
หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบ 

รายละเอียดเก่ียวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางานไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทํางานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

และประสงค์จะขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งให้ย่ืนตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการของผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกนั้น

ตั้งอยู่  โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืน  ณ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หรือหน่วยงานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตต่าง ๆ  ในจังหวัดอื่นให้ย่ืน  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดนั้น 

ข้อ ๔ การย่ืนคําขอตามข้อ  ๓  ให้ย่ืนคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ก่อนวันที่จัดให้มี
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของกิจการของผู้ขอรับความเห็นชอบนั้น  
และหนังสือมอบอํานาจทําการแทนนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล 

(๒) หลักสูตร 
(๓) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(๔) ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก 
(๕) กําหนดระยะเวลาการฝึก 
(๖) รายการอุปกรณ์อันจําเป็นที่จะใช้ในการฝกึที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพิ่มเติมในภายหลัง 
(๗) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึก 
(๘) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ดําเนินการฝึก 
(๙) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึก 
ข้อ ๕ เม่ือนายทะเบียนรับคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้ตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ก่อนเข้าทํางานในสถานประกอบกิจการ  เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยมีเนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของผู้ดําเนินการฝึก 

กรณีผู้ดําเนินการฝึกรับนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึก  หรือ 
รับบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกกับผู้ดําเนินการฝึก  ให้ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  หรือหลักสูตร 
ของส่วนราชการ  หรือหลักสูตรของผู้ดําเนินการฝึก  หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ดําเนินการฝึก 
ได้ร่วมกันจัดทําขึ้น  หรือหลักสูตรที่ส่วนราชการกับผู้ดําเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทําขึ้นก็ได้ 

(๒) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องมีพื้นที่เพียงพอ  เหมาะสมและปลอดภัยต่อ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หรือเป็นสถานท่ีเดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติของพนักงานของ 
สถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ดําเนินการฝึก 

(๓) ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  และมีจํานวนครูฝึกต่อจํานวน
ผู้รับการฝึกในสัดส่วนครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้รับการฝึกไม่เกินสิบหกคน 

(๔) กําหนดระยะเวลาการฝึกต้องไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
(๕) อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพิ่มเติมในภายหลังต้องมีตาม 

ความจําเป็น  เพียงพอ  เหมาะสมกับจํานวนผู้รับการฝึก  อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับการฝึก 
ในแต่ละหลักสูตร 

(๖) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึกต้องจัดให้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ  ซึ่งต้องกําหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 

(๗) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ดําเนินการฝึกต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  กําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียม
เข้าทํางาน 

(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึก 
ข้อ ๖ เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดเก่ียวกับการฝึกตามข้อ  ๕   

มีความเหมาะสมให้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกและออกหนังสือรับรองให้แก่ 
ผู้ย่ืนคําขอ 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล  สิทธิและระยะเวลา
ในการคัดค้านให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับคําขอ 

ข้อ ๗ รายละเอียดเก่ียวกับการฝึกที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๖  ให้ผู้ดําเนินการฝึก
นําไปใช้ในการจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทํางานได้ตลอดปีที่ย่ืนคําขอ 
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ข้อ ๘ รายละเอียดที่เก่ียวกับการฝึกที่อยู่ระหว่างการย่ืนขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่ือง  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน  
ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ต่อไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

รายละเอียดที่เก่ียวกับการฝึกที่ได้รับความเห็นชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือได้รับ
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จีรศักดิ์  สุคนธชาติ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 



 
คําขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกึเตรยีมเข้าทํางาน 
ตามพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เลขที ่        เขียนท่ี      
      
วันที่    เดือน       พ.ศ.  

เรียน  นายทะเบียน 
๑. ข้าพเจ้า  (ชื่อสถานประกอบการกิจการ)        

เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ                                                            
โดย  (นาย/นาง/นางสาว)            ผู้มอีํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ 
ตั้งอยู่เลขที ่  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย   ถนน      
ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด      
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์    โทรสาร     
E-mail Address    ประเภทกิจการ    รอบปีภาษี   

๒. ขณะย่ืนคําขอมีลูกจ้างรวมทัง้สิ้น  คน  เป็นชาย  คน  หญิง        คน 
๓. มีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน  ตามสาขาอาชพี 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ดังนี้ 
 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง     จํานวน  หลักสตูร  
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ     จํานวน  หลักสตูร 
 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล     จํานวน  หลักสตูร 
 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  จํานวน  หลักสตูร 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์    จํานวน  หลักสตูร 
 สาขาอาชีพเกษตรอตุสาหกรรม    จํานวน  หลักสตูร 
 สาขาอาชีพภาคบริการ     จํานวน  หลักสตูร  

๔. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของกิจการของผู้ขอรับความเห็นชอบ  

และหนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบุคคล) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทํางาน  จํานวน  แผ่น   หน้า 
 ข้อบังคับหรอืระเบียบเกี่ยวกับการฝึก  จํานวน  แผ่น   หน้า 
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)          

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารต่างๆ ถูกตอ้ง  และเป็นจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ     ผู้ยื่นคําขอ (ประทับตรา ถ้ามี) 
(    ) 

ตําแหน่ง      
ผู้มีอํานาจทําการแทน/ผู้รับมอบอํานาจ 

     


