คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

กำรให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน
(กรณีเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกเอง)
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้
1. กรุงเทพมหำนคร
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-245-1707 ต่อ 415,416,417 หรือ
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ(เฉพำะ ผู้ประกอบกิจกำรที่มีสำนักงำนตั้งอยู่ในเขตวัฒนำ
และเขตพระโขนง) โทร : 0 2390 0261-5
2. ต่ำงจังหวัด
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือ
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
การยื่นคาขอให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคาขอตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการของผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกนั้นตั้งอยู่
1. เงื่อนไขกำรยื่นขอควำมเห็นชอบหลักสูตรเตรียมเข้ำทำงำน
1.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน คือ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทางาน เพื่อให้สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้ างของตน ไม่มีสัญญาจ้าง ไม่ได้จ่ายประกันสังคม ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ จ่ายเพียงค่าเบี้ยเลี้ยง
ระหว่างฝึกอบรมตามกฎหมายเท่านั้น (ถ้าเป็นลูกจ้างแล้วเมื่อจัดฝึกอบรมให้จะเป็นการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหรือการ
ฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ซึ่งคาจัดความของการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหรือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ กาหนดไว้ชัดเจนว่า
จัดฝึกอบรมให้ลูกจ้าง) ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางานจึงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการ
ฝึกให้ใกล้เคียงกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นหลักประกันในการฝึกอบรมของผู้รับการฝึก
1.2 เนื่องจากการฝึกเตรียมเข้าทางานเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างของตนดังนั้น กรณีฝึกเตรียมเข้ า
ทางานให้บุคคลทั่วไปทั้งกรณีอบรมเองหรือส่งไปฝึกอบรมภายนอก ไม่สามารถนาคนต่างด้าวที่ยังมิใช่ลูกจ้างของตนเข้ารับ
การฝึกเตรียมเข้าทางานได้
1.3 การฝึกเตรียมเข้าทางานให้กับบุคคลทั่วไปและการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการ ส่งมาฝึก
เข้ารับการฝึก ไม่สามารถนาจานวนผู้เข้ารับการฝึกมาประเมินเงินสมทบได้
1.4 การฝึกเตรียมเข้าทางาน ต้องยื่นขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการฝึก 30 วัน
1.5 หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว สามารถนาไปใช้ฝึกอบรมได้ตลอดปีปฏิทิน
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1.6 การพิจารณาหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก
เตรี ยมเข้าทางาน ลงวัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒ นาฝี มื อแรงงาน เรื่อง
กาหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทางาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบ
1. หลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าทางานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของผู้ดาเนินการ
ฝึก
กรณีผู้ดาเนินการฝึกรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมา
ฝึกกับผู้ดาเนินการฝึก ให้ใช้หลักสูตรของสถานศึ กษา หรือหลักสูตรของส่วนราชการ หรือหลักสูตรของผู้ดาเนินการฝึก
หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ดาเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทาขึ้น หรือหลักสูตรที่ส่วนราชการกับผู้ดาเนินการฝึกได้ร่วมกัน
จัดทาขึ้นก็ได้
2. สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องมีพื้นที่เพี ยงพอ เหมาะสมและปลอดภัยต่อการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน หรื อเป็ น สถานที่เดีย วกัน กับ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติของพนักงานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็น
ผู้ดาเนินการฝึก
3. ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และมีจานวนครูฝึกต่อจานวน
ผู้รับการฝึกในสัดส่วนครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้รับการฝึกไม่เกินสิบหกคน ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทางาน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
4. กาหนดระยะเวลาการฝึก ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามสาขาอาชีพที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
5. รายการอุปกรณ์อันจาเป็นที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่ต้องหามาเพิ่มเติมในภายหลังต้องมีตามความจาเป็น
เพียงพอเหมาะสมกับจานวนผู้รับการฝึกอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยสาหรับการฝึกในแต่ละหลักสูตร
6. วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึก ต้องจัดให้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยวิธีการอื่นๆ
ซึ่งต้องกาหนดหลักเกณฑ์ผ่านการฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7. รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ดาเนินการฝึก
8. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึก
9. สถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ดาเนินการฝึกต้องทาสัญญาการฝึกกับผู้รับการฝึก
10. ผู้ดาเนินการฝึกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึก โดยต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่าสูงสุด
11. ออกหนังสื อรั บรองให้แก่ผู้รับ การฝึกที่ส าเร็จการฝึ กภายใน 15 วันนับแต่วันเสร็จสิ้ นการวัดผลแล้ วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบ
12. ผู้ดาเนินการฝึกจะต้องจัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกเป็นภาษาไทย
13. ผู้ดาเนินการฝึกจะต้องจัดทาทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกไว้เป็นหลักฐาน
14. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึก
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ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ขั้นตอน
1. รับเรื่องคาขอ/ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น/
ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่านการตรวจ ต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมงทาการ)
2. พิจารณาหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/จัดพิมพ์หนังสือ
รับรอง/ตรวจทานความถูกต้องของใบรับรองต่อรุ่น/หลักสูตร/
คาขอ (ระยะเวลา 12 ชัว่ โมงทาการทาการ)
3. นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุมัติต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ
(3 ชั่วโมง)
4. แจ้งสถานประกอบกิจการมารับหนังสือรับรอง (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ทาการ)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1.กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ : 02 245 1707 ต่อ
415,416,417
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2390 0261-5
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดทุกแห่ง

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทาการต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ (1วันทาการ=6 ชั่วโมง)
หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาคาขอขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผันแปร อาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดดังนี้
1. จานวนคาขอและปริมาณสถานประกอบกิจการที่มาขอรับบริการในแต่ละวัน ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะช่วงที่ยื่นคาขอ
หนาแน่น ทาให้ผู้รับบริการลาดับถัดไปต้องรอคอย
2. จานวนคนเข้ารับการอบรม รายการค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร จานวนรุ่นในแต่ละหลักสูตร
3. จานวนหลักสูตรในแต่ละคาขอ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขอจะต้องมำยื่นพร้อมกับคำขอ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้เสนอมำพร้อมกับคำขอ
1. แบบฟอร์มตำมแบบที่ทำงรำชกำรกำหนดได้แก่
- แบบคาขอความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
2. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ได้แก่
2.1. สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของกิจการของผู้ขอรับความเห็นชอบและ
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล)
2.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคาขอ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
3. สำเนำเอกสำรหลักฐำนที่มีกำรรับรองสำเนำถูกต้องจำกผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจลงนำมรับรอง
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
3.1 หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
3.2 สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทางาน (ต้นฉบับเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อเป็นหลักฐาน)
3.3 ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทางาน (ต้นฉบับเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อเป็นหลักฐาน)
3.4 เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติครูฝึก
3.5 ตารางการฝึก
3.6 ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
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4. แบบแจ้งพร้อมทะเบียนรำยชื่อผู้สำเร็จกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน ตำมมำตรำ 13 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 (แจ้งภำยหลังสำเร็จกำรฝึก)
5. เอกสำรอื่น ๆ (ระบุ) (ถ้ำมี)
5.1 หนังสือส่งตัวผู้รับการฝึกจากสถานศึกษา กรณีที่รับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกอบรม
5.2 แผนที่ตั้งสถานที่ฝึกโดยสังเขป
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
- การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน โทร. 1111
กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/DSD/Complaint
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.10400
- วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง
กล่องรับข้อร้องเรียน ที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ 022541707 ต่อ 415, 416 , 417
โทรสาร 024581719
เว็บไซด์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa
แบบฟอร์ม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สามารถขอรับเอกสารแบบฟอร์มและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ที่
1.กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ : 02 245 1707 ต่อ
415,416,417
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2390 0261-5
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง
หรือ
ดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซด์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa

5
ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร
กำรฝึ กเตรียมเข้ ำทำงำน
ผูป้ ระกอบกิจการ
ดำเนินกำรจัดฝึ กเอง
ฝึ กในศูนย์ฝึกอบรมฝี มือแรงงาน

ฝึ กในสถานประกอบการ/ฝึ กในสถานที่อื่น
จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ ก

2. พิจารณาหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/
จัดพิมพ์หนังสือรับรอง/ตรวจทานความถูกต้องของ
ใบรับรองต่อรุ่น/หลักสูตร/ คาขอ
(ระยะเวลา 12 ชั่วโมงทาการ)
3. นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุมัติต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ
(3 ชั่วโมงทาการ)

ยืน่ คาขอรับความเห็นชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ ก ก่ อนดำเนินกำรฝึ กอบรม 30 วัน
1. รับเรื่องคาขอ/ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารขั้นต้น/ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่าน
การตรวจ ต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมงทาการ)

นำยทะเบียนพิจำรณำ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ออกหนังสื อรับรอง

แจ้งผูย้ นื่ คาขอพร้อมเหตุผล

ดาเนินการจัดฝึ กอบรม
ตามรายละเอียดที่
นายทะเบียนเห็นชอบ
รายงานผล
ของผูส้ าเร็จการฝึ ก
อบรมให้
นายทะเบียนทราบ

นาหนังสื อรับรองและรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปขอลดหย่อน
ภาษีกบั กรมสรรพากร

หน้ ำทีข่ องผู้ดำเนินกำรฝึ ก
1.จัดทาข้อบังคับหรื อระเบียบที่เกี่ยวกับการฝึ ก
2.ทาสัญญาการฝึ ก
3.ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์คุม้ ครองผูร้ ับการฝึ ก
4.ผูด้ าเนินการฝึ กเรี ยกเก็บหรื อรับเงินค่าฝึ กอบรมหรื อค่าตอบแทนจากผูร้ ับการฝึ กไม่ได้
5.ออกหนังสื อรับรองให้แก่ผสู ้ าเร็จการฝึ ก

ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทาการ
ต่อรุ่น/หลักสูตร/คาขอ (1 วันทา
การ 6 ชัว่ โมง)
หมำยเหตุ ระยะเวลาในการ
พิจารณาคาขอขึ้นอยูก่ ับปัจจัยที่ผัน
แปร อาจทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายในกาหนดดังนี้
1. จานวนคาขอและปริมาณสถาน
ประกอบกิจการที่มาขอรับบริการใน
แต่ละวัน ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะช่วงที่
ยื่นคาขอหนาแน่น ทาให้ผู้รับบริการ
ลาดับถัดไปต้องรอคอย
2. จานวนคนเข้ารับการอบรม
รายการค่าใช้จา่ ยแต่ละหลักสูตร
จานวนรุ่นในแต่ละหลักสูตร
3. จานวนหลักสูตรในแต่ละคาขอ

