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คูมือสําหรับประชาชน: การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย ที่ใชใน
การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีสงลูกจางไปรับการฝกภายนอก)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย ที่ใชในการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีสงลูกจางไปรับการฝกภายนอก)
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 684
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1,169
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 31
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและ
รายการคาใชจาย ที่ใชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีสงลูกจางไปรับการฝก
ภายนอก) 25/05/2558 12:38
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
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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
การยื่นคําขอใหผูประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตร ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ผูประกอบกิจการซึ่ง
เปนนายจางมีสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาที่จะดําเนินการฝกอบรมตั้งอยูใน เขตจังหวัด นั้น
กรณีสงลูกจางไปรับการฝกภายนอก
ผูดําเนินการฝกที่เปนนายจางอาจสงผูรับการฝกที่เปนลูกจางไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงานกับสถานศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือ
สถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือ หนวยฝกอบรมฝมือแรงงานที่เปนมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย
1. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.1 ตองยื่นคําขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกอบรมเสนอนาย
ทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนดําเนินการฝกอบรมหรือหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว ทั้งนี้จะตอง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการฝกอบรม พรอมแนบหลักสูตร กําหนดการฝกและหลักฐานคาใชจายในการฝกอบรมแตละ
หลักสูตรตามที่จายจริง เสนอตอนายทะเบียนใหความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการฝกอบรมเทานั้น
สําหรับการฝกอบรมตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึง 31 ธันวาคม ตองยื่นไมเกินวันที่ 15 มกราคม ของปถัดไป ทั้งนี้การ
พิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใชใน
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การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
1.2 ตองเปนการฝกอบรมใหแกลูกจางของตนเองและเปนการฝกอบรมภายในประเทศเทานั้น
2. หลักสูตรการฝกอบรม
2.1 กรณีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู ความสามารถ และทักษะ ใน
สาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น
2.1.1 หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพที่ลูกจางนั้นปฏิบัติงานอยูตามปกติ
2.1.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรตองมีความสอดคลองและเปนประโยชนกับกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น
2.1.3 ระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร กรณีการฝกยกระดับฝมือแรงงานตองไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
2.2 กรณีการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู ความสามารถ ที่จะ
ทํางานในสาขาอาชีพอื่นนั้น ไดดวย
2.2.1 หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูตามปกติ
2.2.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตองมีความสอดคลองและเปนประโยชนกับกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น หรือเพื่อ
ประโยชนตอลูกจางที่จะพัฒนาไปสูการทํางานในสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมได
2.2.3 ระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร แตตองไมนอยกวา 18 ชั่วโมง
3. การพิจารณาคาใชจายที่ใชในการฝกอบรมลูกจาง
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ใหความเห็นชอบ
หลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มิไดกําหนดกรอบรายการคาใชจายไว เนื่องจากนายทะเบียนจะใหความเห็นชอบเฉพาะ
หลักสูตร เพื่อนับจํานวนผูรับการฝกในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น สวนคาใชจายในการ
ฝกอบรมใหยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ
**กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**เจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
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**ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
**ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร รับเรื่องคําขอ/ตรวจสอบ
1 ชั่วโมง
ศูน ยพัฒ นาฝมือ ความครบถวนของเอกสาร
แรงงานจั ง หวั ด
1)
ลงทะเบียนเอกสารที่ผาน
พังงา
การตรวจ ตอรุน/หลักสูตร/
กรมพัฒนาฝมือ
คําขอ
แรงงาน
การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณาหลักสูตร 12 ชั่วโมง
ศูน ยพัฒ นาฝมือ และคาใชจายในการจัด
แรงงานจั ง หวั ด
ฝกอบรม/จัดพิมพหนังสือ
พังงา
2)
รับรอง/ตรวจทาน
กรมพัฒนาฝมือ
ความถูกตองของใบรับรอง
แรงงาน
ตอรุน/หลักสูตร/ คําขอ
การลงนาม/
นายทะเบียนพิจารณาลง
5 ชั่วโมง
ศูน ยพัฒ นาฝมือ คณะกรรมการมีมติ
นามอนุมัติตอรุน/หลักสูตร/
แรงงานจั ง หวั ด
3)
คําขอ
พังงา
แจงสถานประกอบกิจการ
กรมพัฒนาฝมือ
มารับหนังสือรับรอง
แรงงาน
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(กรณีเปนบุคคล)
1)
ประชาชน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขอรับการ
รับรองหลักสูตร
คาใชจายในการ
ฝกยกระดับฝมือ
แรงงานและการ
ฝกเปลี่ยนสาขา
อาชีพ (แบบ ฝย/
ฝป 1)
รายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร
และคาใชจายใน
การฝกอบรม
ยกระดับฝมือ
แรงงานและการ
ฝกเปลี่ยนสาขา
อาชีพ กรณีสงไป
รับการฝกกับ
สถานฝกอบรม
อื่น (แบบ ฝย /
ฝป 2 - 2)
กําหนดการ
ฝกอบรมโบวชัวร
ใบสมัคร (พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
หลักฐาน
หลักสูตรหรือ
หัวขอการ
ฝกอบรมของ

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

1

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

5)

สถานศึกษาหรือ
สถานฝกอบรม
(กรณีสงไปรับ
การฝกอบรมกับ
สถานฝกอบรม
หรือสถาน
ฝกอบรมฝมือ
แรงงาน พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
หนังสือสงตัว/
หนังสือขออนุมัติ/
หนังสือเชิญให
เขารับการ
ฝกอบรม/หนังสือ
ตอบรับ/หนังสือ
รับรองการ
ฝกอบรม พรอม
สําเนาถูกตอง
(ถามี)
หลักฐาน
คาธรรมเนียมใน
การฝกอบรม
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีเปน
นิติบุคคลและ
เปนการยื่นคําขอ
ครั้งแรก)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

8)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีมี
การมอบอํานาจ)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

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
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
1)
แบบฟอรม
-
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19. หมายเหตุ
สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีการรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจ
สามารถดาวโหลดไดที่
http://home.dsd.go.th/sdpaa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123&amp;Itemid=
125

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

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

