของผูแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไมนอยกวารอยละ 10 ของลูกจางทั้งหมด  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะจัดตั้งขึ้นไดตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของลูกจางทั้งหมด            

แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาลหรือเปนงาน          

ตามโครงการ ตองมีขอบังคับ และตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจดทะเบียนแลวใหสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจเปนนิติบุคล 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ  

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ   

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจด

ทะเบียนพรอมเอกสารและ

หลักฐานประกอบคําขอจด

ทะเบียนและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด 

คําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติผูเริ่ม

กอการ 

- ตรวจสอบวัตถุประสงค 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ 

- ตรวจสอบจํานวนผูแสดง

ความจํานงเขาเปนสมาชิก 

- จัดทําหนังสือถึง

รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบขอมูล 

ลูกจางและปดประกาศ 

10 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

นายทะเบียน 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- จัดทําบันทึกนายทะเบียน 

- จัดทําเอกสารแสดง

รายละเอียดของผูเริ่ม 

กอการ 

- สรุปขอมูลและจัดทาํ

ใบสาํคัญแสดงการจดทะเบียน 

15 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

4) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา 

จดทะเบียนและเจาหนาท่ี

ดําเนินการ 

- ออกเลขทะเบียนและ

ประทับตรา 

- นําสงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบสําคัญแสดง 

การจดทะเบียนพรอม

เอกสารที่เก่ียวของใหผูขอ 

จดทะเบียน 

- แจงผลการจดทะเบียนให

รัฐวิสาหกิจทราบ 

 

7 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

 

ระยะเวลา  

33 วันทําการ  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) รางขอบังคับของสหภาพแรงงานฯ - 3 ชุด - 

3) บัญชีรายชื่อของผูแสดงความจํานง

เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละยี่สิบ

หาของลูกจางทั้งหมด 

1 - ฉบับ (ไมรวมลูกจางซึ่ง

ทํางานอันมี

ลกัษณะเปนครั้ง

คราวเปนการจร

เปนไปตามฤดูกาล

หรือเปนงานตาม

โครงการ) 

4) รูปถายของผูเริ่มกอการขนาด 1 นิ้ว  

จํานวน 1 รูป 

1 - ชุด  

5) หนังสือรับรองคุณสมบัติผูเริ่ม 

กอการ 

1 - ฉบับ - 

6) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน

ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสือสัญญาเชาหรือ

ยินยอมใหใชสถานท่ีเปนท่ีตั้ง

สํานักงานของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

8) ตัวอยางเครื่องหมายของสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

9) หนังสือที่ผูเริ่มกอการทุกคนลง

ลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อและ

ลายมือชื่อของผูแสดงความจํานง

เปนสมาชิกสหภาพแรงาน

รัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (สาํนักแรงงานสมัพันธ)  โทรศัพท 0 2246 83921 โทรสาร 0 2246 8393  

3. สายดวน 1503 กับ 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 12. การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400 

โทรศพัท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

      พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 หมวด 5 กําหนดใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ตั้งแต 10 สหภาพแรงงานขึ้นไปอาจรวมตัวจัดตั้งสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจได เพื่อปกปองคุมครอง

ผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางและเพื่อสงเสริมการศกึษาและสงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ โดย

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เมื่อไดจดทะเบียนแลวให

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจเปนนิติบุคคล     

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน คูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได  เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ  

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ          
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี  จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการข้ึนทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯ  ทราบ          

ภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนย่ืนคําขอ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบ       

คําขอจดทะเบียนและ

เจาหนาที่ตรวจสอบ ความ

ครบถวนของเอกสาร

เบ้ืองตน 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

คําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ        

ผูเริ่มกอการ 

- ตรวจสอบวัตถุประสงค 

- ตรวจสอบรางขอบังคับ 

- จัดทําหนังสือถึง

รัฐวิสาหกิจเพ่ือทราบ

ขอมูลลูกจางและปด

ประกาศนายทะเบียน 

10 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- จัดทําบันทึกนาย

ทะเบียน 

- จัดทําเอกสารแสดง

รายละเอียดของผูเริ่ม 

กอการ 

15 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

- สรุปขอมูลและจัดทาํ

ใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียน 

4) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา            

จดทะเบียน 

และเจาหนาที่ดําเนินการ 

- ออกเลขทะเบียนและ

ประทับตรา 

- นําสงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

- แจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบสําคัญแสดง 

การจดทะเบียนพรอม

เอกสารท่ีเก่ียวของให          

ผูขอจดทะเบียน 

- แจงผลการจดทะเบียน

ใหรัฐวิสาหกิจทราบ 

7 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

 

ระยะเวลา  

33 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) รางขอบังคับของสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

 

- 3 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง

สํานักงานของสหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ (มีรายละเอียดสถานที่ตั้ง

และจุดสังเกตท่ีสําคัญๆซึ่ง

เปนที่รูจักกันทั่วไปหรือที่

เห็นไดงายประกอบไวดวย) 

4) สําเนาหนังสือสัญญาเชาสถานที่

หรือสําเนาหนังสอืยินยอมใหใช

สถานท่ีเปนที่ตั้งของสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจที่ขอจด

ทะเบยีน 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

5) ตัวอยางเครื่องหมายของ

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ (ตองมขีนาดที่สามารถอาน

ขอความเปนอักษรได

ชัดเจนและตองมีชื่อ

สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจที่ขอจด

ทะเบียนประกอบไวดวย) 

6) รายงานการประชุมใหญของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ           

ทุกแหงที่มีมติใหเขารวมกอตั้ง

สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจที่ขอ

จดทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

7) รายงานการประชุมรวมของผู

เริ่มกอการจัดตั้งในเรื่องที่มีมติ

เก่ียวกับสหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจที่ขอจดทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

8) ประวัติของผูแทนขององคการผู

เริ่มกอการแตละคนพรอมรูป

ถายขนาด 1 น้ิว คนละ 1 รูป 

1 - ชุด (หลักฐานประกอบของ

องคการผูเริ่มกอการ ) 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (สาํนักแรงงานสมัพันธ) โทรศพัท 0 2246 8393 โทรสาร 0 2246 8392  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 

 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 13. การจดทะเบียนขอบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ ขอบังคับสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนกลางชั้น 2  สํานักแรงงานสัมพันธ  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศพัท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กําหนดใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ ตองนําขอบังคับไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่ท่ีประชุมใหญลงมติอนุมัติรางขอบังคับ

หรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ และจะมีผลใชบังคบัตอเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว 

การจดทะเบียนขอบังคบัของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ มี 2 ลักษณะ คือ 

1. การจดทะเบียนขอบังคับทั้งฉบับ เมื่อมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน นับแตวันที่ 

นายทะเบียนจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่ประชุมใหญจะพิจารณาอนุมัติรางขอบังคับท่ีไดยื่นตอนายทะเบียน 

ซึ่งที่ประชุมอาจใหการรับรองหรือขอแกไขเพิ่มเติมก็ได 

2. การจดทะเบียนขอบังคับในสวนท่ีมีการขอแกไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญมีมติใหแกไข 

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ  

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ         

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการข้ึนทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบ           

ภายใน 7 วัน  

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอ   

จดทะเบียนพรอมเอกสารและ

หลักฐานประกอบคําขอ     

จดทะเบียน 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนนิการ 

 - ตรวจสอบรายละเอียด 

คําขอ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม 

- ตรวจสอบขอบังคับที่แกไข 

- พิจารณาขอกฎหมายและ

แนวปฏิบัติ 

- สรุปเรื่องและจัดทําใบสําคัญ

แสดงการจดทะเบียน 

20 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

3) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา 

จดทะเบียน 

และเจาหนาท่ีแจงผล 

การพิจารณาและสงมอบ

ใบสําคัญแสดง 

การจดทะเบียนพรอมเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

ใหผูขอจดทะเบียน 

4 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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ระยะเวลา  

25 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนพรอม

ประทับตราสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ/สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

2) รายงานการประชุมใหญการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับ 

1 - ฉบับ - 

3) ขอบังคับหรือขอบังคบัท่ีแกไข

เพิ่มเติม 

- 3 ชุด - 

4) สําเนาหนังสือสัญญาเชาหรือ

ยินยอมใหใชสถานท่ีเปนท่ีตั้ง

สํานักงานของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ/สหพันธแรงงาน

วิสาหกิจ 

- 1 ชุด (กรณียายที่ทํา

การสหภาพ

แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ/

สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจพรอม

ลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

5) แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง 1 - ฉบับ (กรณียายที่ทํา

การสหภาพ

แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ/

สหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ ) 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศพัท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  โทรศพัท 0 2246 8392 โทรสาร 0 2246 8393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 

 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255894
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 14.การจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น  2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400  

โทรศพัท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

           พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เม่ือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดจัดตั้งข้ึน

แลว ผูเริ่มกอการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ภายใน 120 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงาน จากนั้นใหนํารายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีที่ประชุมใหญลงมติ  

      นอกจากการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมใหญสามัญครั้งแรกแลว การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะตองกระทําโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน 

นับแตวันท่ีที่ประชุมใหญลงมติ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะมีผลใชบังคับตอเมื่อนายทะเบียนไดรับ            

จดทะเบียนแลว 

          หากไมดําเนินการภายใน 14 วัน ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาท 

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ  



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ             

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการข้ึนทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบ           

ภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนย่ืนคําขอ

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบ 

คําขอจดทะเบียนและ

เจาหนาที่ตรวจสอบ 

ความครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

 - ตรวจสอบรายละเอียด

คําขอ 

- ตรวจสอบหนังสือรับรอง

คุณสมบัติและตําแหนง 

อํานาจหนาท่ีของ

กรรมการ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม 

- จัดทําหนังสือถึง

รัฐวิสาหกิจเพ่ือขอขอมูล 

ผูไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการ 

7 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

กรรมการ 

- พิจารณาขอกฎหมาย

และแนวปฏิบัติ 

10 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- สรุปเรื่องและจัดทํา

ใบสําคัญแสดงการ       

จดทะเบียน 

4) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณา      

จดทะเบียน 

และเจาหนาที่แจงผล    

การพิจารณาและสงมอบ

ใบสําคัญแสดง 

การจดทะเบียนพรอม

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ใหผูขอจดทะเบียน 

4 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

 

ระยะเวลา  

22 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนพรอม

ประทับตราสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

2) รูปถายของกรรมการที่ถายไมเกินหก

เดือนกอนวันย่ืนคําขอขนาด 1 นิ้ว  

ครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวกและไม

สวมแวนตาดาํ คนละ 2 รูป 

1 - ชุด - 

3) หนังสือรับรองคุณสมบัติและตําแหนง

อํานาจหนาท่ีของกรรมการ 

1 - ฉบับ - 

4) รายงานการประชุมใหญการเลือกตั้ง

กรรมการ 

1 - ฉบับ - 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง  สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (สาํนักแรงงานสมัพันธ) โทรศพัท 0 2246 8392 โทรสาร 0 2246 8393  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชน สาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 

 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 255898
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 15. การจดทะเบียนกรรมการสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนกลาง ชั้น 2   

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400 โทรศัพท : 0 2246 8993  

โทรสาร  : 0 2246 8993 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เมื่อสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจไดจัดตั้งขึ้นแลว 

ผูเริ่มกอการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 120 วัน นับแตวันที่จดทะเบียน เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ จากนั้นใหนํารายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือวิชาชีพของกรรมการสหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ

การจดทะเบียนกรรมการจะมีผลใชบังคับตอเม่ือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว 

       หากไมดําเนินการภายใน 14 วัน ตองระวางโทษปรับไมเกินวันละหาสิบบาท 

หมายเหตุ :  

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม

สมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดาํเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ  ผูที่ไดรับ

มอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไวเปนหลกัฐาน 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรับการข้ึนทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบ 

ภายใน 7 วัน 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอ 

จดทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบคําขอ

จดทะเบียน 

1 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด 

คําขอ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 

- ตรวจสอบหนังสือจาก 

ทุกสหภาพแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจในการแตงตั้ง

ผูแทนเปนกรรมการ 

- ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมใหญ 

- กรณีกรรมการเปนผูแทน

จากสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจที่เปนสมาชิกใหม

ของสหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจตรวจรายงาน

การประชุมใหญที่มีมติเขา

เปนสมาชิกดวย 

- พิจารณาขอกฎหมายและ

แนวปฏิบัติ 

- สรุปเรื่องและจัดทํา

20 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ใบสําคัญแสดงการ          

จดทะเบียน 

3) การลงนาม 

 

นายทะเบียนพิจารณา 

จดทะเบียน 

และเจาหนาท่ีแจงผล 

การพิจารณาและสงมอบ

ใบสําคัญแสดง 

การจดทะเบียนใหผูขอ           

จดทะเบียน 

4 วันทําการ สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- 

 

ระยะเวลา  

25 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอจดทะเบียนพรอม

ประทับตราสหพันธแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ 

1 - ฉบับ - 

2) รายงานการประชุมใหญการ

เลือกตั้งกรรมการ 

1 - ฉบับ - 

3) หนังสือแตงตั้งผูแทนเปนกรรมการ

จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่สง

เปนกรรมการพรอมรูปถายขนาด  

1 นิ้ว คนละ 1 รูป 

1 - ชุด - 

4) รายงานการประชุมใหญของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่มีมติ

เขาเปนสมาชิก 

1 - ฉบับ (กรณีสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจเขาเปน

สมาชิกสหพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ

ครั้งแรกและเปน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

กรรมการที่ย่ืนคําขอ

จดทะเบียน ) 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนกลาง  สาํนักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8393  โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  (สาํนักแรงงานสัมพันธ) โทรศัพท 0 2246 8392 โทรสาร 0 2246 8393  

3. สายดวน 1503 กด 3 

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1   

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 16.การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (รัฐวสิาหกิจ) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400 

โทรศพัท : 0 2246 8455 

โทรสาร  : 0 2246 8455 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        การจดทะเบียนขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง เปนการดาํเนินการของนายจาง (รฐัวิสาหกิจ) ในการนาํ

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางมาจดทะเบียนตามกฎหมาย โดย 

        ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หมายถึง  ขอตกลงที่กระทําขึ้นระหวางนายจางกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับ

สภาพการจาง ซึ่งเกิดข้ึนจากการย่ืนขอเรียกรองตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

และมีการเจรจาตกลงกันไดเอง หรือตกลงกันไดโดยการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ทั้งนี้ 

ขอตกลงฯ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูแทนในการเจรจาของนายจาง กับลายมือชื่อผูแทนในการเจรจา

ของสหภาพแรงงาน 

       พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 27 วรรคทาย กําหนดใหนายจางนํา

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายภายใน 15 วัน

นับแตวันท่ีไดตกลงกัน 

       ขอตกลงฯ ท่ีจะตองนํามาจดทะเบียน ไดแก 

       1. ขอตกลงฯ ที่เกิดจากการย่ืนขอเรียกรองใหมีการกําหนดขอตกลงหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงตามมาตรา 

25 และสามารถเจรจาตกลงกันไดเอง 

       2. ขอตกลงฯ ที่สามารถตกลงกันไดโดยการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (10 วัน) 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว  และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ        

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอจดทะเบียนฯไมไดรับการจดทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูขอจดทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางย่ืนคําขอจด

ทะเบียนพรอมเอกสาร

และหลักฐานประกอบคาํ

ขอจดทะเบียน และ

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 
 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด          

คําขอ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

ขอตกลงฯ 

- พิจารณาขอเท็จจริง/            

ขอกฎหมาย  

- จัดทําหนังสือและ

เอกสารประกอบการ 

จดทะเบียน 
 

10 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การลงนาม นายทะเบียนหรือผูซึ่ง  

นายทะเบียนมอบหมาย

พิจารณาจดทะเบียน 

และเจาหนาท่ีแจงผลการ

พิจารณาและสงมอบ

สําเนาขอตกลงฯ ใหผูยื่น 

คําขอ 
 

2 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  

13 วันทําการ  
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอจดทะเบียน 1 - ฉบับ - 

2) เอกสารขอตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจาง 

 

1 4 ฉบับ - 

3) สําเนาหนังสือแจง          

ขอเรียกรอง  

- 1 (หรือ 2 กรณี

แจงขอเรียกรอง

สวนทาง) 

ฉบับ กรณี มีการแจง 

ขอเรียกรอง             

สวนทาง               

ฝายละ 1 ฉบับ 

4) สําเนาหลักฐานการแตงต้ัง

ผูแทนการเจรจาของท้ังสอง

ฝายๆ ละ 1 ฉบับ 

- 2 ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  สํานักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8455  

โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  (สาํนักแรงงานสัมพันธ) โทรศัพท 0 2246 8392  โทรสาร 0 2246 8393 

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1             

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 17. การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน  

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  

สํานักแรงงานสัมพันธ   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กทม. 10400 

โทรศพัท : 0 2246 8455 

โทรสาร  : 0 2246 8455 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน เปนการดําเนินการตามพระราชบญัญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518 ในกรณีท่ีนายจาง สมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานที่เก่ียวของ มีขอสงสยัวาสหภาพแรงงานนั้น

มีลูกจางซึ่งเก่ียวของกับขอเรยีกรองเปนสมาชิกครบจํานวนท่ีระบุไวในมาตรา 15 หรือไม หรือ กรณีสงสัยวา

สหภาพแรงงานนั้นแตงตั้งกรรมการลูกจางซึ่งเปนสมาชิกเปนไปตามจาํนวนลูกจางท่ีระบุไวในมาตรา 45 หรือไม 

และไดยื่นคาํรองเปนหนังสือตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานเพื่อตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพ

แรงงาน  

หมายเหตุ :  

1) ขั้นตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ    

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอจดทะเบียนฯ ไมไดรับการจดทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูยื่นคํารองย่ืนคํารองขอ

ตรวจรับรองจํานวน

สมาชิกสหภาพแรงงาน

พรอมเอกสารหลักฐาน 

และเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวน 

ของเอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานประนอมขอ

พิพาทแรงงานดําเนินการ 

- ตรวจสอบรายละเอียด        

ของคํารอง 

- จัดทําหนังสือถึงนายจาง

และสหภาพแรงงาน 

ใหสงเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

- ตรวจสอบรายละเอียด

เอกสารของแตละฝาย 

- เทียบเคียงรายชื่อสมาชิก

สหภาพแรงงานกับรายชื่อ

ลกูจาง  

- พิจารณาขอกฎหมาย 

- จัดทําหนังสือและ

เอกสารประกอบการ

รับรอง 

13 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3 การลงนาม - ลงนามในหนังสือรับรอง 

- แจงผลการพิจารณาให 

ผูยื่นคาํรองทราบ และสง

มอบหนังสือรับรองใหผูยื่น

คํารอง 

1 วันทําการ - สํานักแรงงาน

สัมพันธ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

 

ระยะเวลา  

15 วันทําการ  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คํารองตามแบบ รส.6 หรือ 

คํารองเปนหนังสือขอตรวจ

รับรองฯ 

1 - ฉบับ - 

2) สําเนาขอเรยีกรองฯ  
 

- 1 ฉบับ กรณ ีขอตรวจ

รับรองฯ ตาม

มาตรา 15

พรอมลง  

ลายมือชื่อ

สําเนาถูกตอง 

3) สําเนาหนังสือแตงตั้ง

กรรมการลูกจาง 

- 1 ฉบับ กรณี ขอตรวจ

รับรองฯ ตาม

มาตรา 45  

พรอมลง  

ลายมือชื่อ

สําเนาถูกตอง 

4) บัญชีรายชื่อและตาํแหนง

หนาที่การงานของลูกจาง

ท้ังหมด (เรียงตามลําดับ

อักษร) ณ วันที่แจงขอ

1 - ชุด นายจางหรือผู

ไดรับมอบหมาย         

ลงลายมือชื่อ

กํากับ ทุกแผน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เรยีกรองหรือแตงตั้ง

คณะกรรมการลูกจาง 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 - ฉบับ (ถามี) 
 
คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง  สํานักแรงงานสัมพันธ  โทรศัพท : 0 2246 8455 

โทรสาร  : 0 2246 8393 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดนิแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (สาํนักแรงงงานสัมพันธ) โทรศัพท 0 2246 8392  โทรสาร 0 2246 8393 

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1            

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

งานที่ใหบริการ 18. การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยใน          

การทํางาน  

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  0 2448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรม

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและการดําเนินการฝกอบรม พ.ศ. 2549 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

      ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน

ยื่นคําขอพรอมเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคมครองแรงงานวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและการดําเนินการ

ฝกอบรมพ.ศ. 2549 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 ขอ 5 

     หนวยงานที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก 

   1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

   2. หนวยงานภาคราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

   3. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

   4. หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพงและพาณิชยกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย

การจัดตั้งนิติบุคคลอ่ืน 

   5. นายจางซึ่งมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบกิจการเฉพาะการ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานหรือระดับบริหารใหแกลูกจางของนายจางนั้น 

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางานพ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2549 ขอ 16 

หมายเหต ุ: 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ี

ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจ      

ลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอข้ึนทะเบียนฯไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณ ียื่นคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพิ่มขึ้นอีก 7 วัน 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

หนวยงานที่ประสงคขอขึ้น

ทะเบียนเปนหนวยงาน

ฝกอบรมเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานย่ืน

หนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ

พรอมหลักฐานเอกสาร

ประกอบการขอขึ้นทะเบียน

และเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 

 

1 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของ         

ผูขอขึ้นทะเบียนฯ 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้ง

หนวยงานอุปกรณ

ประกอบการฝกอบรมหรือ

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 

3) การพิจารณา 

 

เตรียมการประชุมและ

ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณามาตรฐานนิติบุคคล

ที่ขอเปนหนวยงานฝกอบรม

ดานความปลอดภัย           

อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมใน                 

การทํางาน 

11 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 

4) การพิจารณา 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเปน

ผูใหบริการจัดฝกอบรมดาน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานรับรองรายงานการ

ประชุมฯและจัดทําใบ

ทะเบียนแสดงการเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 

5) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบทะเบียนแสดงการเปน

2 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 หนวยงานฝกอบรมฯ 

และเจาหนาที่แจงผล         

การพิจารณาและสงมอบใบ

ทะเบียนแสดงการเปน

หนวยงานฝกอบรมฯใหผูยื่น

หนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ 

 
 

ระยะเวลา 

44 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) หนังสือแจงความประสงคขอขึ้น

ทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

2) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร

แสตมป  30  บาท 

1 - ฉบับ (กรณีผูยื่นคําขอไมมายื่น

คําขอฯหรือมารับใบ

ทะเบียนดวยตนเองโดยให

บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน) 

3) เอกสารแสดงแผนที่ตั้งของ

หนวยงานฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

4) เอกสารแสดงการแตงตั้งเจาหนาที่

บริหารจัดการการฝกอบรม 

 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) เอกสารหลักฐานการแตงตั้ง

วิทยากรปฏิบัติงานเต็มเวลาใน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารสรุปรายชื่อวิทยากรและ

หัวขอวิชาที่วิทยากรบรรยาย 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มี

เนื้อหาและรายละเอียดตามที่

หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน

กําหนดไวในแตระดับที่ขอขึ้น

ทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

8) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ กรณีย่ืนขอหลักสูตร  

จป.เทคนิคข้ันสูง และ จป.

วิชาชีพ 

 

10) สําเนาเอกสารรับรองระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 

- 1 ฉบับ ( พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง(กรณี

เปนนิติบุคคล)) 

 

11) สําเนาเอกสารรับรองระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง (กรณเีปน

สถานศึกษา)) 

12) เอกสารแสดงแผนและเปาหมาย

การฝกอบรมและอัตราคาบริการที่

จะเรียกเก็บจากผูเขารับการอบรม

ในแตละหลักสูตร 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

13) เอกสารแสดงตารางการฝกอบรม 1 - ฉบับ - 

14) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอนและ

หลังการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

15) เอกสารแสดงตัวอยางวุฒิบัตรที่

มอบใหกับผูผานการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

16) เอกสารและแผนบันทึกขอมูลการ

นําเสนอของวิทยากร 

(Powerpoint) 

1 - ชุด - 

หมายเหตุ :  

กรณีนายจางอบรมลูกจางของตัวเองใหแนบเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตน ยกเวน 

1. เอกสารหลักฐานการแตงตั้งวิทยากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานฝกอบรมฯ 

2. สําเนาเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (กรณีเปนนิติบุคคล) 

3. สําเนาเอกสารรับรองระบบประกันคุณภาพการศึกษา(กรณีเปนสถานศึกษา) 

ใหเพ่ิมเติมสําเนาเอกสาการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตองจํานวน 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม 

ไมมี 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี                  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (กองความปลอดภัย

แรงงาน)  โทรศัพท 02 448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141  

3. สายดวน 1503 กด 3  

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1    

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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การรับเรื่องรองเรียน 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ 19. การตออายุการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่                

ความปลอดภัยในการทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรม

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและการดําเนินการฝกอบรม พ.ศ. 2549 
  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดขึ้นทะเบียนไวสามารถตออายุการข้ึนทะเบียนได

ภายในระยะเวลา 30 วันกอนวันที่การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุด  ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและการดําเนินการ

ฝกอบรมพ.ศ. 2549 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 ขอ 6  

         โดยหนวยงานฝกอบรมฯที่มีความประสงคจะตออายุการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานสามารถยื่นคาํขอพรอมเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย  มีอายุการขึ้นทะเบียน

คราวละ 3 ป 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่

ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจลง

นามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอข้ึนทะเบียนฯไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณ ียื่นคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพิ่มข้ึนอีก 7 วัน 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

หนวยงานที่ประสงคขอตอ

อายุการขึ้นทะเบียนเปน

หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน

ยื่นหนังสือขอตออายุการข้ึน

ทะเบียนฯพรอมหลักฐาน

เอกสารประกอบการขอตอ

อายุการขึ้นทะเบียนฯและ

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู

ขอตออายุขึ้นทะเบียนฯ 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้ง

หนวยงานอุปกรณ

ประกอบการฝกอบรมหรือ

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 

 

สรุปผลการตรวจสอบและ

จัดทําใบทะเบียนแสดงการ

ตออายุเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯ 

4 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

4) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบทะเบียนแสดงการตออายุ

เปนหนวยงานฝกอบรมฯ

และแจงผลการพิจารณาและ

สงมอบใบทะเบียนแสดงการ

ตออายุเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯใหผูยื่นหนังสือขอ

ตออายุฯ 

 

2 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

 

ระยะเวลา 

22 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือแจงความประสงคขอ

ตออายุการข้ึนทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

2) หนังสือมอบอํานาจพรอมติด

อากรแสตมป  30  บาท 

1 - ฉบับ (กรณีผูยื่นคําขอไมมายื่นคาํ

ขอฯหรือมารับใบทะเบียน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดวยตนเองโดยใหบุคคลอ่ืน

ดําเนินการแทน) 

3) เอกสารแสดงแผนที่ตั้งของ

หนวยงานฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

4) เอกสารแสดงการแตงตั้ง

เจาหนาที่บริหารจัดการการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

5) เอกสารหลักฐานการแตงตั้ง

วิทยากรปฏิบัติงานเต็มเวลา

ในหนวยงานฝกอบรมฯ 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารสรุปรายชื่อวิทยากร

และหัวขอวิชาที่วิทยากร

บรรยาย 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารประกอบการฝกอบรม

ที่มีเนื้อหาและรายละเอียด

ตามที่หลักสูตรการฝกอบรม

เจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางานกําหนดไวในแต

ระดับที่ขอขึ้นทะเบียน 

1 - ฉบับ - 

8) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ

ที่ใชประกอบการฝกอบรม

ภาคทฤษฎี 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ

ที่ใชประกอบการฝกอบรม

ภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ กรณีย่ืนขอหลักสูตร  

จป.เทคนิคข้ันสูง และ  

จป.วิชาชีพ 

10) สําเนาเอกสารรับรองระบบ

การบริหารงานคุณภาพ 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง (กรณเีปนนิติ

บุคคล)  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) สําเนาเอกสารรับรองระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง (กรณเีปน

สถานศึกษา) 

12) เอกสารแสดงแผนและ

เปาหมายการฝกอบรมและ

อัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บ

จากผูเขารับการอบรมในแต

ละหลักสูตร 

1 - ฉบับ - 

13) เอกสารแสดงตารางการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

14) เอกสารแสดงแบบทดสอบ

กอนและหลังการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

15) เอกสารแสดงตัวอยางวุฒิบัตร

ที่มอบใหกับผูผานการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

16) เอกสารและแผนบันทึกขอมูล

การนําเสนอของวิทยากร   

(PowerPoint) 

1 - ชุด - 

17) เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

ในรอบอายุทะเบียนที่ผานมา 

3 ป 

1 - ฉบับ - 

18) เอกสารแสดงการพัฒนา

ความรูดานความปลอดภัยฯ

ของวิทยากร 

1 - ฉบับ - 

หมายเหตุ : 

กรณีนายจางอบรมลูกจางของตัวเองใหแนบเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตน ยกเวน 

1. เอกสารหลักฐานการแตงตั้งวิทยากรปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานฝกอบรมฯ 

2. สําเนาเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (กรณีเปนนิติบุคคล) 
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3. สําเนาเอกสารรับรองระบบประกันคุณภาพการศึกษา (กรณเีปนสถานศึกษา) 

   ใหเพ่ิมเติมสําเนาเอกสารการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพพรอมลงลายมือชื่อ   

   รับรองสําเนาถูกตองจํานวน 1 ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี                  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (กองความปลอดภัย

แรงงาน)  โทรศัพท 02 448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141  

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1             

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ 20. การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานใน 

ที่อับอากาศ   

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักความปลอดภัยแรงงาน    กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยใน           

การทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

       ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความ

ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศพ.ศ. 2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีการ

ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใหกับลูกจางที่เก่ียวของกับการทํางานในที่อับอากาศตาม

หลักเกณฑวิธีการหลักสูตรการฝกอบรมและวิทยากรฝกอบรมที่กําหนด 

        กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีการฝกอบรมดงักลาวได ใหนายจางจัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการฝกอบรม

กับหนวยงานของกรมฯ หรือหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมฯ

ทั้งนี้หนวยงานที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ ไดแก 

        - สถาบันอุดมศกึษาของรัฐหรือเอกชนที่มีหลักสูตรการสอนอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 

        - หนวยงานภาคราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

        - รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        - นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายแพงและพาณิชยกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดหรือกฎหมาย          

วาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน          

ที่ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด         

ในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ 

ลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอข้ึนทะเบียนฯไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณ ียื่นคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพิ่มข้ึนอีก 7 วัน          

5) อายุการขึ้นทะเบียน มีอายุ 3 ป   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

หนวยงานที่ประสงคขอขึ้น

ทะเบียนเปนหนวยงาน

ฝกอบรมเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานในที่

อับอากาศย่ืนหนังสือขอขึ้น

ทะเบียนฯพรอมหลักฐาน

เอกสารประกอบการขอขึ้น

ทะเบียนฯและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

1 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอขึ้นทะเบียนฯ 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้ง

หนวยงานฝกอบรม สถานที่

ฝกปฏิบัติ อุปกรณ

ประกอบการฝกอบรม หรือ

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

3) การพิจารณา 

 

เตรียมการประชุมและประชุม

คณะกรรมการพิจารณา

มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเปน

หนวยงานฝกอบรมดานความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

11 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 

4) การพิจารณา 

 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเปนผู

ใหบริการจัดฝกอบรมดาน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานรับรองรายงานการ

ประชุมและจัดทําใบสําคัญ

แสดงการขึ้นทะเบียนเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 

5) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนามใบ

ทะเบียนแสดงการเปน

หนวยงานฝกอบรมฯและ

เจาหนาที่แจงผลการ

พิจารณาและสงมอบใบ

ทะเบียนแสดงการเปน

2 วันทําการ กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนวยงานฝกอบรมฯให 

ผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ 

 
 

ระยะเวลา 

44 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือแจงความประสงคขอขึ้น

ทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

2) หนังสือมอบอํานาจพรอมติด

อากรแสตมป 30 บาท 

1 - ฉบับ (กรณีผูยื่นคําขอไมมายื่น

คําขอฯหรือมารับใบ

ทะเบียนดวยตนเองโดยให

บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน) 

3) เอกสารแสดงแผนที่ของสถาน

ที่ตั้งหนวยงานฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

4) เอกสารแสดงแผนที่แสดงที่ตั้ง

ของสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ - 

5) เอกสารหลักฐานการแตงตั้ง

เจาหนาที่บริหารจัดการการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารหลักฐานแตงตั้งวิทยากร

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารสรุปรายชื่อวิทยากรและ 1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หัวขอวิชาที่วิทยากรบรรยาย 

8) คูมือการฝกอบรมตามหลักสูตรที่

ขอขึ้นทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1 - ฉบับ - 

10) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ - 

11) เอกสารแสดงแผนและเปาหมาย

การฝกอบรมและอัตราคาบริการ

ที่จะเรียกเก็บจากผูเขารับการ

อบรมในแตละหลักสูตร 

1 - ฉบับ - 

12) เอกสารแสดงตารางการฝกอบรม 1 - ฉบับ - 

13) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอน

และหลังการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

14) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการผาน

การฝกอบรมฯที่มอบใหแกผูผาน

การฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

15) เอกสารและแผนบันทึกขอมูล 

การบรรยายของวิทยากร 

(PowerPoint) 

1 - ชุด - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี                  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (กองความปลอดภัย
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การรับเรื่องรองเรียน 

แรงงาน)  โทรศัพท 02 448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141  

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1    

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ 21. การตออายุการข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน

ในที่อบัอากาศ  

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑวิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการ

ทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 
  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

        หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่ไดรับการขึ้นทะเบียนสามารถยื่นคําขอตอ

อายุการขึ้นทะเบียนไดไมนอยกวา 15 วันกอนวันที่การขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดล งตามประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑวิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549 ขอ 24 

        โดยหนวยงานฝกอบรมฯที่มีความประสงคจะขอตออายุการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมความ

ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศสามารถยื่นหนังสือขอตออายุการข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารตออธิบดี             

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ทะเบียนมีอายุคราวละ 3 ป 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน        

ที่ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลง

นามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาว ใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูขอขึ้นทะเบียนฯไมไดรับการขึ้นทะเบียนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณี ยื่นคาํขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพิ่มข้ึนอีก 7 วัน  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

หนวยงานที่ประสงคขอตอ

อายุการขึ้นทะเบียนเปน

หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน

ในที่อับอากาศยื่นหนังสือขอ

ตออายุการข้ึนทะเบียนฯ

พรอมหลักฐานเอกสาร

ประกอบการขอตออายุการ

ขึ้นทะเบียนฯและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

1 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู

ขอตออายุขึ้นทะเบียนฯ 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้ง

หนวยงานฝกอบรม สถานที่

ฝกปฏิบัติ อุปกรณ

ประกอบการฝกอบรมหรือ

15 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 131

 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    96 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

3) การพิจารณา 

 

สรุปผลการตรวจสอบและ

จัดทําใบทะเบียนแสดงการ

ตออายุเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯ 

4 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

4) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบทะเบียนแสดงการตออายุ

เปนหนวยงานฝกอบรมฯ

และเจาหนาที่แจงผลการ

พิจารณาและสงมอบใบ

ทะเบียนแสดงการตออายุ

เปนหนวยงานฝกอบรมฯ   

ใหผูยื่นขอการตออายุการขึ้น

ทะเบียนฯ 

2 วันทําการ กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

 

ระยะเวลา 

22 วันทําการ  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือแจงความประสงคขอตออายุ

การข้ึนทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

2) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร

แสตมป  10 บาท 

1 - ฉบับ (กรณีผูยื่นคําขอไมมา

ยื่นคําขอฯหรือมารับ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบทะเบียนดวย

ตนเองโดยใหบุคคล

อ่ืนดําเนินการแทน) 

3) เอกสารแสดงแผนที่ของสถานที่ตั้ง

หนวยงานฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

4) เอกสารแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งของ

สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ - 

5) เอกสารหลักฐานการแตงตั้ง

เจาหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารหลักฐานแตงตั้งวิทยากร

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารสรุปรายชื่อวิทยากรและ

หัวขอวิชาที่วิทยากรบรรยาย 

1 - ฉบับ - 

8) คูมือการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ขอ

ขึ้นทะเบียนฯ 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1 - ฉบับ - 

10) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

1 - ฉบับ - 

11) เอกสารแสดงแผนและเปาหมายการ

ฝกอบรมและอัตราคาบริการที่จะ

เรียกเก็บจากผูเขารับการอบรมในแต

ละหลักสูตร 

1 - ฉบับ - 

12) เอกสารแสดงตารางการฝกอบรม 1 - ฉบับ - 

13) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอนและ

หลังการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

14) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการผานการ

ฝกอบรมฯที่มอบใหแกผูผานการ

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฝกอบรม 

15) เอกสารและแผนบันทึกขอมูล              

การบรรยายของวิทยากร 

(PowerPoint) 

1 - ชุด - 

16) เอกสารสรุปผลการดําเนินงานในรอบ

อายุทะเบียนที่ผานมา 3 ป 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี                  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (กองความปลอดภัย

แรงงาน)  โทรศัพท 02 448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141  

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1                

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 22. การขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สาํนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี 

2. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด  

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัย          

ในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียนและแจงกรณลีูกจางประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    กําหนดใหนายจางแจงชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือข้ึนทะเบียนตอกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ

การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 16 

พฤษภาคม 2549 ขอ 36  

    กําหนดใหแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้ง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัย           

ในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจงกรณีลูกจางประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหาย ลงวันที่ 3 ตุลาคม               

พ.ศ. 2549 ขอ 4 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้  ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูย่ืน                

คําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคํา

ขอหรอืผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนฯ ไมไดรบัการขึ้นทะเบียนฯ หนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางยื่นหนังสือแจง             

การข้ึนทะเบียนเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน

และเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด  

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ

เจาหนาที่ความปลอดภัย          

ในการทาํงาน 

3 วันทําการ - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

3) การลงนาม ออกเลขทะเบียนเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน

และแจงเลขทะเบียนให

นายจางที่ยื่นหนังสอืแจง 

การข้ึนทะเบียนฯ 

2 วันทําการ - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

- 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

จังหวัด 

 

ระยะเวลา  

 6  วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) หนังสือแจงการขึ้นทะเบียน

เจาหนาที่ความปลอดภัยใน        

การทํางาน  

1 - ฉบับ - 

2) สําเนาเอกสารการแตงตั้งเปน

เจาหนาที่ความปลอดภัยใน        

การทํางาน 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) สําเนาใบรับรองผานการฝกอบรม

หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางาน (กรณีออกโดยกรม

ไมตองแสดงสําเนา) 

- 1 ฉบับ (พรอมลง

ลายมืชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

4) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

ของเจาหนาท่ีความปลอดภัย         

ในการทํางาน (กรณี การข้ึน

ทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับวิชาชีพ    

ระดับเทคนิค และเทคนิคชั้นสูง   

ท่ีมีคุณสมบัติโดยสําเรจ็การศึกษา  

ไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี/

ปริญญาตรีดานอาชีวอนามัยหรือ

เทียบเทา)  

- 1 ฉบับ  (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1   

ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดและสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีที่ยื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  

 

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558138
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานท่ีใหบริการ 23. การขอใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและหนวยงาน

ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผูย่ืนคําขอเปนหนวยงาน

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

2. กฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมดบัเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟ พ.ศ. 2556 
 

 

 

  

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ในกรณีที่นายจางไมสามารถดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟไดเองจะตองใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตจากกรมฯเปนผูดําเนินการฝกซอม  ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ

ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย

พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ขอ 30 วรรคสอง  

       ใหผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดพรอมดวยเอกสาร 

       ในกรณีที่หนวยงานที่เปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ินมายื่นขออนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนหรือหนวยงานฝกซอมดับเพลิงใหนําความตามขอ 3 มาใชโดยอนุโลมประกอบ
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หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

กฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟพ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ขอ 3 และขอ 5 

หมายเหตุ: 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่

ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนาม

บันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูขอใบอนุญาตฯไมไดรับการอนุญาตฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอใบอนุญาตฯทราบภายใน 7 วัน 

4) ระยะเวลาใหบริการ 60 วัน กรณมีีเหตุสมควรสามารถขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วันตามกฎกระทรวง      

การเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  พ.ศ. 

2556 ลงวันที่18 ธันวาคม 2556 ขอ 6 

5) กรณีย่ืนคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพ่ิมข้ึนอีก 7 วัน 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นิติบุคคลยื่นแบบคําขอ

ใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน

หรือหนวยงานฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ 

หนีไฟพรอมหลักฐานเอกสาร

ประกอบการขอใบอนุญาตฯ

และเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 

1 วัน - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของ

นิติบุคคล 

57 วัน - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 
 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- สรุปผลการตรวจสอบ            

และจัดทําใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

3) การลงนาม 
 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯและเจาหนาที่ 

แจงผลการพิจารณาและ        

สงมอบใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมฯให         

ผูยื่นคาํขอใบอนุญาตฯ 

2 วัน - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 
 

- 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

60 วัน  (ระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 60 วัน กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วัน) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารแบบคําขออนุญาต  

(แบบดพ. 1) 

1 - ฉบับ - 

2) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคล

โดยสังเขป 

1 - ฉบับ - 

3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝก

ภาคปฏิบัติโดยสังเขปในกรณีที่ขอ

เปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตน 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิ

การศึกษาของบุคลากรซึ่งทําหนาที่

บริหารจัดการ 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง) 

5) รายชื่อวิทยากรเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงคณุสมบัติของวิทยากรรวมทั้ง

หนังสือยืนยันการเปนวิทยากรใหกับ

นิติบุคคล 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารประกอบการฝกอบรมหรือ

การฝกซอมซึ่งมีเนื้อหาวิชาตามที่

กําหนดในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบในการฝกอบรมหรือการ

ฝกซอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

8) เอกสารแสดงตารางกําหนดหัวขอ

และระยะเวลาการฝกอบรมตาราง

แสดงข้ันตอนหรือรายละเอียดการ

ฝกซอมหรือกําหนดการฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอนและ

หลังการฝกอบรมพรอมเฉลย 

1 - ฉบับ - 

10) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการผานการ

ฝกอบรมฯที่มอบใหแกผูผานการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

11) ตัวอยางหนังสือรับรองแสดงการผาน

การฝกซอมฯที่มอบใหแกสถาน

ประกอบกิจการ 

1 - ฉบับ - 

 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558142

 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   107 

 

คาธรรมเนยีม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ โทรศพัท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  

โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 

1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด  

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานท่ีใหบริการ 24. การขอใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและหนวยงาน

ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไมเปนหนวยงานราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

2. กฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมดบัเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม          

อพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ขอ 30 

วรรคสอง ในกรณีที่นายจางไมสามารถดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟไดเอง จะตองใหผูที่

ไดรับใบอนุญาตจากกรมฯเปนผูดําเนินการฝกซอม ประกอบกฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556               

ขอ 3 ใหผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดพรอมดวยเอกสาร 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทกึความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่

ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลง

นามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูขอใบอนุญาตฯไมไดรับการอนุญาตฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอใบอนุญาตฯทราบภายใน 7 วัน 

4) ระยะเวลาใหบริการ 60 วัน กรณมีีเหตุสมควรสามารถขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วันตามกฎกระทรวง         

การเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  

พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ขอ 6 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

นิติบุคคลยื่นแบบคาํขอ

ใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน

หรือหนวยงานฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ 

หนีไฟพรอมหลักฐานเอกสาร

ประกอบการขอใบอนุญาตฯ

และเจาหนาที่ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

1 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิติ

บุคคล 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติ

บุคคล  

30 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- ตรวจสอบสถานท่ีฝก

ปฏิบัติการดับเพลิงขั้นตน 

 -ตรวจสอบอุปกรณ

ประกอบการฝกอบรม และ

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

3) การพิจารณา 

 

เตรียมการประชุมและประชุม

คณะกรรมการพิจารณา

มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเปน

หนวยงานฝกอบรมดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

12 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

4) การพิจารณา 

 

คณะกรรมการพิจารณา

มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเปน

หนวยงานฝกอบรมดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

รับรองรายงานการประชุมฯ

และจัดทําใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

15 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

5) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯและเจาหนาที่แจง

ผลการพิจารณาและสงมอบ

ใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมฯใหผูยื่นคําขอ

2 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตฯ 

 

 

ระยะเวลา 

60 วัน (ระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 60 วัน กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วัน) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) เอกสารแบบคําขออนุญาต 

(แบบดพ. 1) 

1 - ฉบับ - 

2) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติ

บุคคลโดยสังเขป 

1 - ฉบับ - 

3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่

ฝกภาคปฏิบัติโดยสังเขปใน

กรณีที่ขอเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน 

1 - ฉบับ - 

4) เอกสารแสดงรายชื่อและ

สําเนาวุฒิการศกึษาของ

บุคลากรซึ่งทําหนาที่บริหาร

จัดการ 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง) 

5) รายชื่อวิทยากรเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงคณุสมบัติ

ของวิทยากรรวมทั้งหนังสือ

ยืนยันการเปนวิทยากร

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ใหกับนิติบุคคล 

6) เอกสารประกอบการ

ฝกอบรมหรือการฝกซอมซึ่ง

มีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนด

ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารแสดงรายการ

อุปกรณที่ใชประกอบในการ

ฝกอบรมหรือการฝกซอมทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

8) ตารางกําหนดหัวขอและ

ระยะเวลาการฝกอบรม

ตารางแสดงข้ันตอนหรือ

รายละเอียดการฝกซอมหรือ

กําหนดการฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงแผนและ

เปาหมายจัดฝกอบรมหรือ

ฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

10) เอกสารแสดงแบบทดสอบ

กอนและหลังการฝกอบรม

พรอมเฉลย 

1 - ฉบับ - 

11) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการ

ผานการฝกอบรมฯท่ีมอบ

ใหแกผูผานการฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

12) ตัวอยางหนังสือรับรองแสดง

การผานการฝกซอมฯที่มอบ

ใหแกสถานประกอบกิจการ 

1 - ฉบับ - 

13) เอกสารและแผนบันทึก 1 - ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ขอมูลการบรรยายของ

วิทยากร  (PowerPoint ) 

 

คาธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน  ฉบับละ 20,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระเปนเงินสด หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายระบุชื่อบัญชี “กองทนุความปลอดภัย         

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน”) 

สถานที่ชําระคาธรรมเนียม :  กลุมงานกองทนุความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน 

การทํางาน  ชั้น 8  กองความปลอดภัยแรงงาน  ) 

2) ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  ฉบับละ 20,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระเปนเงินสด หรือแคชเชียรเช็คโดยสั่งจายระบุชื่อบัญชี “กองทุนความปลอดภัย              

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน”) 

สถานที่ชําระคาธรรมเนียม :  กลุมงานกองทนุความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน           

การทํางาน ชั้น 8  กองความปลอดภัยแรงงาน )  
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน  ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี                    

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  

โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 

1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206  
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานท่ีใหบริการ 25. การขอตออายุใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ

หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผูย่ืนคําขอเปน

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

กฎกระทรวง การเปนหนวยงานฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟ พ.ศ. 2556 

  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

        การขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดไมนอยกวา 60 วันกอน

วันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุพรอมดวยเอกสาร ตามกฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ

การเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ขอ 9  

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน       

ที่ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคาํขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลง

นามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขอตออายุใบอนุญาตฯไมไดรับการอนุญาตฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตฯทราบ

ภายใน 7 วัน 

4)  ระยะเวลาใหบริการ 60 วันกรณีมีเหตุสมควรสามารถขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วัน ตามกฎกระทรวง 

การเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  

พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ขอ 6 

5) กรณีย่ืนคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดําเนินการจะเพ่ิมข้ึนอีก 7 วัน 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

นิติบุคคลยื่นแบบคาํขอตอ

อายุใบอนุญาตเปน

หนวยงานฝกอบรมการ

ดับเพลิงขั้นตนหรือ

หนวยงานฝกซอมดับเพลิง

และฝกซอมอพยพ 

หนีไฟพรอมหลักฐาน

เอกสารประกอบการขอตอ

อายุใบอนุญาตฯและ

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

1 วัน - กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของ

นิติบุคคล 

- สรุปผลการตรวจสอบและ

57 วัน กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จัดทําใบอนุญาตตออายุเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

3) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบอนุญาตตออายุเปน

หนวยงานฝกอบรมฯและ

เจาหนาที่แจงผลการ

พิจารณาและสงมอบ

ใบอนุญาตตออายุเปน

หนวยงานฝกอบรมฯใหผูยื่น

คําขอตออายุใบอนุญาตฯ 

2 วัน กองความ

ปลอดภัยแรงงาน 

 

- 

 

ระยะเวลา 

60 วัน (ระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 60 วัน กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วัน) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) เอกสารแบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

(แบบดพ. 2) 

1 - ฉบับ - 

2) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคล

โดยสังเขป 

1 - ฉบับ - 

3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝก

ภาคปฏิบัติโดยสังเขปในกรณีที่ขอ

เปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตน 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิ

การศึกษาของบุคลากรซึ่งทําหนาที่

บริหารจัดการ 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง ) 

5) รายชื่อวิทยากรเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงคณุสมบัติของวิทยากรรวมทั้ง

หนังสือยืนยันการเปนวิทยากรใหกับ

นิติบุคคล 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารประกอบการฝกอบรมหรือ

การฝกซอมซึ่งมีเนื้อหาวิชาตามที่

กําหนดในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบในการฝกอบรมหรือการ

ฝกซอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 

1 - ฉบับ - 

8) เอกสารแสดงตารางกําหนดหัวขอ

และระยะเวลาการฝกอบรมตาราง

แสดงข้ันตอนหรือรายละเอียดการ

ฝกซอมหรือกําหนดการฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอนและ

หลังการฝกอบรมพรอมเฉลย 

1 - ฉบับ - 

10) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการผานการ

ฝกอบรมฯที่มอบใหแกผูผานการ

ฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 

11) ตัวอยางหนังสือรับรองแสดงการผาน

การฝกซอมฯที่มอบใหแกสถาน

ประกอบกิจการ 

 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

12) เอกสารหลักฐานการพัฒนาความรู

ของวิทยากร 

1 - ฉบับ - 

13) เอกสารสรุปผลการดําเนินงานในรอบ

อายุใบอนุญาตที่ผานมา 3 ป (ถามี) 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองความปลอดภัยแรงงาน  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  

โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 

1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดท่ียื่นคําขอ  

7. ศนูยดํารงธรรมประจําจังหวัด 

8. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานท่ีใหบริการ 26. การขอตออายุใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ

หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไมเปน

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7  

กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  ตอกลุมงานทะเบียนฯ 

www.oshthai.org 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

2. กฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมดบัเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟ พ.ศ. 2556 

  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

       กฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟพ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ขอ 9 การขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตาม             

แบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุพรอมดวยเอกสาร  

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการ

ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ี

ตองย่ืนเพ่ิมเติม โดยผูย่ืนคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

บันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลง
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

นามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูขอตออายุใบอนุญาตฯไมไดรับการอนุญาตฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตฯทราบ

ภายใน 7 วัน 

4) ระยะเวลาใหบริการ 60 วัน  กรณีมเีหตุสมควรสามารถขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วันตามกฎกระทรวง 

การเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ  

พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ขอ 6 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

นิติบุคคลยื่นแบบคําขอตอ

อายุใบอนุญาตเปนหนวยงาน

ฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน

หรือหนวยงานฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ 

หนีไฟพรอมหลักฐานเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาตฯและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร 

1 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ดําเนินการ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิติ

บุคคล 

- เขาตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติ

บุคคล  

- ตรวจสอบสถานที่ฝก

ปฏิบัติการดับเพลิงขั้นตน 

 -ตรวจสอบอุปกรณ

53 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบการฝกอบรม และ

อุปกรณฝกปฏิบัติ 

3) การพิจารณา 

 

สรุปผลการตรวจสอบและ

จัดทําใบอนุญาตตออายุเปน

หนวยงานฝกอบรมฯ 

4 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

4) การลงนาม 

 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบอนุญาตตออายุเปน

หนวยงานฝกอบรมฯและ

เจาหนาที่แจงผลการพิจารณา

และสงมอบใบอนุญาตตออายุ

เปนหนวยงานฝกอบรมฯใหผู

ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯ 

2 วัน กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- 

 

ระยะเวลา 

60 วัน(ระยะเวลาปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 60 วัน กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 90 วัน) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) เอกสารแบบคําขอตออายุ

ใบอนุญาต (แบบดพ. 2) 

1 - ฉบับ - 

2) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคล

โดยสังเขป 

1 - ฉบับ - 

3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝก

ภาคปฏิบัติโดยสังเขปในกรณีที่ขอ

เปนหนวยงานฝกอบรมการ

ดับเพลิงขั้นตน 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนา

วุฒิการศกึษาของบุคลากรซึ่งทาํ

หนาที่บริหารจัดการ 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง) 

5) รายชื่อวิทยากรเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงคณุสมบัติของ

วิทยากรรวมทั้งหนังสือยืนยันการ

เปนวิทยากรใหกับนิติบุคคล 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารประกอบการฝกอบรม

หรือการฝกซอมซึ่งมีเนื้อหาวิชา

ตามที่กําหนดในหลักสูตรที่ขอ

อนุญาต 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใช

ประกอบในการฝกอบรมหรือการ

ฝกซอมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่ขอ

อนุญาต 

1 - ฉบับ - 

8) ตารางกําหนดหัวขอและ

ระยะเวลาการฝกอบรมตาราง

แสดงข้ันตอนหรือรายละเอียด

การฝกซอมหรือกําหนดการ

ฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงแผนและเปาหมาย

จัดฝกอบรมหรือฝกซอม 

1 - ฉบับ - 

10) เอกสารแสดงแบบทดสอบกอน

และหลังการฝกอบรมพรอมเฉลย 

1 - ฉบับ - 

11) ตัวอยางวุฒิบัตรแสดงการผาน

การฝกอบรมฯที่มอบใหแกผูผาน

การฝกอบรม 

1 - ฉบับ - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

12) ตัวอยางหนังสือรับรองแสดง          

การผานการฝกซอมฯที่มอบใหแก

สถานประกอบกิจการ 

1 - ฉบับ - 

13) เอกสารและแผนบันทึกขอมูล 

การบรรยายของวิทยากร 

(PowerPoint) 

1 - ชุด - 

14) เอกสารหลักฐานการพัฒนา

ความรูของวิทยากร 

1 - ฉบับ - 

15) เอกสารสรุปผลการดําเนินงานใน

รอบอายุใบอนุญาตที่ผานมา 3 ป 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน ฉบับละ 20,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คโดยสั่งจายระบุชื่อบัญชี “กองทุนความปลอดภัย                

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน”) 

สถานที่ชําระคาธรรมเนียม : กลุมงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน          

การทํางาน ชั้น 8 กองความปลอดภัยแรงงาน) 

2) ใบอนุญาตเปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ฉบับละ 20,000 บาท 

หมายเหตุ (ชําระเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็คโดยสั่งจายระบุชื่อบัญชี“กองทุนความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน”) 

สถานที่ชําระคาธรรมเนียม : กลุมงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน            

การทํางาน ชั้น 8  กองความปลอดภัยแรงงาน)  
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338    www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  

โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 159

 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    124 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 

1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

6. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 27. การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองความปลอดภัยแรงงาน   

เลขท่ี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท  02 448 8338   

www.oshthai.org 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด  

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

    1) ใหนายจางจัดใหลูกจางทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ ใหลูกจางของนายจางทุกรายที่ทํางานอยูภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทําการฝกซอม

พรอมกันและกอนการฝกซอมไมนอยกวา 30 วัน  ใหนายจางสงแผนการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนี

ไฟรวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับการฝกซอมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อใหความเห็นชอบ 

     2) ในกรณทีี่นายจางไมสามารถดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟไดเองจะตองใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูดําเนินการฝกซอม 

     3) ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกซอมดังกลาวตามแบบที่อธิบดีกําหนดและยื่นตออธิบดีหรือ 

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกซอม 

     ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 

ขอ 30 

หมายเหตุ : 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ           

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณี นายจางยื่นแผนการฝกซอมดับเพลิงฯ ไมไดรับการพิจารณาเห็นชอบแผนฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นฯ

ทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางย่ืนแผนการฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟพรอมเอกสารและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

1 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด  

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ

ตรวจสอบแผนฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ

หนีไฟและเสนอผูมีอํานาจ

พิจารณา 

7 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

3) การลงนาม ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ

และเจาหนาท่ีแจงผลการ

พิจารณาฯ ใหผูย่ืนแผนฯ 
 

2 วันทําการ - กองความ

ปลอดภัย

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 
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ระยะเวลา  

10  วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) เอกสารรายละเอียดขอมูลทั่วไป

เก่ียวกับสถานประกอบการ

ประกอบดวยชื่อสถานประกอบ

กิจการสถานที่ฝกซอมฯ  ท่ีตั้ง  

ประเภทกิจการ  จํานวนลูกจาง

และกระบวนการผลิต 

(โดยสังเขป) 

1 - ชุด - 

2) เอกสารรายละเอียดของกิจกรรม

สําหรับการฝกซอมดับเพลิงและ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ 

1 - ฉบับ - 

3) เอกสารขอมูลรายละเอียด

เก่ียวกับปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด

อัคคีภัยได 

1 - ฉบับ - 

4) แผนผังแสดงบริเวณรอบสถาน

ประกอบกิจการและแผนผังแสดง

เสนทางหนีไฟ 

1 - ฉบับ - 

5) แผนการดับเพลิงและแผนการ

อพยพหนีไฟของสถาน

ประกอบการ 

1 - ฉบับ - 

6) เอกสารรายละเอียดของ

เหตุการณจําลองการฝกซอมฯ 

1 - ฉบับ - 

7) เอกสารรายชื่อและคุณสมบัติของ

ผูดําเนินการฝกซอมฯ 

1 - ฉบับ - 

8) ตัวอยางเอกสารการประเมินผล

การฝกซอมฯ 

1 - ฉบับ - 

9) เอกสารแสดงรายละเอียดของ

อุปกรณและระยะเวลาการ

ฝกซอมฯ 

1 - ฉบับ - 
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คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองความปลอดภัยแรงงาน  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนน ีแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

โทรศพัท  02 448 8338  www.oshthai.org 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  โทรศพัท 0 2448 8338 ตอ 512 โทรสาร 0 2448 9141 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 28. การพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีนายจางไมจาย

คาชดเชย) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สาํนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10  

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการจายเงินสงเคราะห อัตราเงนิท่ีจะจายและระยะเวลา

การจาย พ.ศ. 2560 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     1) การจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางกรณีนายจางไมจายคาชดเชย คือ การชวยเหลือลูกจางในเรื่อง

คาชดเชยในกรณีเลิกจางตามมาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เทานั้น โดย

พนักงานตรวจแรงงานจะตองสอบขอเท็จจริงใหไดความวาลูกจางไดรับความเดือดรอนสมควรไดรับการ

ชวยเหลือหรือไมรวมทั้งตรวจสอบดวยวานายจางไดนําคดีไปสูศาลภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งตาม

มาตรา 125 หรือไม 

     2) การจายเงินสงเคราะหในกรณีนายจางไมจายคาชดเชยจะจายใหลูกจางผูขอรับเงินเปน 3 อัตรา คือ 

        2.1 จํานวน 30 เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันที่ลูกจางพึงไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันครบ 120 วันแตไมครบ 3 ป 

        2.2 จํานวน 60 เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันที่ลูกจางพึงไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันครบ 3 ปแตไมครบ 10 ป 

        2.3 จํานวน 90 เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันที่ลูกจางพึงไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป 

     3) การจายเงินสงเคราะหแกลูกจางทุกรายจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินคือ 

        3.1 สวนกลาง คือ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

        3.2 สวนภูมิภาค คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 

    4) ใหลูกจางมารับเงินสงเคราะหภายใน 60 นับแตวันที่ไดรบัหนังสือแจง 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หมายเหตุ : 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ        

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณี ผูยื่นคําขอไมไดรับการพิจารณาอนุมัติฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ลูกจางยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ 

คําขอ และเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสารและสอบ 

ขอเท็จจริง 
 

1 วันทําการ - สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

- รวบรวมเอกสารที่

เก่ียวของและสรุป

ขอเท็จจริงพรอม

รายละเอียดขอมูล   

ความเดือดรอนใน             

การดํารงชพี 

- ตรวจสอบความถูกตอง

ตามระเบียบฯ และเตรียม

ขอมูลเสนอขอผูมีอํานาจ

อนุมัติจายเงิน 
 

6 วันทําการ - สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) การลงนาม ผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน

สงเคราะหฯพิจารณาอนุมัติ

และเจาหนาท่ีแจงผล              

การพิจารณาใหลูกจางทราบ 
 

7 วันทําการ - สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

 

ระยะเวลา  

19  วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอรับเงินสงเคราะหจาก

กองทุนสงเคราะหลูกจาง  

(แบบสกล. 1) 

 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน  โทรศพัท : 0 2246 2565  โทรสาร  : 0 2245 6881 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (กองคุมครองแรงงาน) โทรศพัท 0 2246 1622  โทรสาร  : 0 2245 6881 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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การรับเรื่องรองเรียน 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีที่ยื่นคําขอ  

8. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

9. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 29. การพิจารณาอนุมัติจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณีอื่นนอกจาก

คาชดเชย) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองคุมครองแรงงาน  ชั้น 10   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400   

โทรศพัท  0 2246 2565  โทรสาร 02245 6881 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10  

3. สาํนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการจายเงินสงเคราะห  อัตราเงนิที่จะจายและ

ระยะเวลาการจาย พ.ศ. 2560 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

1. การย่ืนคําขอรับเงินสงเคราะห ในกรณนีี้เปนการยื่นคําขอในกรณีอ่ืนนอกจากคาชดเชยเชนคาจางคางจายฯ

โดยตองปรากฏขอเท็จจริงวาพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวตามมาตรา 124 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว โดยลูกจางไดรับความเดือดรอนและมายื่นขอรับเงิน 

2. การพิจารณาใหเงินสงเคราะหแกลูกจางตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

3. การจายเงินสงเคราะหในกรณีอ่ืนนอกจากคาชดเชยจะจายใหลูกจางผูขอรับเงินไมเกิน 60 เทาของอัตรา

คาจางขั้นต่ํารายวันท่ีลูกจางพึงไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 

4. การจายเงินสงเคราะหแกลูกจางทุกรายจะตองไดรบัการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงนิ คือ 

    4.1 สวนกลาง คือ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

    4.2 สวนภูมิภาค คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 

5. ใหลูกจางมารับเงินสงเคราะหภายใน 60 นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

    ทั้งนี้  ในกรณีท่ีมีความยุงยากซับซอนและทาํใหไมมีพยานหลักฐานเพียงพอตอการพิจารณาใหเงินสงเคราะห

แกลูกจางคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง อาจพิจารณาใหเจาหนาที่ไปแสวงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจึงทาํให

การใหบรกิารอาจไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผู

ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณ ีผูยื่นคําขอไมไดรับการพิจารณาอนุมัติฯหนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

- เจาหนาท่ีรับเรื่องคาํขอ

พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบคําขอ 

 

1 วัน - สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นท่ี/สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดสงเรื่องการ

ขอรับเงินสงเคราะห

ใหกองคุมครอง

แรงงาน 

- 

2) การพิจารณา 

 

- ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร

และประสานขอ

ขอเทจ็จริง 

- เจาหนาท่ีรวบรวม

เอกสารตางๆที่เก่ียวของ

และสรุปขอเท็จจริง

พรอมรายละเอียด

44 วัน - สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- กองคุมครอง

แรงงาน 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

เหตุผลในการขอรับเงิน

ตอคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหลูกจาง

พิจารณา 

- คณะกรรมการกองทุน

สงเคราะหลูกจางประชุม

เพื่อพิจารณา 

- กองคุมครองแรงงานมี

หนังสือแจงใหหนวย

ปฏิบัติทราบ 

- หนวยปฏิบัติเสนอคํา

ขอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

จายเงิน 

3) การลงนาม 

 

- ผูมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติจายเงินในอัตราที่

คณะกรรมการกองทุน

กําหนด 

- หนวยปฏิบัติมีหนังสือ

แจงลูกจางทราบการ

อนุมัติ  

 

12 วันทํา

การ 

- กองคุมครอง

แรงงาน 

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 

- สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

 

 

ระยะเวลา  

57 วันทําการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอรับเงินสงเคราะหจาก

กองทุนสงเคราะหลูกจาง(แบบสกล. 1) 

1 - ฉบับ  
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คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองทุนสงเคราะหลูกจาง กองคุมครองแรงงาน  โทรศพัท : 0 2246 2565  โทรสาร  : 0 2245 6881 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400 (กองคุมครองแรงงาน) โทรศพัท 0 2246 1622  โทรสาร  : 0 2245 6881 

3. สายดวน 1503 กด 3   

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

7. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีที่ยื่นคําขอ  

8. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

9. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 

 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558172
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 30. การอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานในระหวาง เวลา 22.00 - 06.00 น.   

ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1-10  

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึงวันศกุร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย จากเจตนารมณของกฎหมายนั้น ตองการมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในชวงเวลาดังกลาว แตหากนายจางมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองใหลูกจางซึ่งเปน

เด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในชวงเวลาดังกลาว จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนท่ีโดยชัดเจนในการขอ

อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย  

     นายจางตองเปนผูขออนุญาตและตองขออนุญาตตามแบบคําขออนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา  

สิบแปดปทํางานในเวลาทํางานปกติระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.(แบบคร. 5) ทายประกาศ            

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่องแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา

สิบแปดปทํางานในเวลาทํางานปกติระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. 

     ทั้งนี้ งานที่จะใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายในเรื่องอายุลักษณะงาน

และสถานท่ีที่หามลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางาน เปนตน 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรยีบรอยแลว ท้ังน้ี ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ   

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอฯ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

3) กรณี ผูขออนุญาตฯ ไมไดรับการอนุญาตฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นขอฯทราบ ภายใน 7 วันทําการ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางย่ืนแบบคําขอ

อนุญาตฯ พรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบคําขอ

อนุญาตฯ และเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 
 

1 วัน - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ี 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีพิจารณาขอมูล   

ที่เก่ียวของกับงานที่ขอ

อนุญาตตามขอกําหนด       

ของกฎหมายและจัดทํา

ความเห็นเสนออธิบดีหรือ  

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

พิจารณาอนุญาต 
 

2 วัน - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ี 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

- 

3) การลงนาม อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายพิจารณาลงนาม

ใบอนญุาตฯ และเจาหนาที่

แจงผลการพิจารณาและ           

สงมอบใบอนุญาตฯ 

2 วัน - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ี 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 - สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 

 

ระยะเวลา  

  5  วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขออนุญาตใหอนุญาต   

ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา

สิบแปดปทํางานในเวลาทํางาน

ปกติระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา

ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา 

(แบบคร. 5) 

1 - ฉบับ - 

2) สําเนาแบบแจงการจางลูกจางซึ่ง

เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 

(แบบคร. 2) 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ) 
 

3) เอกสารหรือหลักฐานแสดง 

ความจําเปนที่ตองใหลูกจางเด็ก

ทํางานในระหวางเวลา  

22.00 - 06.00 น. 

1 - ฉบับ - 

4) 

 

 

 

หนังสือมอบอํานาจ  
 

 

 

1 

 

 

 

 

- 
 

 

 

ชุด 

 

 

 

 

(พรอมระบุให 

ผูรับมอบอํานาจ

สามารถยื่นคําขอ

และลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ถูกตองในเอกสาร

ประกอบคาํขอ

แทนผูมอบอํานาจ

ได )  
          

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองคุมครองแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กทม. 10400  โทรศพัท 0 2246 1622  โทรสาร 0 2246 1622    

2. สายดวน 1503 กด 3 

3. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 

4. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

5. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ  

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ีที่ยื่นคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ 31. การใหบริการกูเงินแกสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและ

รัฐวิสาหกจิ (กรณีวงเงินกูเกินหาลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน  ชั้น 3  

กองสวัสดิการแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี 

แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400 

 โทรศพัท : 0 2246 0383  โทรสาร : 0 2246 0383   

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูใชแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน พ.ศ. 2560 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

1. สหกรณที่ประสงคจะขอกูเงนิกองทุนเพ่ือผูใชแรงงานจะตองมีระยะเวลาดาํเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง

รอบปบัญชี 

2. สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจสามารถกูเงนิจากกองทนุไดไมเกิน 1.5 เทาของ

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองและเมื่อหักหนี้อื่นที่มีอยูแลวตองไมเกินวงเงนิกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณ

เห็นชอบ ทั้งนี้ วงเงินใหกูสูงสุดจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

3. สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะขอยื่นกูเงินเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงานในสัญญาใหมจะตองชําระหนี้เงนิกูรวมทุกสัญญาที่มีหนี้อยูเดิมแลวไมนอยกวารอยละสี่สิบ (40) 

ของวงเงินกูทุกสัญญารวมกัน 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู : เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงานปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

มี 2 ประเภท คือ 

 - เงนิกูระยะสั้นกําหนดสงชาํระคืนไมเกิน 1 ปอัตราดอกเบี้ยรอยละสองจุดเจ็ดหา (2.75) ตอป 

 - เงนิกูระยะยาวกําหนดสงชาํระคืน 1-5 ปอัตราดอกเบี้ยรอยละสาม (3) ตอป 

5. หลักประกันในการกู  

 - คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณทั้งคณะรวมทั้งผูจัดการสหกรณค้ําประกันในฐานะสวนตัว 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

  

6. สหกรณจะตองย่ืนคําขอกูกรณี 

 (1) ย่ืนท่ีสวนกลางจะตองยื่นกอนวันทําการสุดทายของเดือน 

 (2) ย่ืนท่ีสวนภูมิภาคจะตองยื่นกอนสามวันทําการสุดทายของเดือน 

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทนุเพื่อผูใชแรงงานประชุมทุกวันจันทรที่ 2 ของเดือน 

8. คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผูใชแรงงานประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือ 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือ        

ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูยื่นคําขอไมไดรับการพิจารณาอนุมัติฯหนวยงานจะแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณี ย่ืนคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ระยะเวลาการดาํเนนิการจะเพ่ิมข้ึน         

อีก 7 วัน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

สหกรณย่ืนแบบคําขอกูเงิน

พรอมหลักฐานและเอกสาร

ประกอบคําขอกูและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

 

1 วันทําการ - กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

การพิจารณาอนุมัติเงินกู 

    - วิเคราะหศักยภาพ          

การชาํระหนี้ของสหกรณ 

    - ประชุม

21 วันทําการ กองสวัสดกิาร

แรงงาน 

(1. ไมนับรวม

เวลารอการ

พิจารณา

อนุมัติเงนิกู 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558178

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน       143 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะอนุกรรมการพิจารณา

เงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน

เพื่อกลั่นกรองคําขอกู 

    - ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อผูใชแรงงานเพื่อ

พิจารณาอนุมัติเงินกู 

 

2. ขั้นตอน

การพิจารณา

อนุมัติเงนิกูให

เริ่มนับ

ระยะเวลา

กอนการ

ประชุม

คณะอนุกรรม

การฯ 7 วัน 

ทําการ) 

3) การพิจารณา 

 

ขออนุมัติเบิกเงิน

งบประมาณจากคลังและ

แจงผลการพิจารณาพรอม

สงสัญญากูเงินใหสหกรณท่ี

ยื่นคาํขอทราบเพื่อทาํสัญญา

กูเงิน 

9 วันทําการ กองสวัสดกิาร

แรงงาน 

- 

4) การพิจารณา 

 

กองสวัสดิการแรงงาน/

สํานักงานสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด           

รับสัญญาจากสหกรณที่ขอ          

กูเงินฯ เพื่อลงนามในฐานะ

พยานฝายผูใหกู  

 

1 วันทําการ - กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดิการและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

(ไมนับ

ระยะเวลารอ

สัญญากูเงินฯ

จากสหกรณท่ี

ขอกูฯ และไม

นับรวม

ระยะเวลา 

การสงเอกสาร

ทางไปรษณีย

ของจังหวัดถึง

สวนกลาง) 

5) การลงนาม ตรวจสอบความถูกตองของ

สัญญาและเสนออธิบดีลง

นามในสัญญาเงินกูพรอมขอ

15 วันทําการ กองสวัสดกิาร

แรงงาน 

(หนวยงาน

รับผิดชอบ : 

กลุมงาน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนุมัติอธิบดีเพื่อโอนเงินกู

และเจาหนาท่ีประสาน

สหกรณเพ่ือรับเงินกู 

 

กองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงาน

กองสวัสดกิาร

แรงงานและ

กองนิติการ) 
 

ระยะเวลา  

47 วันทําการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) คําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูใช

แรงงาน 

1 - ฉบับ - 

2) สําเนาใบสาํคญัรับจดทะเบียน

สหกรณออมทรัพย 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) สําเนาหนังสือวงเงนิกูยืมประจําป

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

4) สําเนารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยที่

มีมติอนุมัตใิหกูตามระเบียบวาระ

การประชุม 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

5) โครงการที่ขอกู 1 - ฉบับ - 

6) สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปหนึ่งปที่ลวงมาแลว 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

7) สําเนางบทดลองหรือรายงาน

การเงนิสามเดือนสุดทายกอนย่ืนคํา

ขอกู 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

8) สําเนาระเบียบวาดวยการใหเงินกู

แกสมาชิกและการชาํระหนี้พรอม

ประกาศอัตราดอกเบ้ียฉบับที่

สหกรณใชอยูในปจจุบันลาสุด 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

9) หนังสือรับรองรายชื่อพรอมลายมือ

ชื่อคณะกรรมการและผูจัดการ

สหกรณ 

1 - ฉบับ - 

10) สําเนาสัญญากูยืมเงินจากแหลง

เงินกูอ่ืน (ถามี) 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

11) ประมาณการรับ-จายเงินลวงหนา 

(ตามระยะเวลาชําระคืนเงินกู) 

1 - ฉบับ - 

12) ขอบังคับสหกรณออมทรพัย 1 - ฉบับ - 

13) หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจ

ของสหกรณออมทรัพยใหบุคคล

ใดๆทํานิติกรรมกูยืมเงินกองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงาน 

1 - ฉบับ - 

14) สําเนาเอกสารประเมินชั้นคุณภาพ

การควบคุมภายในของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และขอมูลการจัด

ขนาดตามเกณฑของกรมสงเสรมิ

สหกรณ 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

15) รายชื่อสมาชิกที่ขึ้นบัญชีขอกูเงินท่ี

มีขอมูลเงินเดือนจํานวนเงินที่ขอกู

จํานวนหนี้และเงินคงเหลือสําหรับ

การดาํรงชพีรายเดือนและ

วัตถุประสงคการกูของสมาชิก

สหกรณ 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 
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การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานกองทนุเพ่ือผูใชแรงงาน  กองสวัสดิการแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

โทรศพัท : 0 2246 0383 โทรสาร : 0 2246 0383  

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  (กองสวัสดิการแรงงาน) โทรศพัท 0 2248 6876 โทรสาร 0 2248 6876 

3. สายดวน 1503 กด 3 

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 32. การใหบริการกูเงินแกสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและ

รัฐวิสาหกจิ (กรณีวงเงินกูไมเกินหาลานบาท) 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กลุมงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน  ชั้น 3  

กองสวัสดิการแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

โทรศัพท : 0 2246 0383  โทรสาร : 0 2246 0383   

2.สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูใชแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน พ.ศ. 2560 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

1. สหกรณที่ประสงคจะขอกูเงนิกองทุนเพ่ือผูใชแรงงานจะตองมีระยะเวลาดาํเนินการมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง

รอบปบัญชี 

2. สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจสามารถกูเงนิจากกองทุนไดไมเกิน 1.5 เทาของ

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองและเมื่อหักหนี้อื่นที่มีอยูแลวตองไมเกินวงเงนิกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณ

เห็นชอบทั้งน้ีวงเงนิใหกูสูงสุดจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 

3. สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะขอยื่นกูเงินเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงานในสัญญาใหมจะตองชําระหนี้เงนิกูรวมทุกสัญญาที่มีหนี้อยูเดิมแลวไมนอยกวารอยละสี่สิบ (40) 

ของวงเงินกูทุกสัญญารวมกัน 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู : เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงานปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกูม ี

2 ประเภท คือ 

- เงินกูระยะสั้นกําหนดสงชําระคืนไมเกิน 1 ปอัตราดอกเบี้ยรอยละสองจุดเจ็ดหา (2.75) ตอป 

- เงินกูระยะยาวกําหนดสงชําระคืน 1 -5 ปอัตราดอกเบี้ยรอยละสาม (3) ตอป 

5.หลักประกันในการกู  

 - คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณทั้งคณะรวมทั้งผูจัดการสหกรณค้ําประกันในฐานะสวนตัว 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

6. สหกรณจะตองยื่นคําขอกูกรณี 

 (1) ย่ืนท่ีสวนกลางจะตองยื่นกอนวันทําการสุดทายของเดือน 

 (2) ย่ืนท่ีสวนภูมิภาคจะตองยื่นกอนสามวันทําการสุดทายของเดือน 

7. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงานประชุมทุกวันจันทรที่ 2 ของเดือน 

8. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูใชแรงงานประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 

หมายเหตุ : 

1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริ่มนบัตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง

ไมสมบูรณเปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทาํบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้น จะถือวาผูยืน่คาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคาํขอหรือ

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู

ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

2) ทั้งน้ี จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณี ผูยื่นคําขอไมไดรับการพิจารณาอนุมัติฯ หนวยงานจะแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน 

4) กรณี ย่ืนคําขอที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ระยะเวลาการดาํเนนิการจะเพิ่มขึ้น         

อีก 7 วัน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

สหกรณย่ืนแบบคําขอกู

เงินพรอมหลักฐานและ

เอกสารประกอบคําขอกู

และเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสาร 

 

1 วันทําการ - กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

- 

2) การพิจารณา 

 

การพิจารณาอนุมัติเงินกู 

    - วิเคราะหศักยภาพ

การชาํระหนี้ของสหกรณ 

    - ประชุม

คณะอนุกรรมการ

12 วันทําการ กองสวัสดิการ

แรงงาน 

(1. ไมนับรวม

เวลารอการ

พิจารณาอนุมัติ

เงินกู 

2. ขั้นตอนการ
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาเงินกูกองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงานเพื่อพิจารณา

อนุมัติเงินกู 

 

พิจารณาอนุมัติ

เงินกูใหเริ่มนับ

ระยะเวลากอน

การประชุม

คณะอนุกรรม 

การฯ 7 วัน 

ทําการ) 

3) การพิจารณา 

 

ขออนุมัติเบิกเงิน

งบประมาณจากคลังและ

แจงผลการพิจารณาพรอม

สงสัญญากูเงินใหสหกรณ

ที่ยื่นคําขอทราบเพื่อทํา

สัญญากูเงิน 

9 วันทําการ กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- 

4) การพิจารณา 

 

กองสวัสดิการแรงงาน/

สํานักงานสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด 

รับสัญญาจากสหกรณที่ขอ

กูเงินฯ เพื่อลงนามในฐานะ

พยานฝายผูใหกู  

 

1 วันทําการ - กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครอง

แรงงานจังหวัด 

(ไมนบั

ระยะเวลารอ

สัญญากูเงินฯ

จากสหกรณท่ี

ขอกูฯ และไม

นับรวม

ระยะเวลาการ

สงเอกสารทาง

ไปรษณียของ

จังหวัดถึง

สวนกลาง) 

 

5) การพิจารณา 

 

ตรวจสอบความถูกตอง

ของสัญญาเพื่อเสนออธิบดี

ลงนามในสัญญาเงินกูและ

ขออนุมัติอธิบดีเพื่อโอน

เงินกู 

13 วันทําการ กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) การลงนาม 

 

อธิบดีลงนามในสัญญา

เงินกูพรอมอนุมัติเพ่ือโอน

เงินกูและเจาหนาที่

ประสานสหกรณเพื่อรับ

เงินกู 

2 วันทําการ กองสวัสดิการ

แรงงาน 

- 

 

ระยะเวลา  

38 วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
คําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูใช

แรงงาน 

1 - ฉบับ - 

2) 

สําเนาใบสาํคญัรับจดทะเบียน

สหกรณออมทรัพย 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) 

สําเนาหนังสือวงเงนิกูยืมประจําป

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

4) 

สําเนารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยที่

มีมติอนุมัตใิหกูตามระเบียบวาระ

การประชุม 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

5) โครงการที่ขอกู 1 - ฉบับ - 

6) สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปหนึ่งปที่ลวงมาแลว 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

7) สําเนางบทดลองหรือรายงาน

การเงนิสามเดือนสุดทายกอนย่ืนคํา

ขอกู 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

8) สําเนาระเบียบวาดวยการใหเงินกู

แกสมาชิกและการชาํระหนี้พรอม

ประกาศอัตราดอกเบ้ียฉบับที่

สหกรณใชอยูในปจจุบันลาสุด 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

9) หนังสือรับรองรายชื่อพรอมลายมือ

ชื่อคณะกรรมการและผูจัดการ

สหกรณ 

1 - ฉบับ - 

10) สําเนาสัญญากูยืมเงินจากแหลง

เงินกูอ่ืน (ถามี) 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

11) ประมาณการรับ-จายเงินลวงหนา 

(ตามระยะเวลาชําระคืนเงินกู)    

1 - ฉบับ - 

12) ขอบังคับสหกรณออมทรพัย 1 - ฉบับ - 

13) หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจ

ของสหกรณออมทรัพยใหบุคคล

ใดๆทํานิติกรรมกูยืมเงินกองทุนเพื่อ

ผูใชแรงงาน 

1 - ฉบับ - 

14) สําเนาเอกสารประเมินชั้นคุณภาพ

การควบคุมภายในของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณและขอมูลการจัด

ขนาดตามเกณฑของกรมสงเสรมิ

สหกรณ 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

15) รายชื่อสมาชิกที่ขึ้นบัญชีขอกูเงินท่ี

มีขอมูลเงินเดือนจํานวนเงินที่ขอกู

จํานวนหนีแ้ละเงินคงเหลือสําหรับ

การดาํรงชพีรายเดือนและ

วัตถุประสงคการกูของสมาชิก

สหกรณ 

1 - ฉบับ - 
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คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กลุมงานกองทนุเพ่ือผูใชแรงงาน  กองสวัสดิการแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

โทรศพัท : 0 2246 0383 โทรสาร : 0 2246 0383  

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  (กองสวัสดิการแรงงาน) โทรศพัท 0 2248 6876 โทรสาร 0 2248 6876 

3. สายดวน 1503 กด 3 

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ 33. การพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชสถานพยาบาลแทนการจัดใหมีแพทยเพื่อ

ตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางาน 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10 

2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

     นายจางที่มีลูกจางทํางานในสถานท่ีทํางานในขณะเดียวกันครบ 200 คนข้ึนไปหรือ 1,000 คนขึ้นไป 

ประสงคจะใชสถานพยาบาลแทนการจัดใหมีแพทย เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางานของลูกจางใหย่ืน

คําขอตามแบบ กสว.1. โดยเริ่มนับตั้งแตไดทําความตกลงกับสถานพยาบาล กฎกระทรวงวาดวยการจัด

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ขอ 2  

หมายเหตุ : 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้  ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสาร

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจาหนาที่และ

ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให    

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลกัฐาน 

2) ทั้งนี้ จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นบัแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

3) กรณีผูขออนุญาตฯ ไมไดรับการอนญุาตฯ หนวยงานจะแจงใหผูขออนุญาตฯ ทราบภายใน 7 วัน 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

นายจางย่ืนคําขออนุญาต 

(แบบ กสว.1) และ

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร 

 

1 วันทําการ 

 

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 
 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ

สถานพยาบาลที่ขอ

ใบอนญุาตใหใช

สถานพยาบาลแทนการ   

จัดใหมีแพทยเพื่อตรวจ

รักษาพยาบาลในสถานที่

ทํางาน 

7 วันทําการ - สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 
 

- 

3) การลงนาม ผูมีอํานาจลงนามอนุญาต 

และเจาหนาท่ีแจงผลการ

พิจารณาใหนายจางที่ย่ืน         

คําขอมารบัใบอนุญาต 

2 วันทําการ - สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร

พื้นที ่

- สํานักงาน

สวัสดกิารและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัด 
 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการ  

รวม  10  วันทําการ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขออนุญาตใช

สถานพยาบาลแทนการใหมี

แพทยตรวจรักษาพยาบาลใน

สถานท่ีทํางาน (แบบ กสว.1) 

1 - ฉบับ - 

2) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

ของสถานพยาบาล 

- 1 ฉบับ ( พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) สําเนาเอกสารรับรองการจัดตั้ง

สถานพยาบาล 

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ) 

4) สําเนาหนังสือแสดงความตกลง

ระหวางนายจางกับ

สถานพยาบาลเพ่ือสงลูกจางเขา

รับการรักษาพยาบาล  

- 1 ฉบับ (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ) 
 

5) สําเนาหนังสือแสดงวาเปน

สถานพยาบาลท่ีเปดบริการตลอด 

24 ชั่วโมง 

- 1 ชุด (พรอมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง )   

6) รายชื่อแพทยที่อยูประจํา

สถานพยาบาล 

1 - ฉบับ - 

7) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทํางาน

ของลูกจาง และสถานพยาบาล 

1 - ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม 

ไมมคีาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

1. กองสวัสดิการแรงงาน   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    

โทรศพัท : 0 2245 9821 โทรสาร : 0 2245 9821 
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การรับเรื่องรองเรียน 

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

10400  โทรศพัท 0 2248 6876 โทรสาร 0 2248 6876 

3. สายดวน 1503 กด 3 

4. เว็บไซตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน www.labour.go.th 

5. ศูนยบริการประชาชนสาํนกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1  

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

6. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ย่ืนคําขอ 

7. ศูนยดํารงธรรมประจาํจังหวัด  

8. ศนูยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สายดวน 1206 

 





ภาคผนวก
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พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 LICENSING FACILITATION ACT, B.E. 2558 (2015)

จัดพิมพ์โดย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

(ส�ำนักงำน ก.พ.ร.)

๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๖ ๙๙๙๙  สำยด่วน ๑๗๘๕  

โทรสำร ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๘๒ 

www.opdc.go.th

พิมพ์  ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘

พิมพ์ที่  

บริษัท นับหน้ำครีเอชั่น จ�ำกัด 

๓๙๗ ซ.ลำดพร้ำว ๙๓ (โชคชัย ๓) แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ 

เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๓๕๖๙๓๕  E-mail nabnacreation@gmail.com
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คํานํา

ปัจจบุนัประเทศไทยมกีฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำตจ�ำนวนมำก และกฎหมำยดงักล่ำว

บำงฉบบัไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลำ ขัน้ตอน เอกสำรและหลักฐำนทีจ่�ำเป็นและขัน้ตอนกำรพจิำรณำ

ของเจ้ำหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน ท�ำให้ประชำชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบกำร ไม่ได้รับควำมสะดวก

ในกำรรบับรกิำรจำกภำครฐั จงึได้มกีำรตรำพระรำชบญัญตักิำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำ

อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น โดยได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๒ 

มกรำคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

เพื่อให้มีกฎหมำยกลำงที่จะก�ำหนดมำตรฐำนงำนบริกำรภำครัฐเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำ

ในกำรพิจำรณำอนุญำต และจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมเพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ณ จดุเดยีว ซึง่จะส่งผลให้ ประชำชน นกัธรุกจิ ผูป้ระกอบกำร เข้ำถงึข้อมลูกำรให้บริกำรภำครัฐ

ได้ง่ำยขึน้และกำรบรกิำรภำครฐัมมีำตรฐำนแน่นอนชดัเจน รวมท้ังช่วยลดควำมเส่ียงของกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น 

ส�ำนกังำน ก.พ.ร. จงึได้จดัท�ำพระรำชบญัญตัฉิบบัน้ีในรปูแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

เพือ่ประโยชน์ในสือ่สำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่ ส่วนรำชกำร ประชำชน นกัธรุกจิ ผู้ประกอบกำร 

และผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้คนไทยและต่ำงชำติ ท้ังนี ้ขอขอบพระคณุ นำยปกรณ์ นลิประพนัธ์ กรรมกำร

ร่ำงกฎหมำยประจ�ำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ได้กรุณำแปลพระรำชบัญญัติฉบับนี้

ในรูปแบบภำษำอังกฤษ 

     

   

สํานักงาน ก.พ.ร. 

กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ ฯ ให้ประกำศว่ำ

 โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้

โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติ  

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘
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LICENSING FACILITATION ACT, * 

B.E. 2558 (2015)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.

Given on the 16th Day of January B.E. 2558;

Being the 70th Year of the Present Reign.

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously 

pleased to proclaim that:

 Whereas it is expedient to have the law on licensing 

facilitation;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with 

the advice and consent of the National Legislative Assembly, 

as follows:

* © 2015, Pakorn Nilprapunt, Full-time Law Councilor, Office of the Council of State of Thailand,  
pakorn.nilprapunt@gmail.com <Personal Copyright>
Remark : Reference to Thai legislation in any jurisdiction shall be made to the Thai version only.
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 มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘”

 มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 

หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำเป็นต้นไป เว้นแต่

มำตรำ ๑๗ ให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เป็นต้นไป *

 มาตรา ๓ พระรำชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบักบับรรดำกำรอนญุำต 

กำรจดทะเบยีนหรอืกำรแจ้งทีม่กีฎหมำยหรอืกฎก�ำหนดให้ต้องขออนญุำต 

จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด�ำเนินกำรใด

 บทบัญญัติของกฎหมำยหรือกฎใดที่ขัดหรือแย ้ง กับ 

พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้

 “เจ้ำหน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี

ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง

* ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๒ มกรำคม  ๒๕๕๘
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 Section 1. This Act is called the “Licensing  

Facilitation Act, B.E. 2558 (2015)”.

 Section 2. This Act shall come into force at the 

expiration of one hundred and eighty days as from the date of 

its publication in the Government Gazette; provided that, section 

17 shall come into force as from the date of its publication  

in the Government Gazette. **

 Section 3. This Act applies to the granting of all 

permissions or licensing as well as all registrations or notifications 

in which the application for those are required by laws or 

rules prior to do any activity.

 All laws or rules which are contrary to, or inconsistent 

with, this Act shall be repealed and replaced by this Act.

 Section 4. In this Act:

 “Official” means an official under the law on  

administrative procedure;

** Published in the Government Gazette Vol. 132, Part 4 Kor, page 1, dated 22nd January B.E. 2558 (2015)
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 “อนญุำต” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่จ้ำหน้ำทีย่นิยอมให้บคุคลใด

กระท�ำกำรใดท่ีมีกฎหมำยก�ำหนดให้ ต้องได้รบัควำมยนิยอมก่อนกระท�ำกำรนัน้ 

และให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกใบอนุญำต กำรอนุมัติ กำรจดทะเบียน 

กำรขึน้ทะเบยีน กำรรบัแจ้ง กำรให้ประทำนบตัรและกำรให้อำชญำบตัรด้วย

 “ผูอ้นญุำต” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่กฎหมำยก�ำหนดให้มอี�ำนำจ

ในกำรอนุญำต

 “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต

 “กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำต” หมำยควำมว่ำ บรรดำกฎหมำย

ที่มีบทบัญญัติก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรใดหรือกำรประกอบกิจกำรใด

จะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

 “ค�ำขอ” หมำยควำมว่ำ ค�ำขออนุญำต

 มาตรา ๕  พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

 (๑) รัฐสภำและคณะรัฐมนตรี
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 “License” means an authorization to be made by 

the official to any person prior to do any activity as prescribed 

by laws, including the granting of license or permission,  

the registration, the acceptance of notification and the issuance 

of a certificate of lease or concession;

 “Authority” means the authority having charge and 

duty to grant license;

 “Competent official” means the competent official 

under the law related to licensing;

 “Laws related to licensing” means all laws with 

the provisions that require the granting of license prior to do 

any activity or business;

 “Application” means an application for license.

 Section 5. This Act shall not apply to:

 (1) the National Assembly and the Council of  

Ministers;
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 (๒) กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลและกำรด�ำเนินงำน

ของเจ้ำหน้ำทีใ่นกระบวนกำรพจิำรณำคด ีกำรบงัคบัคด ีและกำรวำงทรพัย์

 (๓) กำรด�ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

 (๔) กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

 (๕) กำรอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร

ด้ำนยุทธกำร รวมทั้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรควบคุมยุทธภัณฑ์ และ

กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนผลิตอำวุธของเอกชน

 กำรยกเว้นไม่ให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้

บังคับแก่กำรด�ำเนินกิจกำรใดหรือกับหน่วยงำนใดนอกจำกที่ก�ำหนดไว้ใน

วรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ

 มาตรา ๖ ทุกห้ำปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ผูอ้นญุำตพจิำรณำกฎหมำยทีใ่ห้อ�ำนำจในกำรอนญุำตว่ำสมควรปรับปรุง

กฎหมำยนัน้เพือ่ยกเลกิกำรอนญุำตหรอืจดัให้มมีำตรกำรอืน่ แทนกำรอนญุำต
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 (2) the Court’s rules, procedure and judgment and 

the performance of duty of the official in accordance with 

civil procedure and the execution of, and deposit in lieu of 

the performance in, any civil case;

 (3) the execution under the criminal procedure;

 (4) the licensing under the law on natural resources 

and environment;

 (5) the licensing related to military strategic operation, 

including the law related to arms control and private armory.

 The exemption of any activity or agency other than 

those prescribed in paragraph one shall be prescribed by the 

Royal Decree.

 Section 6. Every five years as from the date this 

Act comes into force, each authority shall review the law that 

empowers him to grant license as to whether such licensing 
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หรอืไม่ ทัง้นี ้ ในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นผูอ้นญุำตจะพจิำรณำปรบัปรงุกฎหมำย

หรือจัดให้มีมำตรกำรอ่ืนแทนในก�ำหนดระยะเวลำที่เร็วกว่ำนั้นก็ได้

 ให ้ผู ้อนุญำตเสนอผลกำรพิจำรณำตำมวรรคหนึ่งต ่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำยกเลิกกำรอนุญำต หรือจัดให้มีมำตรกำรอื่น

แทนกำรอนุญำต ในกำรน้ีให้คณะรัฐมนตรีรับฟังควำมคิดเห็นของ 

คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

 มาตรา ๗ ในกรณทีีม่กีฎหมำยก�ำหนดให้กำรกระท�ำใดจะต้อง

ได้รบัอนญุำต ผูอ้นญุำตจะต้องจดัท�ำคูม่อืส�ำหรบัประชำชน ซึง่อย่ำงน้อย

ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค�ำขอ

ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตและรำยกำรเอกสำร 

หรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อมกับค�ำขอ และจะก�ำหนด

ให้ยื่นค�ำขอผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นค�ำขอด้วยตนเอง

ก็ได้   
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should be repealed or replaced by any other measure.  If it is 

necessary, the authority may conduct the review prior to the 

completion of such period.

 The authority shall submit the report of the review 

under paragraph one to the Council of Ministers for consideration. 

In this regards, the Council of Ministers shall take recommendation 

of the Law Reform Commission under the law on the Council 

of State into its consideration.

 Section 7. If the license to do any act is required  

by law, the authority shall prepare the licensing manual for  

the public which at least composes of the rules, procedure and 

conditions (if any) for the submission of the application, work flow 

and period of time for the granting of license as well as  

the list of documents or evidences to be attached with  

the application, and the submission of the application may be 

made via electronic method in place of submission by hands 

if so specified in the manual.
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 คู ่มือส�ำหรับประชำชนตำมวรรคหนึ่งให้ปิดประกำศไว้  

ณ สถำนที่ที่ก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอ และเผยแพร่ทำงสี่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

เม่ือประชำชนประสงค์จะได้ส�ำเนำคู่มือดังกล่ำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

จัดส�ำเนำให้ โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น 

ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชนด้วย

 ให้เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรตรวจสอบ

ข้ันตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตที่ก�ำหนดตำมวรรคหนึ่งว่ำ

เป็นระยะเวลำทีเ่หมำะสมตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืง

ที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำขั้นตอนและระยะเวลำที่ก�ำหนดดังกล่ำวล่ำช้ำ

เกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและสั่งกำรให้ผู้อนุญำต

ด�ำเนินกำรแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็ว

 เพื่อประโยชน์ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

ให้ส่วนรำชกำรจดัให้มศีนูย์บรกิำรร่วม เพือ่รบัค�ำขอและชีแ้จงรำยละเอยีด

เกีย่วกบักำรอนญุำตต่ำง ๆ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำตไว้ ณ ทีเ่ดยีวกนั

ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก�ำหนด
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 The licensing manual for the public shall be placarded 

at the place designated as the place for submission of application 

and shall be disseminated in an electronics media.  If the public 

requests for a copy of such manual, the competent official 

may collect appropriate service charge for the provision  

thereof. The amount of service charge shall be specified in the  

manual.

 There shall be the duty of the Public Sector Development 

Commission to inspect whether the work flow and period of 

time for the granting of license under paragraph one are compliant 

with the rules and procedure for good public governance. 

If it is of opinion that such work flow or period of time may 

cause unnecessary delay in the granting of license, it shall 

propose such matter to the Council of Ministers for the revision 

thereof forthwith.

 Each government agency shall, in rendering licensing 

facilitation to the public, establish its Service Link Center to 

accept all applications for licenses, and to provide license-related 

information as prescribed by the laws related to licensing,  
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 มาตรา ๘ ให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ 

ในกำรรับค�ำขอจะต้องตรวจสอบค�ำขอและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำน

ทีย่ืน่พร้อมค�ำขอให้ถกูต้องครบถ้วน หำกเหน็ว่ำค�ำขอไม่ถกูต้องหรอืยงัขำด

เอกสำรหรือหลกัฐำนใดให้แจ้งให้ผูย้ืน่ค�ำขอทรำบทนัท ี ถ้ำเป็นกรณทีีส่ำมำรถ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอด�ำเนินกำรแก้ไข

หรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจ 

ด�ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้บันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลำที่ผู้ยื่นค�ำขอ 

จะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่ำวด้วยและให้

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค�ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้น
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under its responsibilities to the public in accordance with  

the guideline laid down by the Public Sector Development 

Commission.

  Section 8. There shall be the duty of the competent 

official who accepts the application for license to examine  

the completeness of the application and its attached documents 

or evidences. If the submitted application has any defect  

or the attached documents or evidences do not fulfill the 

requirements, the competent official shall suggest the applicant 

to fix or fill up at once.  In the case where the defect or the 

requirements could be fixed or fulfilled instantly, the competent 

official shall notify the applicant to do so forthwith.  If the fixing 

of defect or the fulfilling of requirements could not be done 

at that moment, the competent official shall make a record of 

such defect or the requirements to be fulfilled as well as  

the period of time in which those have to be fixed or fulfilled.  

In this regards, the competent official and the applicant shall 

sign their names on that record.
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 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอบส�ำเนำบันทึกตำมวรรคหนึ่งให้ 

ผู้ยื่นค�ำขอไว้เป็นหลักฐำน

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนค�ำขอได้จัดท�ำค�ำขอถูกต้องและแนบเอกสำร

หรอืหลักฐำนครบถ้วนตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส�ำหรบัประชำชนตำมมำตรำ ๗ แล้ว 

หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมครบถ้วนตำมที่พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่แนะน�ำหรือตำมที่ปรำกฏในบันทึกตำมวรรคหนึ่งแล้ว พนักงำน

เจ้ำหน้ำทีจ่ะเรยีกเอกสำรหรอืหลกัฐำนเพิม่เตมิอืน่ใดอกีไม่ได้ และจะปฏเิสธ

กำรพิจำรณำค�ำขอนั้นโดยอำศัยเหตุแห่งควำมไม่สมบูรณ์ของค�ำขอ 

หรือควำมไม่ครบถ้วนของเอกสำรหรือหลักฐำนไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่

ควำมไม่สมบูรณ์หรือควำมไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือ

ทุจริตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และเป็นผลให้ไม่อำจอนุญำตได้ ในกรณีนี้

ให้ผู้อนุญำตสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร และให้ด�ำเนินกำรทำงวินัยหรือ 

ด�ำเนินคดีกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้ำ
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 The competent official shall deliver a copy of the 

record under paragraph one to the applicant as evidence.

 If the application and attached documents or  

evidences submitted by the applicant is complete as specified 

in the licensing manual for the public under section 7,  

or the application has been fixed or the documents or evidences 

has been fulfilled as suggested by the competent official or as  

appeared in the record under paragraph one, the competent 

official shall not be able to call for any other documents or 

evidences and shall not refuse to consider the application  

on the ground of defect of the application or of insufficient 

documents or evidences; provided that, such ground arising 

from the negligence or dishonest in the performance of duties 

of the competent official and the granting of license is unable 

to be made.  In this case, the authority may have an order as 

he think fits, but he shall bring disciplinary action or bring  

a charge against all relevant competent officials without delay.
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 มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�ำขอหรือ

ไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบ

หรือตำมที่ปรำกฏในบันทึกที่จัดท�ำตำมมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่คืนค�ำขอให้แก่ผู้ยื่นค�ำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง

กำรคืนค�ำขอให้ทรำบด้วย

 ผู ้ ยื่นค�ำขอจะอุทธรณ ์ค�ำสั่ งคืนค�ำขอตำมวรรคหนึ่ ง 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองหรอืจะย่ืนค�ำขอใหม่ก็ได้  

แต่ในกรณีทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ต้องยืน่ค�ำขอใดภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด 

ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นค�ำขอนั้นใหม่ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว

 มาตรา ๑๐ ผู้อนุญำตต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 

ก�ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชนตำมมำตรำ ๗ และแจ้งให้ 

ผู้ยื่นค�ำขอทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
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 Section 9. In the case where the applicant fails to 

comply with the suggestion of the competent official or the 

record made under section 8 paragraph one, the competent 

official shall return the application to the applicant and shall 

clarify in writing the ground of such return altogether.

 The applicant may appeal against the return of 

the application under paragraph one in accordance with the law 

on administrative procedure or may submit the new application.  

In the latter case, if the law prescribes specific period of time 

for the submission of the application, the new application 

shall be submitted within such period.

 Section 10. The authority shall finish his consideration 

within the period as specified by the licensing manual for  

the public under section 7 and shall then notify the result 

thereof to the applicant within seven days as from the date 

he finishes the consideration.
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 เมื่อครบก�ำหนดเวลำตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับประชำชน

ตำมมำตรำ ๗ แล้ว หำกผู้อนุญำตยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้ผู ้ยื่นค�ำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุกเจ็ดวันจนกว่ำ 

จะพจิำรณำแล้วเสรจ็ พร้อมทัง้ส่งส�ำเนำกำรแจ้งดงักล่ำวให้คณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำรทรำบทุกครั้ง

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเห็นว ่ำ 

ควำมล่ำช้ำนั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจำกกำรขำดประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏบิตัริำชกำรของหน่วยงำนของผูอ้นญุำต ให้คณะกรรมกำรพฒันำ

ระบบรำชกำรรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีกำรพัฒนำ

หรือปรับปรุงหน่วยงำนหรือระบบกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนนั้น

 ในกรณีไม่แจ้งตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่ำผู้อนุญำต

กระท�ำกำรหรอืละเว้นกระท�ำกำรเพือ่ให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ผูอ้ืน่ เว้นแต่

จะเป็นเพรำะมีเหตุสุดวิสัย
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 At the expiration of the period for consideration as 

specified by the licensing manual for the public under section 7, 

if the authority is unable to finish his consideration, he shall 

clarify in writing the ground of delay to the applicant every 

seven days until finish.  In this case, he shall submit a copy of 

such written clarification to the Public Sector Development  

Commission every times.

 In the case where the Public Sector Development 

Commission is of opinion that such delay caused by unreasonable 

ground or by inefficiency of the authoritative agency, it shall report 

to the Council of Ministers together with the recommendations 

for the development or improvement of such agency or working 

system thereof.

 If the authority fails to make a clarification under 

paragraph one or paragraph two, it shall be deemed that he 

commits or omits the commission of an act which causes  

damages to other persons; provided that, the failure to do so 

caused by force majeure.
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 มาตรา ๑๑ ในกรณทีีม่กีฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัใด

ออกใช้บังคับและมีผลให้ต้องเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 

หรือรำยละเอียดอ่ืนใดที่ปรำกฏในคู่มือส�ำหรับประชำชน ตำมมำตรำ ๗ 

กำรเปลี่ยนแปลงเช่นว่ำน้ัน มิให้ใช้บังคับกับกำรยื่นค�ำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว

โดยชอบก่อนวนัทีก่ฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัดังกล่ำวมผีลใช้บงัคับ 

เว้นแต่กฎหมำยนัน้จะบญัญตัไิว้เป็นอย่ำงอืน่ แต่ส�ำหรบัในกรณกีฎ ระเบยีบ 

หรือข้อบังคับน้ันจะบัญญัติไว ้เป็นอย่ำงอื่นได้ก็แต่เฉพำะในกรณีที่  

กำรเปลี่ยนแปลงน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค�ำขอ

 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมำยก�ำหนดอำยุใบอนุญำตไว้ 

และกิจกำรหรือกำรด�ำเนินกำรที่ได้รับใบอนุญำตนั้นมีลักษณะเป็นกิจกำร

หรือกำรด�ำเนินกำรที่เห็นได้ว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตจะประกอบกิจกำรหรือ

ด�ำเนนิกำรนัน้ต่อเนือ่งกนั คณะรฐัมนตรจีะก�ำหนดให้ผูร้บัใบอนญุำตช�ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ  

แทนกำรย่ืนค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก็ได้ และเม่ือหน่วยงำนซึ่งมีอ�ำนำจ 

ออกใบอนุญำตได้รับค่ำธรรมเนยีมดังกล่ำวแล้ว ให้ออกหลกัฐำนกำรต่ออำยุ
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 Section 11. If any new law, rule, regulation or rule 

of procedure comes into force and it alters the rules, procedure, 

conditions or any other details as have been specified by the licensing 

manual for the public under section 7, such alteration shall 

not prejudice to the application submitted legally prior to  

the date the new law, rule, regulation or rule of procedure 

comes into force; provided that, otherwise prescribed by law, 

but in case of rule, regulation or rule of procedure, otherwise 

may be prescribed only if it is beneficial to the applicant.

 Section 12. In the case where the validated period 

of any license has been prescribed by law but the business or 

activity under such license is of character that it shall be  

operated by the licensee uninterruptedly, the Council of 

Ministers may authorize the licensee thereof to pay license 

renewal fee in an amount as prescribed by that law in lieu of 

the submission of the application for the renewal of license.  
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ใบอนุญำตให้แก่ผู้รับใบอนุญำตโดยเร็ว และให้ถือว่ำผู้รับใบอนุญำตได้รับ

กำรต่ออำยุใบอนุญำตตำมกฎหมำยนั้น ๆ แล้ว

 กำรก�ำหนดให้ผู ้รับใบอนุญำตช�ำระค่ำธรรมเนียมต่ออำยุ 

ใบอนุญำตแทนกำรย่ืนค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งให้ตรำเป็น

พระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ระบุชื่อพระรำชบัญญัติ 

และประเภทของใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวที่ผู้รับใบอนุญำต

อำจด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้

 ก่อนตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรี

ส่งร่ำงพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำวให้สภำผู้แทนรำษฎรและวฒิุสภำเป็นเวลำ

ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เมือ่พ้นก�ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้วหำกสภำผูแ้ทนรำษฎร

หรือวุฒิสภำมิได้มีมติทักท้วง ให้น�ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงตรำ

พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวต่อไป
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In this case, the agency having power to renew the license shall, 

upon receiving of such fee, produce evidence for the renewal 

of license to the licensee forthwith and it shall be deemed 

that the license has been renewed in accordance with that law.

 The authorization under paragraph one shall be 

made by the Royal Decree.  Such Royal Decree shall identify 

the name of the Act and the kinds of license which may be 

proceeded under paragraph one.

 Prior to the enactment of the Royal Decree under 

paragraph two, the Council of Ministers shall lay the draft Royal 

Decree to the House of Representatives and the Senate for  

at least thirty days.  After the expiration of such period, if an  

objection is not made by the House of Representatives or  

the Senate, the draft Royal Decree shall be submitted to  

the King for His signature.
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 ให้เป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำรที่จะหำรือกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำต 

เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและ 

วรรคสอง

 มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อนุญำตที่จะต้องก�ำหนด

หลกัเกณฑ์และแนวทำงกำรตรวจสอบกำรประกอบกิจกำรหรอืกำรด�ำเนนิ

กิจกำรของผู้ได้รับอนุญำตให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต 

ก�ำหนดและให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้อนุญำตที่จะต้อง

ตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงดังกล่ำว 

 เมื่อมีผู้ได้รับควำมเดือดร้อนร�ำคำญ หรือเสียหำยจำกกำร

ประกอบกิจกำรหรือกำรด�ำเนินกิจกำรของผู้ได้รับอนุญำต ไม่ว่ำควำม

จะปรำกฏต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้ำที่ของ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่จะด�ำเนินกำรตรวจสอบและสั่งกำรตำมอ�ำนำจ

หน้ำที่โดยเร็ว
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 There shall be the duty of the Office of Public  

Sector Development Commission to consult with the agencies 

related to the granting of license so as to give advice to  

the Council of Ministers to proceed with paragraph one and 

paragraph two.

  Section 13. There shall be the duty of the authority 

to impose the rules and guidelines for examining the business 

or activity of the licensee as to whether it complies with laws 

related to licensing and the authority shall have the duty to 

conduct examination in compliance with those rules and  

guidelines.

  If it appears to the competent official himself or 

upon a complaint that any activity or business of the licensee 

causes nuisance or damage to another, there shall be the 

duty of the competent official to conduct investigation and to 

have any necessary order under his powers and duties at once.
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 มาตรา ๑๔ ในกรณีจ�ำเป ็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ 

ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง 

ศูนย์รับค�ำขออนุญำต เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรรับค�ำขอตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตขึ้น

 ให ้ศูนย ์รับค�ำขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ งมีฐำนะเป ็น 

ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำร 

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยูใ่นสงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 

และจะให้มีสำขำของศูนย์ประจ�ำกระทรวงหรือประจ�ำจังหวัดด้วยก็ได้

 กำรจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำมวรรคหนึ่งให้ตรำเป็น

พระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ก�ำหนดรำยชื่อกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรอนญุำตทีจ่ะให้อยูภ่ำยใต้กำรด�ำเนนิกำรของศนูย์รบัค�ำขออนญุำต

 ในกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับค�ำขอ จะก�ำหนดใน 

พระรำชกฤษฎีกำให้ผู้ยื่นค�ำขอ ยื่นค�ำขอผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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 Section 14. If it is necessary and appropriate to  

provide public facilitation, the Council of Ministers may establish 

the One Stop Service Center to be the center for receiving all 

applications under the laws related to licensing. 

 The One Stop Service Center under paragraph one 

shall be a government agency under section 18 paragraph 

four of the State Administration Act, B.E. 2535 (1992) as  

amended by the State Administration Act (No. 5), B.E. 2545 (2002) 

attached to the Office of the Prime Minister. The branch offices 

of the One Stop Service Center may be established in any 

Ministry or Province.

 The establishment of the branch office of the One 

Stop Service Center under paragraph one shall be made by 

the Royal Decree.  Such Royal Decree shall impose names  

of the laws related to licensing which shall be under the  

responsibility of the One Stop Service Center.

 The submission of the application under the Royal 

Decree may be made via electronic method if so specified therein.
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 มาตรา ๑๕ เมื่อมีกำรจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำม

มำตรำ ๑๔ แล้ว ให้ด�ำเนินกำรและมีผลดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตหรือกฎที่ออก

ตำมกฎหมำยดงักล่ำวก�ำหนดให้ต้องยืน่ค�ำขอ หรอืส่งเอกสำรหรอืหลกัฐำน 

หรือค่ำธรรมเนียมใด ณ สถำนที่ใด ถ้ำได้มีกำรยื่นค�ำขอ หรือส่งเอกสำร

หรือหลักฐำน หรือค่ำธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค�ำขออนุญำตแล้ว ให้ถือว่ำ 

ได้มกีำรยืน่ค�ำขอ หรอืส่งเอกสำรหรอืหลกัฐำน หรอืค่ำธรรมเนยีมโดยชอบ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตนั้นแล้ว

 (๒) บรรดำเงินค่ำธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตได้รับไว้ตำม (๑) ให้ศนูย์รบัค�ำขออนญุำตน�ำส่งคลงัเป็นรำยได้แผ่นดนิ

ในนำมของหน่วยงำนของผู้อนุญำต หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

แล้วแต่กรณ ีและแจ้งให้หน่วยงำนของผูอ้นญุำตทรำบ

 (๓) ในกรณีทีห่น่วยงำนของผู้อนญุำตมีสิทธหิกัค่ำใช้จ่ำยจำก

เงินที่จะต้องน�ำส่งคลัง ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญำตหักเงินดังกล่ำวแทนและ

ส่งมอบเงินที่หักไว้น้ันให้แก่หน่วยงำนของผู้อนุญำต โดยให้ศูนย์รับค�ำขอ
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 Section 15. Upon the establishment of the One 

Stop Service Center under section 14:

 (1) in the case where the laws related to licensing 

or rules issued under those laws prescribe that the application, 

documents, evidences or fees shall be submitted at any place, 

if they are submitted to the One Stop Service Center, it shall 

be deemed that that application, documents, evidences or 

fees is submitted legally under those laws or rules;

 (2) all fees or other money obtained by the One 

Stop Service Center under (1) shall be remitted as State fund 

on behalf of the authoritative agency or shall be remitted to 

the local administration, as the case may be, and the One 

Stop Service Center shall then notify the authoritative agency 

for its acknowledgement;

 (3) in the case where the authoritative agency has 

the power to deduct some of money prior to remitting the 

remaining as State fund, the One Stop Service Center shall 
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อนุญำตมีสิทธิหักค่ำใช้จ่ำยของศูนย์รับค�ำขออนุญำตตำมอัตรำที่จะได้

ตกลงกับหน่วยงำนของผู้อนุญำต

 (๔) ระยะเวลำตำมมำตรำ ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตส่งเรื่องให้ผู้อนุญำต โดยศูนย์รับค�ำขออนุญำตจะต้องส่งเรื่องให้ 

ผูอ้นญุำตไม่ช้ำกว่ำสำมวนัท�ำกำรและให้น�ำมำตรำ ๑๐ วรรคสี ่ มำใช้บงัคบั

โดยอนุโลม

 (๕) ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อนุญำตที่จะต้องส่งคู ่มือส�ำหรับ

ประชำชนตำมมำตรำ ๗ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็น และด�ำเนินกำรให้มีกำรฝึกอบรมหรือชี้แจง

แก่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญำต เพื่อให้เกิดควำมช�ำนำญในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
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also have the same power, but the deducted amount shall be 

remitted to the authoritative agency.  In this regards, the One 

Stop Service Center is entitled to collect service charge from 

the authoritative agency in an amount as mutually agreed 

with the authoritative agency;

 (4) the period of time under section 10 shall  

commence on the date the One Stop Service Center forward 

the application to the authority.  In this regards, the One Stop 

Service Center shall forward the application to the authority 

within three days and section 10 paragraph four shall apply 

mutatis mutandis;

 (5) there shall be the duty of the authority to 

provide the up-to-date licensing manual for the public under 

section 7 to the One Stop Service Center in an appropriate 

numbers and shall provide training or clarification to the  

officials of the One Stop Service Center for the benefit of the 

performance of their duties;
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 (๖) ให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๘ และต้องรบัผดิชอบในฐำนะเช่นเดยีวกบั

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘

 มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค�ำขออนุญำตมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้

 (๑) รับค�ำขอและค่ำธรรมเนียม รวมตลอดท้ังค�ำอุทธรณ์ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต

 (๒) ให้ข้อมลู ชีแ้จง และแนะน�ำผูย้ืน่ค�ำขอหรอืประชำชนให้

ทรำบถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต รวมตลอดทัง้

ควำมจ�ำเป็นในกำรยื่นค�ำขออื่นใดที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรอนญุำตทัง้ปวง ในกำรประกอบกจิกำรหรอืด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่

อย่ำงใด

 (๓) ส่งค�ำขอ หรือค�ำอุทธรณ์ ที่ได้รับจำกผู้ยื่นค�ำขอหรือ 

ผู้ยื่นค�ำอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงำน 

ทีเ่กีย่วข้อง และคอยตดิตำมเร่งรดัหน่วยงำนดงักล่ำวเพือ่ด�ำเนนิกำรให้ถกูต้อง
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 (6) there shall be the duty of the officials of the 

One Stop Service Center to proceed with section 8 and shall 

be accountable as same as the competent official under  

section 8.

 Section 16. The One Stop Service Center shall have 

the duties as follows:

 (1) accepting the application and fees, including  

an appeal in relevant thereof under the laws related to  

licensing;

 (2) providing information, clarification and  

recommendation to the applicant or the public on rules,  

procedure and conditions for the application as well as all 

related applications which are necessary for operating of any 

business or doing any activity under the laws related to licensing;

 (3) forwarding the application or appeal obtained 

from the applicant or appellant together with related documents 

or evidences to the agency concerned and hastening the 
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ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดตำมพระรำชบญัญัตนิี ้ และคู่มอืส�ำหรบัประชำชน

ตำมมำตรำ ๗ หรือตำมกฎหมำยที่ให้สิทธิในกำรอุทธรณ์

 (๔) ในกรณีที่เห็นว่ำหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรในกำรยื่นค�ำขอ 

มรีำยละเอยีดหรอืก�ำหนดให้ต้องส่งเอกสำรทีไ่ม่จ�ำเป็น หรอืเป็นภำระเกนิ

สมควรแก่ประชำชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งกำรให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมยิ่งขึ้น

 (๕) รวบรวมปัญหำและอุปสรรคจำกกำรอนุญำตและ 

กำรด�ำเนนิกำรของศนูย์รบัค�ำขออนญุำต เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรพฒันำ

ระบบรำชกำรเพื่อรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมต่อไป

 (๖) เสนอแนะในกำรพฒันำหรอืปรบัปรงุกระบวนกำร ขัน้ตอน 

ระยะเวลำ เกี่ยวกับกำรอนุญำตต่ำง ๆ รวมถึงข้อเสนอในกำรออกฎหมำย 



คู่มือสำ�หรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ. การอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอำนุญาตขอำงทางราชการ พ.ศ. 2558 233

37

aforesaid agency for the compliance with the period of time 

as prescribed by this Act and the licensing manual for  

the public under section 7 or the law that entitle the right to 

appeal;

 (4) giving recommendation to the Council of  

Ministers to order the agencies concerned to improve their 

rules or procedure on the submission of the application if it is 

of opinion that such rules or procedure composing of unnecessary 

details or requiring unnecessary documents or creating unnecessary 

burden to the public;

 (5) gathering and reporting the problems and  

hurdles emerging from the granting of license and the performance 

of the One Stop Service Center to the Public Sector Development 

Commission for deliberation and proposing further recommendation 

to the Council of Ministers to order the agencies concerned to 

conduct improvement as appropriate;

 (6) giving recommendation for the development 

or improvement of the procedure, work-flow and period of time 
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กฎ ระเบยีบ หรอืก�ำหนดหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบักำรอนญุำตเพือ่ให้ประชำชน 

ได้รับควำมสะดวกมำกขึ้น

 มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญำตจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชำชนตำม

มำตรำ ๗ ให้เสรจ็สิน้ภำยในหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

 มาตรา ๑๘ ให้นำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

 นายกรัฐมนตรี
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related to the granting of any license as well as a recommendation 

to enact law, rule or regulation or to lay down procedure related 

to licensing in order for public facilitation.

 Section 17. All authorities shall finish the licensing 

manual for the public under section 7 within one hundred 

and eighty days as from the date this Act is published in the 

Government Gazette.

 Section 18. The Prime Minister shall have charge 

and control of the execution of this Act.

Countersigned by:

General Prayut Chan-o-cha

 Prime Minister



คู่มือสำ�หรับประชาชน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่

ปัจจบุนัมกีฎหมำยว่ำด้วยกำรอนญุำตจ�ำนวนมำก กำรประกอบกจิกำรของ

ประชำชนจะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำย

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตบำงฉบับไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลำ เอกสำรและ

หลักฐำนที่จ�ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อ

ประชำชนในกำรยื่นค�ำขออนุญำตด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี 

กฎหมำยกลำงที่จะก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต 

และมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม เพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขออนุญำต 

ณ จดุเดยีว เพือ่ให้ข้อมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบักำรขออนญุำตซึง่จะเป็นกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกแก่ประชำชน จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
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นางโสภา  เกียรตินิรชา  

 

คณะผูจัดทํา 

๑. นางสาวสุวดี   ทวีสุข

๒. นางนงนุช  ทิพยเกษร

๓. นางสาวกัญญาวดี  วิสัย

๔. นางสาวมยุรินทร บุญพิทักษ

๕. นางสาวทิพยผกา  เลิศชมภู

๖. นางสาวพรนภัส  เอกวรรณงั    นักวิชาการแรงงาน

 

 

 

 

  ผูตรวจราชการกรม 

นางสาวสุวดี   ทวีสุข  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางนงนุช  ทิพยเกษร  หัวหนาฝายพัฒนาระบบราชการ 

นางสาวกัญญาวดี  วิสัย หัวหนาฝายพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ทิพยผกา  เลศิชมภู นักวิชาการแรงงานปฏิบตัิการ 

นางสาวพรนภัส  เอกวรรณัง    นักวิชาการแรงงาน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน
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ถนนมิตรไมตร ี เขตดินแดง  กทม
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