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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 

เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 

 

โดยท่ีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  
กําหนดให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  
โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาท  ทั้งนี้  หลักสูตรการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  28  (3)  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  และข้อ  10  ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ   
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถกลาง  ลงวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะ

ความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
“หลักสูตรการฝึกอบรม”  หมายความว่า  หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรม  รายละเอียดที่เก่ียวข้อง  

และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม 
“หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม”  หมายความว่า  หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการสร้างสรรค์  ประดิษฐ์เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์ขึ้นใหม่  หรือพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้นเพื่อให้การทํางานได้ผลดี  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 

“หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ”  หมายความว่า  หลักสูตร
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีระบบก่ึงอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติ  หรือการควบคุม
โดยระบบไร้สาย  มาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการได้ดีย่ิงขึ้น  สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้ปริมาณมากขึ้น  ทํางานได้รวดเร็วขึ้น  เพิ่มผลผลิต  
หรือลดการสูญเสีย   
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“อุตสาหกรรมเป้าหมาย”  หมายความว่า  อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  รองรับนโยบายประเทศไทย  4.0  
ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
(7) อุตสาหกรรมการบิน 
(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ข้อ 2 หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างของ

ผู้ประกอบกิจการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะต้องเป็นหลักสูตร  
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  ต้องเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

(2) กรณีการฝึกอบรมเพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ  ต้องเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  มีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีจัดฝึกอบรมเอง  มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ค่าตอบแทนวิทยากร  เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินชั่วโมงละห้าพันบาท 
  ข. ค่าวัสดุที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  โดยจะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ  และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ  ทั้งนี้  เท่าที่จ่ายจริง  เฉลี่ยจาก
ผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน  ไม่เกินคนละสี่พันบาท   

(2) กรณีส่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
เป็นค่าลงทะเบียนเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินคนละหนึ่งหม่ืนบาท   

ข้อ 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน  และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะฝึกอบรม 
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ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ต้องย่ืนหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่จะขอรับเงินอุดหนุน  ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามแบบ  ขร.1  ท้ายประกาศน้ี 

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการนําไปใช้ในการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานได้  หากจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงกําหนดการฝึกอบรม  สถานที่ฝึกอบรม  หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้แจ้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบเป็นหนังสือก่อนดําเนินการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่   
ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร   
ในจังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น 

ข้อ 6 เม่ือดําเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น  ให้ผู้ประกอบกิจการย่ืนคําขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ภายในหกสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  แต่ไม่เกิน
วันที่  31  มีนาคมของปีถัดไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 



บัญชีรายช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 
 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

1 สาขา การออกแบบสมองกลฝังตัว 
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

30 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. การใช้เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า 
    และอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การอ่านแบบวงจร การเลือก 
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
    และการเลือก Footprint ส าหรับ 
    ระบบสมองกลฝังตัว 
4. การออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
    และสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบ 
    ที่ก าหนด 
5. การประกอบชิ้นส่วนและทดสอบ 
    วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การเขียนโปรแกรมควบคุมส าหรับ 
    ระบบสมองกลฝังตัว 
7. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้าง   
    ซอฟต์แวร์และติดตั้งลงบอร์ด 
8. การวัดและประเมินผล 
 

2 สาขา การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงาน
อุตสาหกรรม 

18 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. กลไกและหลักการท างานพ้ืนฐาน 
    ของหุ่นยนต์ 
3. การใช้ค าสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ 
    ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
4. การใช้ค าสั่งก าหนดเงื่อนไข 
    การท างานของหุ่นยนต์ 
    อุตสาหกรรม 
5. การติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ 
    อุตสาหกรรมกับระบบอัตโนมัติ 
6. การวัดและประเมินผล 
 



2 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

3 สาขา การใชโ้ปรแกรมเมเปิล้ลอจิก
คอนโทรลเลอร์ขัน้สูง 

 

30 1. ทบทวนความรู้ทางฟังก์ชัน
พ้ืนฐานต่าง ๆ 

2. การสร้าง Function และ 
Function Block 

3. การใช้ Function พิเศษชนิด
ต่างๆ เช่น OB100  OB101 
OB102 ฯลฯ 

4. การสร้าง Library 
5. การเขียนโปรแกรมแบบ SFC 

(Sequential Function Chart) 
6. การวัดและประเมินผล 

4 สาขา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบ 3 มิติ (3D Animation) 

36 1. ขั้นตอนและกระบวนการสร้าง
งาน 3D Animation 

2. การพัฒนาบท Storyboard  
    และการออกแบบตัวละคร/ฉาก 
3. การข้ึน Model 
4. การลงสีตัวละครและฉาก 

และการจัดแสง Render 
5. การท า Animation 
6. การจัดองค์ประกอบ Composite 
    และ Effect 
7. การวัดและประเมินผล 

 
5 สาขา การจ าลองโมเดลสายการผลติ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม 
Automation Plant Simulation 
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1. พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ   
     สายการผลิต 
2. การสร้าง Model 7 Waste  

โดยใช้ Software Simulation 
3. จ าลองโมเดล การผลิตมากเกินไป  
    (Over production) 
4. จ าลองโมเดลคลังสินค้า    
     (Inventory) 
 



3 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลา
การฝึก 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อวิชา 

5. จ าลองโมเดลการล าเลียง   
    (Transport) 
6. จ าลองข้อบกพร่องในการผลิต   
    (Defect) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
    ต่อการผลิต 
7. จ าลองโมเดลประสิทธิภาพ 
    การท างานของคน (Idle Time) 
8. จ าลองการเคลื่อนไหว   
    (Movement) 
9. จ าลองข้ันตอนการผลิตที่มาก 

เกินความจ าเป็น (Over 
Processing) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 

10. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือปรับปรุง 
      ในแต่ละ Model โดยใช ้
      เครื่องมือใน Simulation  
11. การเลือกแนวทางการปรับปรุง 
      ที่ดีที่สุด 
12. การจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอ 
      แนวทางการปรับปรุง 
13. การวัดและประเมินผล 
 

 
 



 
แบบ ขร. 1 

 
 
 
 

แบบขอรบัความเห็นชอบ 
หลกัสตูรการฝกึอบรมฝีมือแรงงานเพือ่พฒันาทกัษะความรู้ใหแ้กล่กูจ้าง 

เพื่อเปน็การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติสนิค้าหรือบริการ 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่ ...................เดือน................. พ.ศ .............  

 
เรียน................................................................................... 
 

1. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม 

    ช่ือ.......................................................................................................................................................................... 

 เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ  -  -  

 โดย (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ 
 ต้ังอยู่เลขที่.......................................... หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย................................................................. 
 ถนน.....................................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...................................... 
 จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................ 
 โทรศัพท์มือถือ.....................................โทรสาร........................................................................................................ 
 E-mail..................................................................................................................................................................... 
 ประกอบกิจการประเภท...........................................................................จํานวนลูกจ้าง....................................คน 

ช่ือผู้ประสานงาน ......................................  .................................................โทรศัพท์ ................. ..............................
โทรสาร............................. ................... E-mail......................................................................................................... 

2. ขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม  
 หลักสูตรการฝกึอบรมเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การใช้โปรแกรมเมเปิล้ลอจิกคอนโทรลเลอร์ช้ันสูง จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation) จํานวน................รุ่น 
 ช่ือหลักสูตร สาขา การจําลองโมเดลสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน................รุ่น 

 ด้วยโปรแกรม Automation Plant Simulation 
 หลักสูตรการฝกึอบรมเพ่ือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสนิค้าหรือบริการ 

(1) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
(2) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
(3) หลักสูตร....................................................................................................................จํานวน................รุ่น 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ี                       -                     -            
วันท่ีรับ........................................................................ 
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3. รายละเอียดเก่ียวกับการฝึกอบรม 
    3.1 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

              จํานวน..........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
    (4.1.2) ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 
 

 รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
 จํานวนเงิน.........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

    3.2 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

             จํานวน...........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
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    (4.1.2) ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 
  

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 จํานวนเงิน.........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

    3.3 ช่ือหลักสูตร...................................................................................................................................รุ่นที่........... 
 (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   จํานวน ...................................คน 

(2) ระยะเวลาในการฝึกอบรม   จํานวน....................................ช่ัวโมง 
           วันที่......................................................ถึง................................................................จํานวน ............... คน 
       (3) ช่ือสถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................................... 

 ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
 รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์มือถือ............................. 
 โทรสาร..........................................Email………................……....…………………………………………………….... 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
  (4.1) กรณีจดัฝึกอบรมเอง 
            (4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

             จํานวน...........ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ..........................บาท จํานวนเงิน................................บาท 
    (4.1.2) ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้องกับ  
    เน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
                 จํานวนเงิน........................บาท ผู้รับการฝกึ............คน เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน...............บาท 

  (4.2) กรณสี่งลูกจ้างไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
           จํานวน............................คน จํานวนเงิน................................บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
 จํานวนเงิน........................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน.........................................บาท 

4. รวมค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมทั้งหมด 
    จํานวนเงิน...................................................บาท  เฉลี่ยต่อคนเป็นเงิน............................................บาท 
5. ผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการฝกึอบรม 
 5.1 ลดตน้ทนุ 

 ลดขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 ลดเวลาในการทํางาน 
 ลดการสูญเสีย 
 ลดอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทํางาน 
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คําอธิบาย......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 5.2 เพิ่มรายได ้

 เพ่ิมผลผลิตสินค้าหรือบริการมากขึ้น 
 สินค้าหรือบริการมีคุณภาพมากข้ึน 
 ลูกจ้างมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 สถานประกอบกิจการมีรายได้มากขึ้น 
คําอธิบาย......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

6. เอกสารหลักฐานประกอบ 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจทําการแทนนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
  หลักสูตรการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ือนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ) 
 เอกสารรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  เอกสารอ่ืน ๆ.........(โปรดระบุ)................................................................................................................ 
  สําเนาเอกสารหลักฐานให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบแบบขอรับความเห็นชอบถูกต้อง  
และเป็นความจริงทุกประการ 

 
      ลงช่ือ........................................................ ผู้ย่ืนคําขอ 
             (......................................................)    
     

        สําหรับเจ้าหน้าที่ 
ความเห็นเจ้าหน้าที่  
 เอกสารครบถ้วน 
 เห็นควรให้ความเห็นชอบ 
 เห็นควรไม่ให้ความเห็นชอบ เหตุผล.......................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 
       ลงช่ือ............................................................... 

(............................................................) 
       ตําแหน่ง.......................................................... 
                    วันที่............/............./......... 

 
 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เหตุผล................................................. 
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 
 
    ลงช่ือ............................................................... 

 (...........................................................)       
    ตําแหน่ง....................................................... 
                 วันที่ ........../...................../...  
 

 

ประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 


