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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหค้วำมเห็นชอบหลกัสตูร รำยละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้งและรำยกำร

คำ่ใชจ้ำ่ย ทีใ่ชใ้นกำรฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงำนและกำรฝึกเปลีย่นสำขำอำชพี  (กรณีเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรฝึกอบรมเองหรอืจำ้งจดัฝึกอบรม) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :ส ำนกังำนพฒันำฝีมอืแรงงำนประจวบครีขีนัธ ์กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การยืน่ค าขอใหผู้ป้ระกอบกจิการยืน่ขอรับรองหลักสตูร ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานทีผู่ป้ระกอบกจิการซึง่เป็น

นายจา้งมสี านักงานใหญ ่หรอืส านักงานสาขาทีจ่ะด าเนนิการฝึกอบรมตัง้อยูใ่น เขตจังหวดั นัน้ 

 

 กรณีผูป้ระกอบกจิการเป็นผูด้ าเนนิการฝึกอบรมเอง หมายถงึ ผูป้ระกอบกจิการอาจจัดฝึกอบรมใหแ้กล่กูจา้ง ของตนเอง โดยใช ้

วทิยากรภายในหรอืวทิยากรจากภายนอกก็ได ้และใหร้วมถงึการทีผู่ป้ระกอบกจิการด าเนนิการจา้งสถานศกึษาหรอืสถานฝึกอบรม

ฝีมอืแรงงานมาฝึกอบรมใหด้ว้ย 

 

1. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

 1.1 ตอ้งยืน่ค าขอรับความเห็นชอบหลกัสตูร รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมเสนอนายทะเบยีน

เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ กอ่นด าเนนิการฝึกอบรมหรอืหลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรมแลว้ก็ได ้ทัง้นีจ้ะตอ้งจัดท ารายงาน

เกีย่วกบัคา่ใชจ้่าย พรอ้มแนบหลกัสตูร ก าหนดการฝึกและหลักฐานคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมแตล่ะหลักสตูรตามทีจ่่ายจรงิ เสนอ

ตอ่นายทะเบยีนใหค้วามเห็นชอบภายใน 60 วนันับแตว่นัเสร็จสิน้การฝึกอบรมเทา่นัน้ ส าหรับการฝึกอบรมตัง้แตว่นัที ่18 

พฤศจกิายน จนถงึ 31 ธันวาคม ตอ้งยืน่ไมเ่กนิวนัที ่15 มกราคม ของปีถัดไป ทัง้นี้การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบของนาย

ทะเบยีน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ในการใหค้วาม

เห็นชอบหลักสตูร รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและการฝึกเปลีย่นสาขา

อาชพี ลงวนัที ่3 ตลุาคม 2551 

 

 1.2 ตอ้งเป็นการฝึกอบรมใหแ้กล่กูจา้งของตนเองและเป็นการฝึกอบรมภายในประเทศเทา่นัน้ 

 

2. หลักสตูรการฝึกอบรม 

 

 2.1 กรณีการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน หมายถงึ การทีผู่ป้ระกอบกจิการซึง่เป็นนายจา้งจัดใหล้กูจา้ง ไดฝึ้กอบรมฝีมอืแรงงาน

เพิม่เตมิในสาขาอาชพีทีล่กูจา้งปฏบิตังิานอยู่ตามปกต ิเพือ่ใหล้กูจา้งไดม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในสาขาอาชพีนัน้

สงูขึน้ 

 

 2.1.1 หลักสตูรตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาฝีมอืแรงงานของลกูจา้งใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และทศันคตทิีด่ ีตอ่การ

ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ตามสาขาอาชพีทีล่กูจา้งนัน้ปฏบิัตงิานอยูต่ามปกต ิ 

 

 2.1.2 เนือ้หาวชิาของหลักสตูร ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์กบักจิการของสถานประกอบกจิการนัน้ 

 

 2.1.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้งกับหลักสตูร กรณีการฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 

 

 2.2 กรณีการฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี หมายถงึ การทีผู่ป้ระกอบกจิการซึง่เป็นนายจา้งจัดใหล้กูจา้งไดฝึ้กอบรมฝีมอืแรงงาน

เพิม่เตมิในสาขาอาชพีอืน่ทีล่กูจา้งมไิดป้ฏบิัตงิานอยูต่ามปกต ิเพือ่ใหล้กูจา้งไดม้คีวามรู ้ความสามารถ ทีจ่ะท างานในสาขาอาชพี

อืน่ 

 

 2.2.1 หลักสตูรตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาฝีมอืแรงงานของลกูจา้งใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และทศันคตทิีด่ตีอ่การ

ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ตามสาขาอาชพีอืน่เพิม่เตมินอกเหนอืจากลักษณะงานทีป่ฏบิตัอิยูต่ามปกต ิ

 

 2.2.2 เนือ้หาวชิาของหลักสตูร ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์กบักจิการของสถานประกอบกจิการนัน้ หรอืเพือ่

ประโยชนต์อ่ลกูจา้งทีจ่ะพัฒนาไปสูก่ารท างานในสาขาอาชพีอืน่เพิม่เตมิได ้
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 2.2.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้งกับหลักสตูร แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

 

 ในการจัดฝึกอบรมทัง้กรณีฝึกยกระดับฝีมอืแรงงานและฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี ก าหนดจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมตอ่กลุม่ ดงันี ้

 

-การฝึกอบรมโดยการบรรยาย  กลุม่ละไมเ่กนิ 100 คน 

 

-การฝึกอบรมโดยการจัดกจิกรรมกลุม่  กลุม่ละไมเ่กนิ 50 คนตอ่วทิยากร 1 คน 

 

-การฝึกอบรมทกัษะฝีมอืซึง่ตอ้งมภีาคปฏบิตั ิ กลุม่ละไมเ่กนิ 25 คนตอ่วทิยากร 1 คน 

 

4. เงือ่นไขในการฝึกอบรม 

 

 ผูรั้บการฝึกตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทัง้หลักสตูร เชน่ หลกัสตูรมรีะยะเวลาการ

ฝึกอบรม 10 ชัว่โมง ผูรั้บการฝึกตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง 

 

5. การพจิารณาคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมลกูจา้ง (กรณีเป็นผูด้ าเนนิการฝึกอบรมเองหรอืจา้งจัดฝึกอบรม) ยืน่ขอรับรองได ้

ตามรายการดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) คา่ตอบแทนวทิยากรตามทีป่รากฏในใบเสร็จรับเงนิหรอืหลกัฐานการรับเงนิ ซึง่ไมร่วมคา่จา้งทีป่รกึษา 

 

 (2) คา่ลขิสทิธิข์องหลกัสตูรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ใหร้ะบรุายละเอยีดพรอ้มแผนการฝึกอบรม 

 

 (3) คา่จา้งลา่มระหวา่งฝึกอบรม 

 

 (4) คา่แปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 

 (5) คา่เอกสารประกอบการฝึกอบรม หรอืต ารา 

 

 (6) คา่จา้งถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 

 (7) คา่ถา่ย ลา้ง อดัและขยายรูปภาพ คา่บนัทกึภาพและเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรม 

 

 (8) คา่จัดท าหรอืคา่เชา่สือ่การฝึกอบรม ไดแ้ก ่สือ่ในลักษณะแผน่โปร่งใส เทปเสยีง เทปวดีโีอ ซดี ีวซีดี ี

 

วดี ีซดี ี- รอม แผน่ภาพ สไลดแ์ละรวมถงึชดุทดลอง ชดุสาธติ หุน่จ าลอง ทีไ่มม่ลีักษณะคงสภาพเขา้ขา่ยเป็นการลงทนุ ในกรณี

เชา่สือ่การฝึกอบรม จะตอ้งมรีะยะเวลาเชา่ ทีแ่น่นอนและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีจั่ดฝึกอบรม 

 

 (9) คา่วัสด ุเครือ่งมอืตา่ง ๆ ทีจ่ะใชใ้นการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน จะตอ้งมลีักษณะ การใชส้อดคลอ้งกับเนือ้หาวชิา ในหลักสตูร

นัน้ ๆ ทัง้นี ้วสัด ุเครือ่งมอืดงักลา่ว จะตอ้งไม่ปะปนกับทีใ่ช ้ในการประกอบกจิการตามปกตขิองผูข้อรับความเห็นชอบ โดยตอ้ง

ระบรุายการ จ านวนและราคาของวัสด ุเครือ่งมอืนัน้ใหช้ดัเจน 

 

 (10) คา่เชา่เครือ่งมอื เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ตอ้งมรีะยะเวลาเชา่ ทีแ่น่นอนและสอดคลอ้ง กับหลกัสตูรทีจ่ัด

ฝึกอบรม 

 

 (11) คา่เชา่สถานทีจั่ดการฝึกอบรม 
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 (12) คา่เชา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่และอาหารวา่งส าหรับผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ทีป่ระสาน การฝึกอบรม 

 

และวทิยากรระหวา่งการฝึกอบรม ยกเวน้คา่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์(กรณีใบเสร็จรับเงนิของโรงแรมหรอืสถานฝึกอบรมฝีมอื

แรงงานทีผู่ด้ าเนนิการจา้งจัดฝึกอบรมใหแ้นบ ใบแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย คา่ทีพั่กและอาหารดว้ย 

 

 (13) คา่จา้งพาหนะเดนิทางขา้มจังหวดัไป - กลบัภายในประเทศ เพือ่เขา้รับการ ฝึกอบรมไมเ่กนิสองเทีย่ว ยกเวน้คา่เครือ่งบนิ 

 

 (14) คา่จา้งเหมาพาหนะรับ - สง่ผูรั้บการฝึกอบรม เจา้หนา้ทีป่ระสานการฝึกอบรม และวทิยากรระหวา่ง 

 

การฝึกอบรม 

 

 (15) คา่จา้งเหมาพาหนะไปดงูานเป็นกลุม่ทีก่ าหนดไวใ้นหลักสตูรภายในประเทศ ยกเวน้คา่เครือ่งบนิ 

 

 (16) คา่พาหนะเดนิทางภายในประเทศของวทิยากร 

 

กรณีจา้งจัดฝึกอบรม 

 

 กรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการจา้งสถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงานจัดใหฝึ้กอบรมใหก้ับลกูจา้งของตน ซึง่เป็นการ จา้งเหมา ทัง้หลกัสตูร 

คา่ใชจ้่ายจะเป็นยอดรวมคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทัง้หมด เชน่ คา่วทิยากร คา่อาหาร เครือ่งดืม่ อาหารวา่ง คา่สถานที ่เป็นตน้ ผูรั้บจัด

ฝึกอบรมจะออกใบเสร็จรับคา่ใชจ้า่ยยอดรวมรายการเดยีว ซึง่จะไม่ทราบวา่ในยอดรวมดงักลา่ว มคีา่ใชจ้า่ยรายการใดบา้ง ให ้

แนบใบแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพือ่ประกอบการตรวจสอบคา่ใชจ้่ายตาม 16 รายการขา้งตน้ แตท่ัง้นี ้สถานฝึกอบรมฝีมอื

แรงงานทีผู่ด้ าเนนิการฝึกจา้งจัดฝึกอบรม ตอ้งเป็นสถานศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน สถาบนัอดุมศกึษาตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน หรอืสถานฝึกอบรมฝีมอืแรงงานของทางราชการ หรอื หน่วยฝึกอบรม

ฝีมอืแรงงานทีเ่ป็นมลูนธิ ิสมาคม หรอืนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย  

 

หมายเหต ุ

 

**กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น หรอืไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

**พนักเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
    ถนนมติรไมตร ี แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

    โทร  :  02-245-1707 ตอ่  415,416,417  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 1-12/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ทีอ่ยู/่โทรศพัท ์สามารถคน้หาไดท้างเว็บไซต ์
http://www.dsd.go.th))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานกรุงเทพมหานคร ถนนสขุมุวทิ เขต

วฒันา กรุงเทพฯ โทร. 0 2390 0261-5 (เฉพาะผูป้ระกอบกจิการ
ทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นเขตวัฒนาและเขตพระโขนง)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวดัทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ทีอ่ยู/่โทรศพัท ์สามารถคน้หาไดท้างเว็บไซต ์
http://www.dsd.go.th))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับเรือ่งค าขอ/ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารขัน้ตน้/ 

    ลงทะเบยีนเอกสารทีผ่า่นการตรวจ ตอ่รุ่น/หลักสตูร/ค าขอ 

     
 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พจิารณาหลักสตูรและคา่ใชจ้า่ยในการจัดฝึกอบรม/จัดพมิพ์

หนังสอื 
    รับรอง/ตรวจทานความถกูตอ้งของใบรับรองตอ่รุ่น/หลักสตูร/    

    ค าขอ  
 

(หมายเหต:ุ -)  

12 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นายทะเบยีนพจิารณาลงนามอนุมัตติอ่รุ่น/หลกัสตูร/ค าขอ 

แจง้สถานประกอบกจิการมารับหนังสอืรับรอง 

 
(หมายเหต:ุ -)  

5 ชัว่โมง กองสง่เสรมิการพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

   

   

1) 

 

ค ำขอรบักำรรบัรองหลกัสตูร คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกยกระดบัฝีมอื

แรงงำนและกำรฝึกเปลีย่นสำขำอำชพี (แบบ  ฝย/ฝป  1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

2) 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหลกัสตูรและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

ยกระดบัฝีมอืแรงงำนและกำรฝึกเปลีย่นสำขำอำชพีกรณีเป็น
ผูด้ ำเนนิกำรฝึกเอง  (แบบ  ฝย/ฝป  2 - 1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

3) 
 

แบบรำยชือ่ผูร้บักำรฝึกอบรม  (แบบ  ฝย/ฝป  3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

4) 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมพรอ้มรำยละเอยีดเกีย่วกบัหลกัสตูรทีใ่ชใ้น
กำรฝึกอบรมแตล่ะหลกัสตูร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบลงทะเบยีนฝึกอบรมทีม่รีำยชือ่พรอ้มลงลำยมอืชือ่ของผูเ้ขำ้รบั
กำรฝึกอบรมทีแ่สดงเวลำเขำ้-ออกในแตล่ะวนั หรอืเอกสำร

หลกัฐำนทีช่ดัเจนซึง่แสดงวำ่มกีำรเขำ้ฝึกอบรมจรงิ ตำมเวลำที่

ก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หลกัฐำนคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ระหวำ่งกำรฝึกอบรมในแตล่ะหลกัสตูร 

(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รายละเอยีดของส าเนาใบเสร็จรับเงนิใหรั้บรองส าเนาดว้ยทกุ

ฉบับ) 

- 

8) 
 

กรณีสถำนประกอบกจิกำรจำ้งผูอ้ ืน่จดัฝึกอบรมแทน ใหแ้นบ
หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนตำมประมวลกฎหมำยแพง่และ

พำณชิยแ์ละวตัถปุระสงคข์องกำรกอ่ต ัง้กจิกำรของสถำนประกอบ

กจิกำรทีร่บัจดัฝึกอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (กรณีเป็นนติบิุคคล

และเป็นกำรยืน่ค ำขอคร ัง้แรก) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

   

   

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

10) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นบคุคล) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมกีำรมอบอ ำนำจ พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบและผูร้บัมอบ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรผำ่นกำรฝึกอบรม หรอืวฒุบิตัรของผูจ้บกำรฝึก 
(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

ส ำเนำหนงัสอืแสดงกำรจดทะเบยีนและวตัถปุระสงคข์องกจิกำร
ของผูใ้หบ้รกิำรจดัฝึกอบรม (กรณีสถำนประกอบกจิกำรจำ้งผูอ้ ืน่

จดัฝึกอบรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

14) 
 

ส ำเนำเอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นกำรประกอบกำร
พจิำรณำ เช่น ภำพถำ่ยกำรฝึกอบรม, เอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม, แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีของสถำนประกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) 

 

หลกัฐำนหนงัสอืแตง่ต ัง้ทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหป้ฏบิตัหินำ้ทีท่ ี่

สอดคลอ้งกบักำรฝึกอบรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งมำเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ โดยอำศยั

อ ำนำจตำม มำตรำ 45 (1) แหง่ พ.ร.บ. สง่เสรมิกำรพฒันำฝีมอื

แรงงำน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กระทรวงแรงงาน 

(หมายเหต:ุ (กระทรวงแรงงาน ถนนมติรไมตร ีดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 สายดว่น 1546 

http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint))  
2) กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

(หมายเหต:ุ (กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ถนนมติรไมตร ีดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.022451707 

http://www.dsd.go.th))  
3) กองสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

(หมายเหต:ุ (กองสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 โทร : 02-245-1707 ตอ่ 415,416,417 หรอื สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานกรุงเทพมหานคร ถนน
สขุมุวทิ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ(เฉพาะ ผูป้ระกอบกจิการทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่น เขตวัฒนา และเขตพระโขนง) โทร : 
0 2390 0261-5 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาแลว้เสร็จอาจคลาดเคลือ่นไดจ้ากล าดบัทีย่ืน่ค าขอ/จ านวนค าขอ/รุ่น/หลกัสตูร/จ านวนเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณา/ตอ่วัน 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ส าเนาเอกสารทกุฉบับตอ้งมกีารรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

 
สามารถดาวโหลดได ้

ทีh่ttp://home.dsd.go.th/sdpaa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123&amp;Itemid=12
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ชือ่กระบวนงำน: การใหค้วามเห็นชอบหลักสตูร รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ย ทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดับฝีมอื

แรงงานและการฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี  (กรณีเป็นผูด้ าเนนิการฝึกอบรมเองหรอืจา้งจัดฝึกอบรม)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองสง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กองสง่เสรมิการพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. สง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง), สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอก

กฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ.สง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 3.0 
 

 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 3,325.33 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 28,844 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 140 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 12/11/2015 15:55 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


