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คูมือสําหรับประชาชน: การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย ที่ใชใน
การฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเปนผูดําเนินการฝกอบรมเองหรือจางจัด
ฝกอบรม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย ที่ใชในการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเปนผูดําเนินการฝกอบรมเองหรือจางจัดฝกอบรม)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
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 3,325.33
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 28,844
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 140
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและ
รายการคาใชจาย ที่ใชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเปนผูดําเนินการ
ฝกอบรมเองหรือจางจัดฝกอบรม) 25/05/2558 11:54
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)
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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)
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
กรณีผูประกอบกิจการเปนผูดําเนินการฝกอบรมเอง หมายถึง ผูประกอบกิจการอาจจัดฝกอบรมใหแกลูกจาง ของตนเอง
โดยใชวิทยากรภายในหรือวิทยากรจากภายนอกก็ได และใหรวมถึงการที่ผูประกอบกิจการดําเนินการจางสถานศึกษา
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานมาฝกอบรมใหดวย
1. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.1 ตองยื่นคําขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกอบรมเสนอนาย
ทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนดําเนินการฝกอบรมหรือหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวก็ได ทั้งนี้
จะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับคาใชจาย พรอมแนบหลักสูตร กําหนดการฝกและหลักฐานคาใชจายในการฝกอบรม
แตละหลักสูตรตามที่จายจริง เสนอตอนายทะเบียนใหความเห็นชอบภายใน 60 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการฝกอบรม
เทานั้น สําหรับการฝกอบรมตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึง 31 ธันวาคม ตองยื่นไมเกินวันที่ 15 มกราคม ของป
ถัดไป ทั้งนี้การพิจารณาใหความเห็นชอบของนายทะเบียน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและ
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รายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
1.2 ตองเปนการฝกอบรมใหแกลูกจางของตนเองและเปนการฝกอบรมภายในประเทศเทานั้น
2. หลักสูตรการฝกอบรม
2.1 กรณีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจาง ไดฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น
2.1.1 หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพที่ลูกจางนั้นปฏิบัติงานอยูตามปกติ
2.1.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตองมีความสอดคลองและเปนประโยชนกับกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น
2.1.3 ระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร กรณีการฝกยกระดับฝมือแรงงานตองไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
2.2 กรณีการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อใหลูกจางไดมีความรู ความสามารถ ที่
จะทํางานในสาขาอาชีพอื่น
2.2.1 หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูตามปกติ
2.2.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตองมีความสอดคลองและเปนประโยชนกับกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น หรือเพื่อ
ประโยชนตอลูกจางที่จะพัฒนาไปสูการทํางานในสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมได
2.2.3 ระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร แตตองไมนอยกวา 18 ชั่วโมง
3. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ในการจัดฝกอบรมทั้งกรณีฝกยกระดับฝมือแรงงานและฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ กําหนดจํานวนผูรับการฝกอบรมตอกลุม
ดังนี้
-การฝกอบรมโดยการบรรยาย กลุมละไมเกิน 100 คน
-การฝกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุม กลุมละไมเกิน 50 คนตอวิทยากร 1 คน
-การฝกอบรมทักษะฝมือซึ่งตองมีภาคปฏิบัติ กลุมละไมเกิน 25 คนตอวิทยากร 1 คน
4. เงื่อนไขในการฝกอบรม
ผูรับการฝกตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหลักสูตร เชน หลักสูตรมี
ระยะเวลาการฝกอบรม 10 ชัว่ โมง ผูรับการฝกตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
5. การพิจารณาคาใชจายที่ใชในการฝกอบรมลูกจาง (กรณีเปนผูดําเนินการฝกอบรมเองหรือจางจัดฝกอบรม) ยื่นขอ
รับรองไดตามรายการดังตอไปนี้
(1) คาตอบแทนวิทยากรตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน ซึ่งไมรวมคาจางที่ปรึกษา
(2) คาลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม ใหระบุรายละเอียดพรอมแผนการฝกอบรม
(3) คาจางลามระหวางฝกอบรม
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(4) คาแปลเอกสารประกอบการฝกอบรม
(5) คาเอกสารประกอบการฝกอบรม หรือตํารา
(6) คาจางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม
(7) คาถาย ลาง อัดและขยายรูปภาพ คาบันทึกภาพและเสียงที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
(8) คาจัดทําหรือคาเชาสื่อการฝกอบรม ไดแก สื่อในลักษณะแผนโปรงใส เทปเสียง เทปวีดีโอ ซีดี วีซีดี
วีดี ซีดี - รอม แผนภาพ สไลดและรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิต หุนจําลอง ที่ไมมีลักษณะคงสภาพเขาขายเปนการลงทุน
ในกรณีเชาสื่อการฝกอบรม จะตองมีระยะเวลาเชา ที่แนนอนและสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดฝกอบรม
(9) คาวัสดุ เครื่องมือตาง ๆ ที่จะใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน จะตองมีลักษณะ การใชสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ใน
หลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้ วัสดุ เครื่องมือดังกลาว จะตองไมปะปนกับที่ใช ในการประกอบกิจการตามปกติของผูขอรับความ
เห็นชอบ โดยตองระบุรายการ จํานวนและราคาของวัสดุ เครื่องมือนั้นใหชัดเจน
(10) คาเชาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม ตองมีระยะเวลาเชา ที่แนนอนและสอดคลอง กับ
หลักสูตรที่จัดฝกอบรม
(11) คาเชาสถานที่จัดการฝกอบรม
(12) คาเชาที่พัก คาอาหาร คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับผูรับการฝกอบรม เจาหนาที่ประสาน การฝกอบรม
และวิทยากรระหวางการฝกอบรม ยกเวนคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมหรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานที่ผูดําเนินการจางจัดฝกอบรมใหแนบ ใบแสดงรายละเอียดคาใชจาย คาที่พักและอาหารดวย
(13) คาจางพาหนะเดินทางขามจังหวัดไป - กลับภายในประเทศ เพื่อเขารับการ ฝกอบรมไมเกินสองเที่ยว ยกเวนคา
เครื่องบิน
(14) คาจางเหมาพาหนะรับ - สงผูรับการฝกอบรม เจาหนาที่ประสานการฝกอบรม และวิทยากรระหวางการฝกอบรม
(15) คาจางเหมาพาหนะไปดูงานเปนกลุมที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในประเทศ ยกเวนคาเครื่องบิน
(16) คาพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร
กรณีจางจัดฝกอบรม
กรณีที่ผูประกอบกิจการจางสถานฝกอบรมฝมือแรงงานจัดใหฝกอบรมใหกับลูกจางของตน ซึ่งเปนการ จางเหมา ทั้ง
หลักสูตร คาใชจายจะเปนยอดรวมคาใชจายตาง ๆ ทั้งหมด เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง คาสถานที่
เปนตน ผูรับจัดฝกอบรมจะออกใบเสร็จรับคาใชจายยอดรวมรายการเดียว ซึ่งจะไมทราบวาในยอดรวมดังกลาว มี
คาใชจายรายการใดบาง ใหแนบใบแสดงรายละเอียดคาใชจายเพื่อประกอบการตรวจสอบคาใชจายตาม 16 รายการ
ขางตน แตทั้งนี้ สถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่ผูดําเนินการฝกจางจัดฝกอบรม ตองเปนสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานของทางราชการ หรือ หนวยฝกอบรมฝมือแรงงานที่เปนมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หมายเหตุ
**กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนด
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ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**เจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
**ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
**ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1 ชั่วโมง
ศูน ยพัฒ นาฝมือ การตรวจสอบเอกสาร รับเรื่องคําขอ/ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร
แรงงานจั ง หวั ด
ขั้นตน/
พังงา
ลงทะเบียนเอกสารที่ผาน
กรมพัฒนาฝมือ
1)
การตรวจ ตอรุน/หลักสูตร/
แรงงาน
คําขอ

การพิจารณา

พิจารณาหลักสูตรและ
คาใชจายในการจัด
ฝกอบรม/จัดพิมพหนังสือ
รับรอง/ตรวจทาน
ความถูกตองของใบรับรอง
ตอรุน/หลักสูตร/
คําขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณาลง
5 ชั่วโมง
นามอนุมัติตอรุน/หลักสูตร/
คําขอ
แจงสถานประกอบกิจการ
มารับหนังสือรับรอง

2)

3)

12 ชั่วโมง

ศูน ยพัฒ นาฝมือ แรงงานจั ง หวั ด
พังงา
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

ศูน ยพัฒ นาฝมือ แรงงานจั ง หวั ด
พังงา
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. 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
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขอรับการ
รับรองหลักสูตร
คาใชจายในการ
ฝกยกระดับฝมือ
แรงงานและการ
ฝกเปลี่ยนสาขา
อาชีพ (แบบ ฝย/
ฝป 1)
รายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร
และคาใชจายใน
การฝกอบรม
ยกระดับฝมือ
แรงงานและการ
ฝกเปลี่ยนสาขา
อาชีพกรณีเปน
ผูดําเนินการฝก
เอง (แบบ ฝย/
ฝป 2 - 1)
แบบรายชื่อผูรับ

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

1

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

กรมพัฒนาฝมือ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
การฝกอบรม
(แบบ ฝย/ฝป 3)
กําหนดการ
ฝกอบรม
หลักสูตรการ
ฝกอบรมพรอม
รายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร
ที่ใชในการ
ฝกอบรมแตละ
หลักสูตร
ใบลงทะเบียน
ฝกอบรมที่มี
รายชื่อพรอมลง
ลายมือชื่อของผู
เขารับการ
ฝกอบรมที่แสดง
เวลาเขา-ออกใน
แตละวัน หรือ
เอกสารหลักฐาน
ที่ชัดเจนซึ่งแสดง
วามีการเขา
ฝกอบรมจริง
ตามเวลาที่
กําหนด
หลักฐาน
คาใชจายที่
เกิดขึ้นระหวาง
การฝกอบรมใน
แตละหลักสูตร

แรงงาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(รายละเอียดของ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงินให
รับรองสําเนาดวย
ทุกฉบับ)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

(ถามี)
กรณีสถาน
ประกอบกิจการ
จางผูอื่นจัด
ฝกอบรมแทน ให
แนบหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนตาม
8) ประมวล
กฎหมายแพง
และพาณิชยและ
วัตถุประสงคของ
การกอตั้งกิจการ
ของสถาน
ประกอบกิจการที่
รับจัดฝกอบรม
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
9) บุคคล (กรณีเปน
นิติบุคคลและ
เปนการยื่นคําขอ
ครั้งแรก)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีมี
การมอบอํานาจ
10) พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

มอบ)
หนังสือรับรอง
การผานการ
11) ฝกอบรม หรือ
วุฒิบัตรของผูจบ
การฝก (ถามี)
สําเนาหนังสือ
แสดงการจด
ทะเบียนและ
วัตถุประสงคของ
กิจการของผู
12)
ใหบริการจัด
ฝกอบรม (กรณี
สถานประกอบ
กิจการจางผูอื่น
จัดฝกอบรม)
สําเนาเอกสาร
หรือหลักฐานอื่น
ๆ เพื่อใชในการ
ประกอบการ
พิจารณา เชน
ภาพถายการ
ฝกอบรม,
13)
เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรม,
แผนการฝกอบรม
ประจําปของ
สถานประกอบ
กิจการ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

หลักฐานหนังสือ แตงตั้งที่ไดรับ
มอบหมายให
14)
ปฏิบัติหนาที่ที่
สอดคลองกับการ
ฝกอบรม
หลักฐานที่
เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณา โดย
อาศัยอํานาจ
15) ตาม มาตรา 45
(1) แหง พ.ร.บ.
สงเสริมการ
พัฒนาฝมือ
แรงงาน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15. คาธรรมเนียม
1 ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 16. 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)
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4)

ชองทางการรองเรียน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ (กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สายดวน 1546
http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรม 18. หมายเหตุ
ระยะเวลาแลวเสร็จอาจคลาดเคลื่อนไดจากลําดับที่ยื่นคําขอ/จํานวนคําขอ/รุน/หลักสูตร/จํานวนเจาหนาที่ผูพิจารณา/ตอ
วัน
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

