10. การจดทะเบียนคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 46

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

10. การจดทะเบียนคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
สานักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 8455
โทรสาร : 0 2246 8455
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

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

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
คาชี้ข าดข้อ พิ พ าทแรงงาน หมายถึง ค าตั ดสิ น ข้อ พิ พ าทแรงงานระหว่างนายจ้ างกับ ลู กจ้ างหรือ
สหภาพแรงงานที่เกี่ยวกับ สภาพการจ้ างเมื่อผ่านขั้นตอนไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
และเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ นายจ้างและลูกจ้างหรือสหภาพ
แรงงานตกลงแต่งตั้งให้เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (การชี้ขาดโดยสมัครใจ)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 29 วรรคท้าย กาหนดให้ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
น าค าชี้ข าดข้ อ พิ พ าทแรงงานมาจดทะเบี ย นต่ อ อธิ บ ดี ก รมสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานหรือ ผู้ ซึ่งอธิบ ดี
มอบหมาย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ชี้ขาด
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขอจดทะเบียนฯ ไม่ได้รับการจดทะเบียนฯ หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

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

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 1 วันทาการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนพร้อม
เอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอจดทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร

-

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาขอ
- ตรวจสอบรายละเอียด
คาชี้ขาดฯ
- พิจารณาข้อเท็จจริง/ข้อ
กฎหมายประกอบการ
จดทะเบียน
- จัดทาหนังสือและ
เอกสาร

10 วันทาการ

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

-

3)

การลงนาม

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายพิจารณาจด
ทะเบียนและแจ้งผลการ
พิจารณาและส่งมอบ
สาเนาคาชี้ขาดฯให้ผู้ยื่น
คาขอ

2 วันทาการ

- สานักแรงงาน
สัมพันธ์
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

-

ระยะเวลา
13 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
จานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
ฉบับจริง
1) แบบคาขอจดทะเบียน
1
2) เอกสารคาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
1
3) สาเนาหนังสือแจ้งข้อเรียกร้อง
-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
4
1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-
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ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2246 8393 โทรสาร : 0 2246 8393
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400 โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
3. สายด่วน 1546
4. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
5. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
7. ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
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