คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

กำรขออนุญำตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
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
ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นในเขตจังหวัดที่ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานนั้นตั้งอยู่
1. เงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
1.1 สถานประกอบกิจการต้องมีสถานที่ฝึกที่ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกจากหน่วยประกอบกิจการ
1.2 ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องมีความพร้อมและความเหมาะสมในเรื่อง สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุ ป กรณ์ หรื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก และจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย น ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546
1.3 สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวก ต้องมีลักษณะเหมาะสมสาหรับการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกาหนด และต้องมีสภาพที่ดีและ
มีความปลอดภัย
2. การพิจารณาอนุญาต
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอ มีความพร้อมและความเหมาะสมจะออกใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้ งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล สิทธิ และระยะเวลาในการ
อุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
กรณีใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ลบเลือนในสาระสาคัญ
ให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยยื่นคาขอพร้อมแนบใบอนุญาต
ที่ชารุดหรือหลักฐานการลงบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวนว่าใบอนุญาตสูญหาย เพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน
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ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ขั้นตอน
1. รับเรื่องคาขอ/ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น/
ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่านการตรวจ ต่อคาขอ
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมงทาการ)
2.เจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบพร้อมของสถานที่ฝึก เครื่องจักร อุปกรณ์
(ระยะเวลา 114 ชั่วโมงทาการ)
3. นายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ (3 ชั่วโมงทาการ)
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 20 วันทาการ/คาขอ (1 วันทาการ = 6 ชัว่ โมง)
หมำยเหตุ ระยะเวลาดาเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย นัดหมายสถานประกอบ
กิจการ เพื่อไปตรวจสถานที่และเครื่องจักร อุปกรณ์ และทารายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนทราบ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขอจะต้องมำยื่นพร้อมกับคำขอ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้เสนอมำพร้อมกับคำขอ
1. แบบฟอร์มตำมแบบที่ทำงรำชกำรกำหนดได้แก่
1.1 คาขอรับอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ ศร 1)
2. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ได้แก่
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
2.2 กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ บัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นห้างหุ้นส่วนทุกคน
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นห้างหุ้นส่วนทุกคน
2.3 กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอานาจทาการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล (ฉบับจริง)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
5. เอกสาร / หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ สำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทหรือ
ผู้รับมอบอำนำจ
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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

4
ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร

ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งศู นย์ ฝึกอบรมฝี มือแรงงาน
1. รับเรื่องคาขอ/ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารขั้นต้น/ ลงทะเบียนเอกสารที่
ผ่านการตรวจ ต่อคาขอ (ระยะเวลา 1
ชั่วโมงทาการ)

สถานประกอบกอบกิจการยืน่ คาขออนุญาต
ต่อนายทะเบียน (ศร 1 ) พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
นายทะเบียนตรวจสอบคาขอและเอกสาร
หลักฐานแนบประกอบ

ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบ

2.เจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบพร้อมของสถานที่ฝึก
เครื่องจักร อุปกรณ์ (ระยะเวลา 114 ชั่วโมง
ทาการ)

ถูกต้อง/ครบถ้วน
รับเรื่ องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการพิจารณาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3. นายทะเบียนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและออกใบอนุญาต ให้แก่
ผู้ยื่นคาขอ (3 ชั่วโมงทาการ)

ไม่เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผปู ้ ระกอบกิจการ
พร้อมด้วยเหตุผล

ตรวจสถานที่ฝึก เครื่ องมือ
เครื่ องจักร อุปกรณ์
(รายการอุปกรณ์สิ่งอานวย
ความสะดวก, ขนาดพื้นที่
ระบบไฟฟ้ า, ระบบประปา)
เห็นชอบ
ออกใบอนุญาต

แจ้งผูป้ ระกอบกิจการรับใบอนุญาต
ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทาการ/คาขอ (1 วันทาการ=6 ชั่วโมง)
หมำยเหตุ ระยะเวลาดาเนินการขึ้นอยูก่ ับความพร้อมของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย นัดหมายสถานประกอบกิจการ เพือ่ ไป
ตรวจสถานที่และเครื่องจักร อุปกรณ์ และทารายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนทราบ

