แนวปฏิบตั ิ กสร.กภ.๑/๒๕๕๑
แนวปฏิบตั ิการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
_________________________
ด ว ยกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานเห็ น สมควรกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การ
ขึ้นทะเบียนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน เรื่อง แบบคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ที่ ๕๘๖/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง
และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
ขอ ๑ ให ผูที่ ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปน ผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิ เคราะห
สภาวะการทํางานยื่นคําขอขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ณ กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่
สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด หรื อ ที่ ก องตรวจความปลอดภั ย หากมี
ความจําเปนที่ไมอาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนดังกลาวดวยตนเองได ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่น
คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานแทนตนได
ขอ ๒ ผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางาน ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา
ขอ ๓ ใหผูที่ประสงค จะขอขึ้นทะเบียนเปน ผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางานยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามแบบ รสส.๑ พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่ไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง ดังตอไปนี้
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) สํ าเนาหลั กฐานแสดงคุ ณวุ ฒิ หรื อวุ ฒิ การศึ กษา [ปริ ญญาบั ตรและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) เพื่อแสดงวาเปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา]
๔) ประวัติการอบรม ดูงานและประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ (ถามี)
๕) รูปถายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ที่ถายไมเกิน ๖ เดือน (เปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และแวนตาดํา) จํานวน ๒ รูป
/ขอ ๔ ใหผูที่...

-๒ขอ ๔ ใหผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อมในการทํางานเกี่ยวกั บความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๙ แจงความ
ประสงคในการขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานไดเปนเวลา
๑ ปหรือ ๒ ป (อัตราคาธรรมเนียม รวม ๓,๐๓๐ บาท หรือ ๖,๐๓๐ บาท ตามลําดับ)
ขอ ๕ ใหหนวยงานที่รับคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ ๑ ตรวจสอบความครบถวนและ ความถูกตอง
ของเอกสารหลักฐาน สอบถามและบันทึกขอมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแลวแจงใหผูที่ประสงค
จะขอขึ้นทะเบี ยนเป นผู รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห สภาวะการทํางานทราบถึ งขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ และรวบรวมสงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดสงใหหนวยงานขึ้นทะเบียนตามขอ ๖ ภายใน ๓ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอเพื่อการพิจารณารับขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองตอไป
ขอ ๖ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหกองตรวจความปลอดภัยเปนหนวยงานขึ้นทะเบียนและ
ออกหนังสือรับรองใหกับผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางานซึ่งมีสถานที่ทํางานประจําอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีไมมีสถานที่ทํางานประจํา
ต อ งมี ท ะเบี ย นบ า นอยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และให สํ านั กงานเลขานุ การกรม กรมสวั สดิ ก าร
และคุมครองแรงงาน หรือสถานที่ที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด รับชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
ในส ว นภู มิ ภ าค ให สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด เป น หน ว ยงาน
ขึ้นทะเบียนและพิจารณาเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายออกหนังสือ
รับรองใหกับผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
ซึ่งมีสถานที่ทํางานประจําอยูในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ กรณีไมมีสถานที่ทํางานประจําตองมีทะเบียนบาน
อยูในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ และรับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
กรณีผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางาน ไมมีสถานที่ทํางานประจําและมีทะเบียนบานอยูในพื้นที่สวนภูมิภาค อาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
และแจงความประสงค ใ หก องตรวจความปลอดภัย เป น หน ว ยงานขึ้น ทะเบี ย นและออกหนังสือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนใหได และใหสํานักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือสถานที่
ที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด รับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและสําเนาคูฉบับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน ใหเปนไปตาม
เอกสารแนบทาย
ทั้งนี้ เมื่อผู ที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางานไดยื่นเอกสารหลักฐานถูกตอง และครบถวนสมบูรณ ใหหนวยงานขึ้นทะเบียนดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองใหภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ
/ขอ ๗ ใหหนวยงาน ...

-๓ขอ ๗ ใหหนวยงานขึ้นทะเบียนตามขอ ๖ แจงใหผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรอง
รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานทราบผลการพิจารณาในการรับขึ้นทะเบียนหรือขอให
จัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการพิจารณารับขึ้นทะเบียน รวมถึงใหนัดหมาย
วัน เวลาและสถานที่ในการชําระคาธรรมเนียมและรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ข อ ๘ การออกเลขทะเบี ย นในหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นให แ ก ผู ที่ ไ ด รั บ การ
ขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน ใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย
ขอ ๙ ใหหนวยงานที่รับชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๖ จัดใหมีสําเนาใบเสร็จรับเงินที่รับรอง
สําเนาถูกตองแนบพรอมกับสําเนาคูฉบับของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหหนวยงานขึ้นทะเบียนจัดเก็บหลักฐานเพื่อการจัดทําทะเบียนขอมูลตอไป
ขอ ๑๐ การรับชําระคาธรรมเนียม การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงเพื่อเปนเงินรายได
แผนดินใหปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการเพื่อเปนเงินรายได
แผนดินหรือตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
ข อ ๑๑ กรณี ห นั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นชํ า รุ ด สู ญ หาย หรื อ กรณี ที่ ผู ไ ด รั บ การ
ขึ้ น ทะเบี ย นมี ก ารเปลี่ ย นชื่อหรื อ นามสกุล หรื อ การเปลี่ย นแปลงอื่ น ใดจากที่ ไ ดยื่น คํ า ขอขึ้ น ทะเบีย นไว
ใหหนวยงานขึ้นทะเบียนพิจารณาดําเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหมเมื่อไดรับการรองขอ
โดยอายุของหนังสือรับรองใหมีอายุเทาที่เหลืออยูของหนังสือรับรองเดิม คาคําขอและคาหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
ขอ ๑๒ ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางานแลว สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใหมไดภายใน ๑๕ วันกอนที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ฉบับเดิมหมดอายุ
ใหผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางานใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการและปฏิบัติตาม ขอ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐
โดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานขึ้นทะเบียน จัดทําทะเบียนขอมูล ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูล
ของผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ โดยใหประสานงานดานขอมูลระหวางหนวยงานขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวของแลวแตกรณีเพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลและประมวลผลขอมูลนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป
ใหหนวยงานขึ้นทะเบียน จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล และเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลของผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
/ ขอ ๑๔ ใหหนวยงาน ...

-๔ขอ ๑๔ ใหหนวยงานขึ้นทะเบียนในสวนภูมิภาคจัดสงสําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ของผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน ใหกองตรวจความปลอดภัยภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน หรือบันทึกขอมูลในระบบออนไลนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตอไป
ข อ ๑๕ การสอบถามและการบั น ทึ ก ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การแจ ง ให ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนการ
ขึ้นทะเบียน การชี้แจงการชําระคาธรรมเนียมและการรับหนังสือรับรอง และการใหคําแนะนําในการเปน
ผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน ใหหนวยงานรับคําขอขึ้นทะเบียนและหรือ
หนวยงานขึ้นทะเบียนดําเนินการใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
มีนาคม ๒๕๕๑

(หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน)

แบบ รสส. ๒

เลขที่ .................... /....................

(สวนราชการเจาของหนังสือ)
(...........สถานที่ตงั้ ..............)

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา...........................................................(ระบุชื่อ–สกุล)
เลขที่บัตรประชาชน.........................................เลขทะเบียน.......................................... เปนผูที่สามารถ
รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๕ ขอ ๑๖ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตวันที่...........................................พ.ศ. ..................... ถึงวันที่.........................................พ.ศ. ......................
ใหไว ณ วันที่...................................พ.ศ. ............

รูปถาย
ขนาด ๑ นิว้ ครึ่ง
(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
(ลงชื่อผูไดรับการรับรอง)............................................
(พิมพชื่อเต็ม).................................................................

………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง...............................................

คําชี้แจงประกอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
๑. เลขที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง เชน เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๐ เลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๐
๒. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น
และลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือ
๓. เลขที่บัตรประชาชน ใหลงเลขที่บัตรประชาชนของผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียน
๔. เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนสําหรับผูไดรับการขึ้นทะเบียนตามที่กําหนด
๕. ตั้งแตวันที่................ถึงวันที่............ ใหลงวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่รับขึ้นทะเบียน โดยมีระยะเวลา ๑ ป หรือ ๒ ป ตามที่ผูยื่นคําขอแสดงความประสงคและไดรับ
ความเห็นชอบใหรับขึ้นทะเบียน เชน ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(กรณีที่อายุของหนังสือรับรองมีระยะเวลา ๑ ป)
๖. ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่
ออกหนังสือรับรอง เชน ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมายและ
พิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
๘. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ

แนวการออกเลขทะเบียน
ใหแกผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
๑. เลขทะเบียน ประกอบดวยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข รวม ๔ กลุม ดังนี้
รสส. (กลุมที่๑) XXX (กลุมที่๒) - XX (กลุมที่๓) / XXXX (กลุมที่๔) โดยมีลักษณะของเลขทะเบียนดังนี้
รสส. XXX – XX / XXXX
๒. รหัสตัวอักษรกลุมที่ ๑ คือ รสส. หมายถึง ตัวยอของคําวา ระดับความรอน แสงสวาง และเสียง
๓. รหัสตัวเลขกลุมที่ ๒ คือ XXX ซึ่งเปนตัวเลข ๓ หลัก หมายถึง รหัสของหนวยงานขึ้นทะเบียน
โดยอางอิงจากรหัสหนวยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานของสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ทั้งนี้ กองตรวจความปลอดภัย มีรหัสหนวยงาน คือ ๐๐๔
๔. รหัสตัวเลขกลุมที่ ๓ คือ XX ซึ่งเปนตัวเลข ๒ หลัก หมายถึง ตัวเลข ๒ ตัวหลังของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เชน
กรณีออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีรหัสตัวเลข คือ ๕๐
๕. รหัสตัวเลขกลุมที่ ๔ คือ XXXX ซึ่งเปนตัวเลข ๔ หลัก หมายถึง ลําดับที่ของผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
โดยเรียงลําดับตอเนื่องตั้งแตลําดับที่ 1 เปนตนไป ไมวาจะเปนการขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. ใด หรือ
เมื่อมีการขอขึ้นทะเบียนใหมเนื่องจากหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมหมดอายุ เชน
กรณีที่เปนคนแรกที่ไดขึ้นทะเบียนและในป พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีรหัสตัวเลข คือ ๐๐๐๑ ดังนั้นเมื่อมี
การขึ้นทะเบียนใหแกบุคคลตอไปและไมวาในป พ.ศ. ใด ก็จะมีรหัสตัวเลขในลําดับถัดไปตามลําดับ
ตัวอยางการออกเลขทะเบียน
กรณี ที่ สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด สระบุ รี ออกหนั ง สื อ รั บ รองการ
ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแกบุคคลคนหนึ่ง โดยที่ผานมาไดออกหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนใหแกบุคคลตางๆ มาเปนจํานวน ๔๕ ครั้งแลว ในกรณีนี้บุคคลดังกลาวจะเปน
ลําดับที่ ๔๖ ของการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ดังนั้น จึงมีเลขทะเบียน ดังนี้
รสส. ๒๑๙ - ๕๐ / ๐๐๔๖
หากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จะมีการออกหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนใหแกบุคคลคนตอไปในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปนบุคคลดังกลาวเปนลําดับ
ที่ ๔๗ ของการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ในกรณีนี้จะมีเลขทะเบียน ดังนี้
รสส. ๒๑๙ - ๕๑ / ๐๐๔๗

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
๑.

ผูประสงคที่จะขอขึ้นทะเบียนยืน่ คําขอตามแบบ รสส. ๑
ณ หนวยงานที่รับคําขอขึ้นทะเบียน (พรอมแนบเอกสารหลักฐาน)

๒.

หนวยงานรับคําขอขึ้นทะเบียนพิจารณาตรวจสอบเอกสาร

๑.
๒.
๓.
๓.
๔.

๔.

หนวยงานรับคําขอขึ้นทะเบียน
ออกลําดับเลขอางอิงและใชในการติดตอสอบถาม
เจาหนาที่
สอบถามและบันทึกขอมูลเพิ่มเติมตามแบบบันทึกสําหรับ
เจาหนาที่
รับแจงการชําระคาธรรมเนียมและการรับหนังสือรับรอง
ชี้แจงการชําระคาธรรมเนียม แนะนําการเปนผูรับรอง
รายงาน โดยใหลงนามรับทราบในเอกสาร และมอบให
ผยื่นคําขอ พรอมจัดทําสําเนาเพื่อเก็บเปนหลักฐาน

หนวยงานขึ้นทะเบียน
๑ พิจารณาเพื่อเสนอรับขึ้นทะเบียน
๒ ออกหนังสือรับรองและออกเลขทะเบียน รวมทัง้ จัดทํา
สําเนาคูฉบับของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
๓ แจงใหผูไดรับขึ้นทะเบียนไปชําระคาธรรมเนียมและ
รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

สถานที่ชาํ ระคาธรรมเนียม
๑. ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรณีในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
๒. ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
กรณีในสวนภูมิภาค

