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คูมือสําหรับประชาชน: การใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน (กรณีเปน
ผูดําเนินการฝกเอง)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน (กรณีเปนผูดําเนินการฝกเอง)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดพังงา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
3 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 49.33
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 410
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขา
ทํางาน (กรณีเปนผูดําเนินการฝกเอง) 25/05/2558 12:40
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา 168 ม.6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด 82180
โทรศัพท : 076-599331-4 โทรสาร : 076-599335
รายละเอียดที่เว็บไซต http://www.dsd.go.th/phangnga ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู/โทรศัพท สามารถคนหาไดทางเว็บไซต http://www.dsd.go.th/ phangnga)
2) สถานที่ใหบริการ กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 02 245 1707 ตอ 415,416,417 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ 3) สถานที่ใหบริการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1-12/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู/โทรศัพท สามารถคนหาไดทางเว็บไซต http://www.dsd.go.th)
4) สถานที่ใหบริการ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเพฯ โทร. 0 2390
0261-5/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (เฉพาะผูประกอบกิจการที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตวัฒนาและเขตพระโขนง)
5) สถานที่ใหบริการ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่อยู/โทรศัพท สามารถคนหาไดทางเว็บไซต http://www.dsd.go.th)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การยื่นคําขอใหผูประกอบกิจการยื่นคําขอตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการของผูซึ่งจัดใหมีการฝกนั้นตั้งอยู
1. เงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน
1.1 การฝกเตรียมเขาทํางาน คือ การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ซึ่งไมใชลูกจางของตน ไมมีสัญญาจาง ไมไดจายประกันสังคม ไมไดจายคาจางใหจายเพียงคาเบี้ยเลี้ยงระหวาง
ฝกอบรมตามกฎหมายเทานั้น (ถาเปนลูกจางแลวเมื่อจัดฝกอบรมใหจะเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือการฝก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ ซึ่งคําจํากัดความของการฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ กําหนดไวชัดเจนวา
จัดฝกอบรมใหลูกจาง) ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางานจึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับ
การฝกใหใกลเคียงกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เพื่อเปนหลักประกันในการฝกอบรมของผูรับการฝก
1.2 เนื่องจากการฝกเตรียมเขาทํางานเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ซึ่งไมใชลูกจางของตนดังนั้น กรณีฝกเตรียมเขา
ทํางานใหบุคคลทั่วไปทั้งกรณีอบรมเองหรือสงไปฝกอบรมภายนอก ไมสามารถนําคนตางดาวที่ยังมิใชลูกจางของตนเขา
รับการฝกเตรียมเขาทํางานได
1.3 การฝกเตรียมเขาทํางานใหกับบุคคลทั่วไปและการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการ สงมาฝกเขา
รับการฝก ไมสามารถนําจํานวนผูเขารับการฝกมาประเมินเงินสมทบได
1.4 การฝกเตรียมเขาทํางาน ตองยื่นขอความเห็นชอบกอนดําเนินการฝก 30 วัน
1.5 หลักสูตรที่ผานความเห็นชอบแลว สามารถนําไปใชฝกอบรมไดตลอดปปฏิทิน
1.6 การพิจารณาหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อยกเวนภาษีเงินได เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก
เตรียมเขาทํางาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 และประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนด
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รายการคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557
2. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตร ตองเปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานกอนเขาทํางานในสถานประกอบกิจการ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองและเปนประโยชนตอกิจการของ
ผูดําเนินการฝก
กรณีผูดําเนินการฝกรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาสงเขารับการฝกหรือบุคคลที่ทางราชการสงมาฝกกับ
ผูดําเนินการฝก ใหใชหลักสูตรของสถานศึกษา หรือหลักสูตรของสวนราชการ หรือหลักสูตรของผูดําเนินการฝก หรือ
หลักสูตรที่สถานศึกษากับผูดําเนินการฝกไดรวมกันจัดทําขึ้น หรือหลักสูตรที่สวนราชการกับผูดําเนินการฝกไดรวมกัน
จัดทําขึ้นก็ได
2. สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองมีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมและปลอดภัยตอการฝกอบรมฝมือแรงงาน
หรือเปนสถานที่เดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติของพนักงานของสถานประกอบกิจการซึ่งเปนผูดําเนินการฝก
3. ชื่อและคุณสมบัติของครูฝก ตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และมีจํานวนครูฝกตอจํานวนผูรับ
การฝกในสัดสวนครูฝกหนึ่งคนตอผูรับการฝกไมเกินสิบหกคน ครูฝกตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝกเตรียมเขาทํางาน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
4. กําหนดระยะเวลาการฝก ตองสอดคลองกับหลักสูตรตามสาขาอาชีพที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด ทั้งนี้ตองไม
นอยกวา 30 ชั่วโมง
5. รายการอุปกรณอันจําเปนที่จะใชในการฝกที่มีอยูแลวและที่ตองหามาเพิ่มเติมในภายหลังตองมีตามความจําเปน
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูรับการฝกอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับการฝกในแตละหลักสูตร
6. วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝก ตองจัดใหมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดวยวิธีการอื่นๆ ซึ่ง
ตองกําหนดหลักเกณฑผานการฝกโดยเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 60
7. รายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก
8. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการคาใชจายในการดําเนินการฝก
9. สถานประกอบกิจการที่เปนผูดําเนินการฝกตองทําสัญญาการฝกกับผูรับการฝก
10. ผูดําเนินการฝกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝก โดยตองจายเบี้ยเลี้ยงใหแกผูเขารับการ
ฝกอบรมในอัตราไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาจางขั้นต่ําสูงสุด
11. ออกหนังสือรับรองใหแกผูรับการฝกที่สําเร็จการฝกภายใน 15 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการวัดผลแลวแจงให นาย
ทะเบียนทราบ
12. ผูดําเนินการฝกจะตองจัดใหมีขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝกเปนภาษาไทย
13. ผูดําเนินการฝกจะตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับการฝกไวเปนหลักฐาน
14. หามมิใหผูประกอบกิจการเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก
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หมายเหตุ
**กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**เจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
**ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
**ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูประกอบการยื่นคําขอ1 วันทําการ ศูน ยพัฒ นาฝมือ เจาหนาที่ตรวจสอบความ
แรงงานจั ง หวั ด
1)
ครบถวนของเอกสาร
พังงา
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณาหลักสูตร 1 วันทําการ ศูน ยพัฒ นาฝมือ และคาใชจายในการจัด
แรงงานจั ง หวั ด
2)
ฝกอบรม
พังงา
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
นายทะเบียนพิจารณาลง
1 วันทําการ ศูน ยพัฒ นาฝมือ การลงนาม/
นามอนุมัติและแจงสถาน
แรงงานจั ง หวั ด
คณะกรรมการมีมติ
ประกอบกิจการ
พังงา
3)
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

5/8

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(กรณีเปนบุคคล)
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคําขอความ
เห็นชอบ
รายละเอียด
เกี่ยวกับการฝก
เตรียมเขาทํางาน
สําเนาหนังสือ
แสดงการจด
ทะเบียนและ
วัตถุประสงคของ
กิจการของผู
ขอรับความ
เห็นชอบและ
หนังสือมอบ
อํานาจใหกระทํา
การแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูยื่น
คําขอเปนนิติ
บุคคล)
หลักสูตรและ
รายละเอียด
เกี่ยวกับการฝก

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตองจากผูมี
อํานาจหรือผูรับ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
เตรียมเขาทํางาน

4)

5)

6)
7)
8)

9)

สัญญาการฝก
เตรียมเขาทํางาน
(ตนฉบับเก็บไว
ณ สถาน
ประกอบกิจการ
เพื่อเปน
หลักฐาน)
ทะเบียนประวัติ
ผูรับการฝก
เตรียมเขาทํางาน
(ตนฉบับเก็บไว
ณ สถาน
ประกอบกิจการ
เพื่อเปน
หลักฐาน)
เอกสารหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติ
ครูฝก
ตารางการฝก
ขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับ
การฝกเตรียมเขา
ทํางาน
แบบแจงพรอม
ทะเบียนรายชื่อ
ผูสําเร็จการฝก
เตรียมเขาทํางาน
ตามมาตรา 13

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบอํานาจลง
นามรับรอง)
(ตนฉบับเก็บไว ณ
สถานประกอบ
กิจการเพื่อเปน
หลักฐาน)

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1
1

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(แจงภายหลัง
สําเร็จการ
ฝกอบรม)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

แหง
พระราชบัญญัติ
สงเสริมการ
พัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ.
2545 (แจง
ภายหลังสําเร็จ
การฝก)
หนังสือสงตัวผูรับ การฝกจาก
สถานศึกษา
10)
กรณีที่รับนิสิต
นักศึกษา เขา
ฝกอบรม
แผนที่ตั้งสถานที่ 11)
ฝกโดยสังเขป

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา
หมายเหตุ (ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา 168 ม.6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด 82180
โทรศัพท : 076-599331-4 โทรสาร : 076-599335 )
2) ชองทางการรองเรียน กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
หมายเหตุ (กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท : 02 245 1707 ตอ 415,416,417 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
3) ชองทางการรองเรียน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หมายเหตุ (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 http://www.dsd.go.th)
4) ชองทางการรองเรียน กระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ (กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สายดวน 1546
http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint)
5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
คําขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน
1)
(ดาวนโหลดเอกสารไดจาก เว็ปไซดกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa)
19. หมายเหตุ
ระยะเวลาแลวเสร็จอาจคลาดเคลื่อนไดจากลําดับที่ยื่นคําขอ/จํานวนคําขอ/ตอรุน/หลักสูตร/จํานวนเจาหนาทีพิจารณา/
ตอวัน
สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีการรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจ
สามารถดาวโหลดไดที่
http://home.dsd.go.th/sdpaa/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=123&am
p;amp;Itemid=125

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

15/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
ชานนท อาคะมา
Subhop Pingta
สุกัญญา องควิเศษไพบูลย

