
    วตัถปุระสงค์
           1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจในสาระส าคญัของพ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ
           2.เพือ่ใหก้ารด าเนนิการใหบ้รกิารสอดรบักบัการปรบับทบาทใหม่



หลกัการ การรบัค าขอ การตรวจ
เอกสารหลกัฐาน

การพจิารณาค าขอ
ภายในเวลาทีก่ าหนด

การพฒันา/ปรบัปรงุกฎหมาย
อนญุาต/มมีาตรการอืน่แทนใน
ระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่ 5 ปีก็ได้

1.เจตนารมณ์ 

(ใหม้กีฎหมายกลางก าหนดข ัน้ตอน
และระยะเวลาในการพจิารณา
อนญุาต/จดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม ณ 
จดุเดยีว เพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน
เกีย่วกบัการขออนญุาตซึง่จะเป็น
การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
/ไมเ่สยีเวลา ไมส่ ิน้เปลอืง /ไม่
ยุง่ยาก มุง่ใหไ้ดร้บัความสะดวก )

2.การรบัค าขอ ประเภท  สถานที่
ใหบ้รกิาร  คา่ธรรมเนยีม ชอ่งทาง
รอ้งเรยีน 

3.การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

1.พจิารณาค าขอวา่เอกสาร

หลกัฐานมคีวามครบถว้น

สมบรูณ์ตามทีก่ าหนด/ตาม

จ านวนทีร่ะบไุว้

2.ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
เง ือ่นไขทีก่ าหนดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ  
หรอือืน่ๆ

    (นบัแตร่ะยะเวลาทีไ่ดร้บั
    เอกสารถกูตอ้งครบถว้นแลว้)

3.ก าหนดระยะเวลาการ
พจิารณาอนญุาต

4.ก าหนดรายละเอยีดปรากฏ
ตามตาราง 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
มอี านาจหนา้ที ่

1.ตรวจสอบข ัน้ตอนและระยะเวลาในการ
พจิารณาอนญุาต (มรีะยะเวลาวธิกีาร 
เหมาะสมกบัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
ไมล่า่ชา้เกนิสมควร)
2. เม ือ่ครบก าหนดเวลาตามทีร่ะบไุวแ้ลว้ 
หากผูอ้นญุาตยงัพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จ ให้
แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบถงึเหตุ
แหง่ความลา่ชา้ทกุเจ็ดวนัจนกวา่จะพจิารณา
แลว้เสร็จ พรอ้มท ัง้สง่ส าเนาการแจง้ดงักลา่ว
ใหค้ณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบ
ทกุคร ัง้
3. ความลา่ชา้น ัน้เกนิสมควรแกเ่หตหุรอืเกดิ
จากการขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการของหนว่ยงานของผูอ้นญุาต ให้
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการรายงาน
ตอ่คณะรฐัมนตร ี    พรอ้มท ัง้เสนอแนะใหม้ ี
การพฒันาหรอืปรบัปรงุหนว่ยงานหรอืระบบ
การปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานน ัน้

สาระส าคญัของพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ

หลกัการ/ข ัน้ตอนส าคญั

ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วยเวลา 
(นาที ช่ัวโมง วัน วันท า

การ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน)



ตวัอยา่ง การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการพจิารณาอนญุาต

1 คณุป้าเดนิทางออกจากบา้นต ัง้แตเ่ชา้ลงเรอืข ึน้รถไป
ตดิตอ่ราชการทางทะเบยีนกบัส านกัเทศบาลแหง่
หนึง่  รอเขา้ควิต ัง้แตเ่ชา้  เมือ่ถงึล าดบัควิ ไดพ้บกบั
เจา้หนา้ที ่และแจง้วา่หลกัฐานไมค่รบขาดทะเบยีน
สมรส  คณุป้าเดนิทางกลบับา้น  รุง่ข ึน้มาตดิตอ่ใหม่
พบเจา้หนา้ทีค่นเดมิแจง้วา่  ตอ้งการส าเนาทะเบยีน
สมรสดว้ย  คณุป้าเดนิทางกลบับา้น  รุง่ข ึน้มาใหม่
พบเจา้หนา้ทีค่นเดมิแจง้วา่ ตอ้งใหส้ามลีงนามรบัรอง
ในส าเนาดว้ย  / คณุป้าประกาศวา่ ไมม่าอกีแลว้

1.เสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ตดิตอ่ราชการหลายคร ัง้ /สิน้เปลอืง
คา่ใชจ้า่ย
2.เสยีเวลา/เกดิความลา่ชา้
3.ยุง่ยาก ผา่นหลายโตะ๊ มหีลาย
ข ัน้ตอน กรอกเอกสารซบัซอ้น

2 ภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น  /มเีจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงเขา้มาตรวจใบอนุญาตพอ่ครวัชาวญีปุ่่ น ยืน่ขอ
ตอ่อายใุบอนุญาตท างานไวแ้ลว้ 2 เดอืน แตย่งัไมไ่ด้
รบัการตอ่อาย ุ โดยไมท่ราบมลูเหตทุีข่ดัขอ้ง ท าไม
ถงึลา่ชา้

1.ขอ้สงัเกต / จนท.ต.ม. ทราบได้
อยา่งไรวา่ภตัตาคารแหง่นีม้พีอ่ครวัรอ
ตอ่อายใุบอนุญาตท างาน/คาดวา่
นา่จะมกีารท างานเป็นทมี
2.ความลา่ชา้เป็นอปุสรรคตอ่การท า
มาหากนิของประชาชน
3.อาจน าไปสูก่ารเรยีกรอ้งฯ/ทจุรติ

3 นกัลงทนุชาวญีปุ่่ น /ลงทนุท าไกย่า่งเสยีบไมล้าด
ซอส ต ัง้โรงงานผลติไกเ้สยีบไมส้ง่ออกขาย
ตา่งประเทศ พบความยุง่ยากในการขออนุญาต  /
ตอ้งตดิตอ่ขออนุญาตสว่นราชการตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง
หลายสว่นราชการ  ไมม่ศีนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ
เชน่ ขออนุญาตต ัง้โรงงานกบักรมอตุสาหกรรม  ขอ
อนุญาตกรมปศสุตัว ์ ขออนุญาตกรมป่าไม ้ ขอ
อนุญาต อ.ย. ขออนุญาตสง่ออกกบัพาณิชย ์ฯลฯ 

ท าไมไมม่กีารจดัต ัง้ศนูยบ์รกิาร
เบ็ดเสร็จ  /ศนูยร์บัค าขออนุญาต 



ภาพองคป์ระกอบคูม่อืส าหรับประชาชน



ผูร้บับรกิาร ประชาชนผูม้ารับบรกิาร/หน่วยงานภาคเอกชน

แนวคดิ/หลกัการ ยดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
1.การลดตน้ทนุของประชาชน
2.การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
3.การสรา้งความโปรง่ใส
4.การลดการใชด้ลุพนิจิของเจา้หนา้ที่
5.เปิดเผยขัน้ตอน/ระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ
6.อ านวยความสะดวก

ประเภทกระบวนงาน กระบวนงานทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดยีว

1.ชอ่งทางใหบ้รกิารสะดวก
2.ขอ้มลูเขา้ใจงา่ย
3.ลดการเดนิทางมาตดิตอ่ดว้ยตนเอง
4.มกีรอบเวลาและมาตรฐานการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน
5.มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาทีช่ดัเจนและเปิดเผยหลกัเกณฑใ์หท้ราบอยา่งทัว่ถงึ
6.ด าเนนิการโดยระบบอตัโินมตัิ
7.ลดการใชเ้อกสารและไมข่อขอ้มลูทีภ่าครัฐมอียูแ่ลว้
8.ขอเอกสารเพิม่เตมิไดเ้พยีงครัง้เดยีว
9.ลดความซ า้ซอ้นของการพจิารณาอนุมตัิ

ยกระดบัการใหบ้รกิาร

คูม่อืส าหรบัประชาชน

ขอ้สงัเกต/การจดัระบบจดัท าคูม่อืประชาชน

1.การประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับทราบ
2.การใหค้ าปรกึษาแนะน ากอ่นรับค าขอ
3.ก าหนดระยะเวลาการเตรยีมการของผูย้ืน่ค าขอใหผู้ย้ืน่ค าขอไป
เตรยีมการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้เสร็จกอ่นทีจ่ะรับค าขอ
4.ก าหนดระยะเวลาพจิารณาอนุญาต อนุมตั ิการใหค้ ารับรอง การ
รับแจง้ การจดทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน ฯลฯ ของผูร้ับค าขอ
5.ชว่งระยะเวลาด าเนนิการของผูย้ืน่ค าขอและผูรั้บค าขอควรแยก
ใหช้ดัเจน/ไมค่วรน ามาปะปนกนั



สาระส าคญัของพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558

มาตรา 4 การกระท าทีต่อ้งไดร้บัอนุญาต การอนญุาต (ไดร้ับค ายนิยอม) = การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมให ้
บคุคลใดกระท าการใดทีม่กีฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับความ
ยนิยอมกอ่นกระท าการนัน้ รวมถงึการออกใบอนุญาต /การ
อนุมตั ิ/ การจดทะเบยีน / การขึน้ทะเบยีน / การรับแจง้ / การ
ใหป้ระทานบตัร / การใหอ้าชญาบตัร (ถา้ไมไ่ดร้ับค ายนิยอม
กอ่น ผูข้อจะกระท าไมไ่ด)้ 
     (ผูท้ีไ่ดร้ับค ายนิยอมจากเจา้หนา้ทีห่รอืผา่นการรับรองสทิธิ
จากเจา้หนา้ทีแ่ลว้สามารถทีจ่ะน าเอกสารหลกัฐานไปใชแ้สดง
สทิธติอ่ผูอ้ ืน่ได ้เพือ่ประโยชนแ์หง่ตน เชน่ 
-ยืน่ขอรับรองหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยเพือ่น าเอกสารหลกัฐานไป
ใชแ้สดงสทิธติอ่กรมสรรพากรเพือ่ประโยชนใ์นการใชส้ทิธิ
ลดหยอ่นภาษีตามทีก่ฎหมายก าหนด 
-แตก่ารกูย้มืเงนิกองทนุของผูข้อกูย้มืไมเ่ขา้ลกัษณะการ
อนุญาตตามกฎหมายเพราะกฎหมายไมไ่ดก้ าหนดวา่ผูร้ับค าขอ
ตอ้งใหกู้ย้มืตามทีร่อ้งขอเสมอไป/เป็นความสมคัรใจของแตล่ะ
ฝ่าย)  

มาตรา 7/1 ตอ้งจัดท าคูม่อืส าหรับประชาชน

ประกอบดว้ย
1.หลกัเกณฑ์
2.วธิกีาร และเงือ่นไข (ถา้ม)ี 
   การยืน่ค าขออนุญาต
3.ขัน้ตอน
4.ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต
5.รายการเอกสารหรอืหลกัฐาน
   (ยืน่พรอ้มค าขอ)
6.คา่ธรรมเนยีม (ถา้ม)ี
7.ชอ่งทางรอ้งเรยีน

ปิดประกาศ/ส าเนาใหป้ระชาชน/
เผยแพรท่างสือ่อเิล็กทรอนกิส์
(คดิคา่ใชจ้า่ยตามควรก็ได)้

มาตรา 7/2

มาตรา 7/3

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข ัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต/
เหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืไม ่(ไมม่ขีัน้ตอนเกนิจ าเป็น) /ถา้
เห็นวา่ข ัน้ตอนและระยะเวลาลา่ชา้เกนิสมควร /ใหเ้สนอ ครม.เพือ่พจิารณาส ัง่การใหแ้กไ้ข
ใหเ้หมาะสมโดยเร็ว

ขอ้สงัเกต = ตอ้งส าเนาใหป้ระชาชน  จงึควรก าหนด
รปูเลม่ใหเ้หมาะสม  (ไมค่วรมขีนาดใหญเ่กนิจ าเป็น) 

มาตรา 3 กฎหมายใดทีข่ดัหรอืแยง้กบั
พรบ.นี ้ใหใ้ชก้ฎหมายนีแ้ทน

บรรดากฎหมายใดวา่ดว้ยการอนุญาต การจดทะเบยีน การแจง้
ทีม่กีฎหมายใหต้อ้งขออนุญาต จดทะเบยีนหรอืแจง้กอ่นจะ
ด าเนนิการใดในบทบญัญัตกิฎหมายใดๆใหใ้ชก้ฎหมายนีแ้ทน



มาตรา 8/1 พนกังานเจา้หนา้ทีม่หีนา้ทีร่บัค าขอและตรวจสอบค าขอเอกสารหลกัฐาน

ครบถว้น ไมค่รบถว้น/ไมถ่กูตอ้ง แจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบทนัที
แกไ้ข/
เพิม่เตมิ
ขณะนัน้ได ้

แกไ้ข/เพิม่
ขณะนัน้
ไมไ่ด ้

แกค้รบถว้นแลว้

บนัทกึ
ขอ้บกพรอ่ง
รายการ
เอกสาร/
หลกัฐาน/
ก าหนดเวลา
ทีผู่ย้ ืน่ค าขอ
ตอ้งแกไ้ข/
ยืน่เพิม่/
ลงนาม
รว่มกนั

ด าเนนิการตอ่ไป

มอบส าเนา
บนัทกึใหผู้ย้ืน่

มาตรา 8/3

แกไ้ข/เพิม่เตมิจน
ครบถว้นแลว้

มาตรา 8/2

หา้มเรยีกเอกสาร/
หลกัฐานใดๆเพิม่

ปฏเิสธการ
พจิารณาค าขอ
โดยอาศยัเหตุ
แหง่ความไม่
สมบรูณ์/ไม่
ครบถว้นไมไ่ด ้

ยกเวน้เกดิจากประมาทเลนิเลอ่ของพนักงาน
เจา้หนา้ทีเ่ป็นผลใหไ้มอ่าจอนุญาตได ้

ผูอ้นญุาต ส ัง่การตามสมควร

ด าเนนิการทางวนิยั/
ด าเนนิคดเีจา้หนา้ที่

ผูเ้ก ีย่วขอ้ง

มาตรา 9/1 ผูย้ืน่ค าขอไมแ่กไ้ข/ไมส่ง่หลกัฐานตามบนัทกึ
ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีค่นืค าขอแกผู่ย้ืน่ค าขอ

และแจง้เป็นหนังสอื

ผูย้ืน่ค าขอ/ยืน่อทุธรณ์ค าสัง่/ยืน่ค าขอใหมใ่นเวลาทีก่ าหนดมาตรา 9/2

มาตรา 10/1

แจง้ผล
พจิารณา
แลว้เสร็จ
ใหผู้ย้ืน่ค า
ขอทราบ
ภายใน 7 
วันนับแต่
วันที่

พจิารณา
แลว้เสร็จ

มาตรา 10/2 ครบก าหนดเวลา
พจิารณาไมเ่สร็จ

แจง้ความ
ลา่ชา้เป็น

หนังสอืทกุ 7 
วัน/ส าเนาให ้
ค.กพร.

มาตรา 10/3 ค.กพร./เห็นวา่ลา่ชา้เกนิ
สมควร/ขาดประสทิธภิาพ

น าเสนอครม./เสนอแนะพัฒนา/ปรับปรงุหน่วยงาน/ระบบปฏบิตั ิ

หากไม่
แจง้ = 
ละเวน้/
ท าให้
ผูอ้ ืน่

เสยีหาย
/เวน้
เหตุ

สดุวสิยั 

มาตรา 12 อายใุบอนุญาต/ครม.จะก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตแทนการยืน่ค าขอ
ก็ได/้เมือ่หน่วยงานไดร้ับคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหอ้อกหลกัฐานการตอ่อายใุบอนุญาต /ใหถ้อืวา่ไดร้บัการตอ่อายุ

ใบอนุญาต

เพือ่ป้องกนั
ทจุรติ/ให ้
เรยีกไดค้รัง้
เดยีวมาตรา10/4

ม.157



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

1 จดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน ทกุสว่นราชการทีเ่ก ีย่วกบัการอนุญาตตอ้งจดัท าคูม่อื
ส าหรบัประชาชน

2 เอกสารหลกัฐานทีใ่ชพ้จิารณาขอ
อนุญาต

ระบใุหค้รบถว้นวา่ตอ้งการอะไรบา้ง  หา้มขอเพิม่เตมิ

3 ระยะเวลาการอนุญาต ระบใุหช้ดัเจน อะไรบา้ง จ านวนเทา่ไร ตอ้งไมเ่กนิ
สมควรแกเ่หต ุ หากครบเวลาแลว้ยงัพจิารณาไมแ่ลว้
เสร็จ ตอ้งแจง้เหตขุดัขอ้งใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบทกุ 7 วนั 
/ขอขยายเวลาทกุ 7 วนั /ส าเนาให ้ก.พ.ร. ทราบ 

4 จดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม ทกุกระทรวงทบวงกรมตอ้งมกีารจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม  
(One Stop Service / Single Window)

5 จดัต ัง้ศนูยร์บัค าขออนุญาต เป็นหนว่ยกลางแหง่เดยีวเสมอืนกระท าในนาม
นายกรฐัมนตร/ีทกุหนว่ยเมือ่รบัเร ือ่งแลว้ตอ้งเรง่รดั
ด าเนนิการ /ลา่ชา้ไมไ่ด ้

6 การตอ่อายใุบอนุญาต เมือ่เสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ เสมอืนวา่ไดต้อ่อายแุลว้ 
/(ครม.จะพจิารณาออกกฎหมายลกูบทอกีคร ัง้)

7 ทกุ 5 ปีใหม้กีารทบทวน/ยกเลกิการ
อนุญาต

กรณีมผีูข้ออนุญาตจ านวนนอ้ยมากอาจใหม้กีาร
ยกเลกิไปเลยหรอืมมีาตรการอืน่มาทดแทน

8 รฐับาลมุง่ใหม้กีารกระจายอ านาจ หรอืจา้งภาคเอกชนด าเนนิการแทน

9 ลงโทษหนว่ยงาน/บคุคลทีฝ่่าฝืนหรอืไม่
กระท าตามกฎหมายนี้

แตง่ต ัง้โยกยา้ย/วนิยั/แพง่/อาญา



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

1 ผลการบงัคบัใช้ 21 กรกฎาคม 2558

2 เป็นกฎหมายกลาง ก าหนดข ัน้ตอน ระยะเวลาการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ

3 หนา้ทีห่นว่ยงานของรฐั มหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการพจิารณาอนุญาต รบัจดทะเบยีน 
หรอืจดแจง้ ตอ้งจดัท าคูม่อืใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่20 
กรกฎาคม 2558 

4 การใชบ้งัคบั ใชบ้งัคบัระหวา่งหนว่ยงานของรฐักบัประชาชนเทา่น ัน้ ไมใ่ช่

บงัคบักบัการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานของรฐัดว้ยกนั
เอง ไมใ่ชบ้งัคบักบักจิการ
1) รฐัสภา หรอืคณะรฐัมนตรี
2) กระบวนการพจิารณาของศาล การด าเนนิงานรของ

พนกังานเจา้หนา้ทีใ่นช ัน้กระบวนพจิารณาของศาล การ
บงัคบัคดแีละการวางทรพัย์

3) การด าเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
4) การอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม
5) การอนุญาตในการปฏบิตักิารปฏบิตัยิทุธการทางทหาร 

กฎหมายควบคมุยทุธภณัฑ ์และกฎหมายวา่ดว้ย
โรงงานผลติอาวธุของเอกชน

6) หนว่ยงานทีม่กีารตราพระราชกฤษฎกีายกเวน้ให ้ไมต่อ้ง
ปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ 



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

5 เป็นคูม่อืส าหรบัประชาชน 1) เป็นคูม่อืในการปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
ก าหนดรายละเอยีดและข ัน้ตอนใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ

2) “ผูอ้นุญาต” ตอ้งจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชนในทกุงาน
บรกิาร

3) คูม่อื ตอ้งประกอบดว้ย
      - หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข(ถา้ม)ีในการยืน่ค าขอ
      - ข ัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต
      - รายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีผู่ย้ ืน่ค าขออนุญาต

จะตอ้งน ามายืน่พรอ้มค าขอ
4) หนว่ยงานของรฐัอาจก าหนดใหป้ระชาชนยืน่ค าขอผา่น

สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนการมาดว้ยตนเองกไ้ด้
5) หนว่ยงานของรฐัจกัตอ้งปิดประกาศคูม่อืส าหรบั

ประชาชน ณ สถานทีก่ าหนดใหย้ืน่ค าขออนุญาตและ
เผยแพรคู่ม่อืดงักลา่วทางอเิล็กทรอนกิส์

6) ประชาชนมสีทิธขิอส าเนาคูม่อืส าหรบัประชาชน โดย
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะคดิคา่ใชจ้า่ยหรอืไมก่ไ้ด ้แตถ่า้มี
คา่ใชจ้า่ยจะตอ้งระบคุา่ใชจ้า่ยเอาไวใ้นคูม่อืส าหรบั
ประชาชน

6 หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีใ่น
การรบัค าขอและพจิารณา

เมือ่ประชาชนยืน่ค าขอ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีด่ าเนนิการ
ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง โดย
พจิารณาดงันี้



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

6 หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีใ่น
การรบัค าขอและพจิารณา

1) ถา้ค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบทนัที ่(ยืน่แลว้ตอ้งรอฟงัผลการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน) 
    - กรณีทีส่ามารถแกไ้ขค าขอ หรอืยืน่เอกสาร หลกัฐาน
เพิม่เตมิใหถ้กูตอ้งครบถว้นไดใ้นขณะน ัน้ ใหด้ าเนนิการแจง้
ประชาชนผูย้ ืน่ค าขอด าเนนิการในทนัที
    - กรณีไมส่ามารถแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลกัฐานเพิม่เตมิได้
ในขณะน ัน้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีบ่นัทกึความบกพรอ่งของ
รายการเอกสารทีจ่ะยืน่เพิม่เตมิและตอ้งก าหนดระยะเวลาใน
การแกไ้ขหรอืการยืน่เพิม่เตมิไว ้พรอ้มท ัง้ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ ืน่ค าขอลงนามในบนัทกึน ัน้โดยพนกังาน
เจา้หนา้ทีต่อ้งมอบส าเนาบนัทกึใหผู้ย้ ืน่ค าขอ เพือ่ใหผู้ย้ ืน่ค า
ขอเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
2) กรณีค าขอถกูตอ้งและแนบเอกสารหลกัฐานครบถว้นตามที่
ระบใุนคูม่อืใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งและผูอ้นุญาต
ด าเนนิการตามค าขอใหแ้ลว้เสร็จตามข ัน้ตอนและระยะเวลาที่
ระบไุวใ้นคูม่อื ท ัง้นีพ้นกังานเจา้หนา้ทีจ่ะเรยีกเอกสาร 
หลกัฐานเพิม่เตมิอกีไมไ่ดห้รอืปฏเิสธทีจ่ะไมร่บัค าขอไว้
พจิารณาโดยอา้งเหตวุา่เอกสาร หลกัฐานไมค่รบถว้นน ัน้ 
ไมไ่ด้
3) กรณีผูย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไมส่ง่
เอกสาร หลกัฐานเพิม่เตมิตามทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ให้
กลบัไปแกไ้ขน ัน้ พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งคนืค าขอ พรอ้มท ัง้
ชีแ้จงเป็นหนงัสอืถงึเหตผุลในการคนืค าขอ  



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

6 หนา้ทีข่องพนกังานเจา้หนา้ทีใ่น
การรบัค าขอและพจิารณา

โดยผูย้ ืน่ค าขอมสีทิธทิ ีจ่ะอทุธรณ์การคนืค าขอไดภ้ายใน 15 
วนันบัแตผู่ย้ ืน่ค าขอไดร้บัแจง้ค าส ัง่ หรอืตอ้งยืน่ใหมต่าม
ระยะเวลาทีก่ฎหมายน ัน้ก าหนด

7 ความรบัผดิของพนกังาน
เจา้หนา้ที่

     หากในระหวา่งการพจิารณาค าขอน ัน้ไมส่มบรูณ์หรอื
เอกสาร หลกัฐานประกอบค าขออนุญาตน ัน้ไมค่ าถว้นตามที่
ระบไวใ้นคูม่อื หรอืตามทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีแ่นะน า หรอืได้
บนัทกึในส าเนาบนัทกึความบกพรอ่ง พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะ
เรยีกเอกสาร หลกัฐานเพิม่เตมิไมไ่ด ้หรอืจะปฏเิสธไมร่บัค า
ขอไวพ้จิารณาไมไ่ด ้ เวน้แตค่วามบกพรอ่งดงักลา่วเกดิจาก
ความประมาทเลนิเลอ่จากการกระท าทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย
ของพนกังานเจา้หนา้ที ่ ใหผู้อ้นุญาตส ัง่การด าเนนิการตามที่
เห็นสมควร  และใหด้ าเนนิการทางวนิยั หรอืด าเนนิคดกีบั
พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งโดยไมช่กัชา้

8 หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลของ       
ผูอ้นุญาต

1) เมือ่ค าขอครบถว้น ผูอ้นุญาตตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื และตอ้งแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค า
ขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ

2) หากผูอ้นุญาตด าเนนิการพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จตอ้งแจง้
เหตผุลแหง่ความลา่ชา้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบทกุ 
7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มท ัง้ส าเนาแจง้
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการทราบทกุคร ัง้

หมายเหต ุ กรณีพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา  ไมแ่จง้เหตผุลแหง่ความลา่ชา้

ผูท้ ีม่หีนา้ทีอ่นุญาตตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย



สรปุประเด็นทีส่ าคญั ๆ

8 หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลของ       
ผูอ้นุญาต

3)  หากผูอ้นุญาตด าเนนิการแลว้เสร็จตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อื
ส าหรบัประชาชน แตไ่มแ่จง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 
วนั หรอืด าเนนิการพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จ แลว้ไมแ่จง้เหตุ
แหง่ความลา่ชา้และไมร่ายงานใหค้ณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการทราบ ใหถ้อืวา่ผูอ้นุญาตกระท าการ  หรอื
ละเวน้กระท าการเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ ืน่ เวน้
แตจ่ะมเีหตสุดุวสิยั

9 การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ตรวจสอบการด าเนนิการทีไ่ดร้บั
อนุญาต

1) ผูอ้นุญาตมหีนา้ทีใ่นการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ในการประกอบกจิการของผูไ้ดร้บัอนุญาตและ
ด าเนนิการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีอ่นุญาตให้
ด าเนนิกจิการดงักลา่ว

2) หากมผีูร้อ้งเรยีนวา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นร าคาญอนั
เนือ่งมาจากการประกอบกจิการ  หรอืด าเนนิกจิการของ
ผูไ้ดร้บัอนุญาต พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งรบีด าเนนิการ
ตรวจสอบและส ัง่การตามอ านาจหนา้ทีโ่ดยเร็ว

10 การจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่ม  ใหส้ว่นราชการจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารรว่มขึน้ภายในสว่นราชการ 
มหีนา้ทีใ่หบ้รกิารประชาชนในการรบัค าขอและชีแ้จง
รายละเอยีดเกีย่วกบัการอนุญาตตา่ง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การอนุญาตทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งสมัพนัธก์นัในกระทรวง
เดยีวกนัมาไว ้ณ ทีเ่ดยีวกนั

หมายเหต ุกรณีพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จตามก าหนดเวลาสามารถสง่ส าเนาหนงัสอืแจง้ลา่ชา้ให ้ก.พ.ร. 

ทางระบบสง่ส าเนาหนงัสอืแจง้ลา่ชา้ (ส านกัรฐับาลอเิล็กทรอนกิส/์EGA-E-Government Agency)



คูม่อืส าหรบัประชาชน
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คูม่อืส าหรบัประชาชน

1
การขออนุญาตจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอื
แรงงาน (ม.19)

2

การขออนุญาตรายการเครือ่งมอืเครือ่งจกัร
และอปุกรณ์ทีผู่ด้ าเนนิการฝึกน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมใน
ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน (ม.34)

3
การใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีดเกีย่วกบั
การฝึกเตรยีมเขา้ท างาน                  
(กรณีเป็นผูด้ าเนนิการเอง) (ม.8)
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คูม่อืส าหรบัประชาชน

4

การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรรายละเอยีด
ทีเ่ก ีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้น
การฝึกยกระดบัฝีมอื /การฝึกเปลีย่นสาขา
อาชพี (กรณีเป็นผูด้ าเนนิการฝึกเอง/จา้ง
จดัฝึก) (ม.20)

5

การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูร
รายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้งและรายการ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดบัฝีมอื /
การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี (กรณีสง่
ลกูจา้งไปรบัการฝึกภายนอก) (ม.20)

6
การขออนุญาต/การตอ่ใบอนญุาต
ด าเนนิการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แหง่ชาต ิ(ม.24)
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คูม่อืส าหรบัประชาชน

7
การขอใบอนุญาตการด าเนนิการทดสอบ
ฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบคนหางาน)
(ม.47 ทว ิแหง่พรบ.จดัหางานฯ 2528)

8

9

การตอ่ใบอนุญาตการด าเนนิการทดสอบ
ฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบคนหางาน)
(ม.47 ทว ิแหง่พรบ.จดัหางานฯ 2528)

การออกใบแทนใบอนุญาตการด าเนนิการ
ทดสอบฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบ
คนหางาน) (ม.47 ทว ิแหง่พรบ.จดัหางาน
ฯ 2528)
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คูม่อืส าหรบัประชาชน

10

?

?

การขอรบัรอง(ขึน้ทะเบยีน)เป็นศนูย์
ประเมนิความรูค้วามสามารถ (ม.26/4(2)) 

การออกหนงัสอืรบัรอง/ขอตอ่อาย/ุขอใบ
แทนหนงัสอืรบัรองเป็นศนูยป์ระเมนิความรู ้
ความสามารถ (ม.26/4(2)) 

การขอรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของ
ผูป้ระกอบอาชพี (ม.26)

การรบัรองเป็นองคก์รอาชพี (ม./4/7) ?
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คูม่อืส าหรบัประชาชน

?

?

?

การขอขึน้ทะเบยีน การออกหนงัสอืรบัรอง
การขึน้ทะเบยีน/การออกใบแทนหนงัสอื
รบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระเมนิ /การ
ตอ่อายหุนงัสอืรบัรอง (ม.26/11/12) 

การอนุญาตและการใชเ้ครือ่งหมาย (เพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผูป้ระกอบกจิการซึง่จา้ง
งานผูไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองความรู ้
ความสามารถ)   (ม.33/1(3)) 

การประเมนิ การออกหนงัสอืรบัรองความรู ้
ความสามารถ ตอ่อายหุนงัสอืรบัรองความรู ้
ความสามารถ และการออกใบแทนหนงัสอื
รบัรองความรูค้วามสามารถ (ม.26/3/10)



สถานประกอบกจิการ ขนาด 100 คนขึน้ไป  9,876 แหง่1

สถานประกอบกจิการ /กองสง่เสรมิ  3,524 แหง่2

ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานเอกชน กทม. 41 แหง่3

ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานเอกชน ภมูภิาค  48 แหง่4

5

5 การรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานเอกชน   56  ต าแหนง่

ขอ้มลูส าคญั



ขอ้มลูส าคญั

จ านวนสถานประกอบกจิการ ปี 2556-2557

ขนาดสถาน
ประกอบกจิการ

แหง่ หมายเหตุ

500 คนขึน้ไป  2,296 ขอ้สงัเกต / สปก.100 
คนขึน้ไปม ี14,616-
9,876 = 4,740 แหง่

200 - 499 คน 4,845 (ยงัมสีปก.รอ้ยคนขึน้
ไปอกี 4,740 แหง่

100 - 199 คน 7,475 ทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้
ระบบพฒันาฝีมอื

1 – 99 คน 13,293 แรงงานและต า่กวา่ 
100 คนอกีมาก) 

รวม 27,909



ที่ จงัหวดัทีส่ าคญัๆ จ านวนสถานประกอบกจิการ /แหง่

1 กรุงเทพมหานคร 144,430

2 สมทุรปราการ 21,644

3 ชลบุร ี 18,910

4 นนทบุร ี 14,699

5 เชยีงใหม่ 14,336

6 ปทมุธานี 13,479

7 ภเูก็ต 9,506

8 สมทุรสาคร 8,887

9 สงขลา 8,251

10 นครราชสมีา 8,119

11 ระยอง 7,982

12 นครปฐม 7,589

13 สรุาษฎรธ์านี 5,943

14 ขอนแกน่ 5,771

15 พระนครศรอียุธยา 5,629

16 เชยีงราย 4,925

ขอ้มลูส าคญั



ที่ จงัหวดัทีส่ าคญัๆ จ านวนสถานประกอบกจิการ /แหง่

1 กองสง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,756

2 สมทุรปราการ 986

3 ชลบุร ี 779

4 ปทมุธานี 482

5 สมทุรสาคร 472

6 ระยอง 429

7 พระนครศรอียุธยา 421

8 กรุงเทพมหานคร/วดัธาตทุอง 350

9 ฉะเชงิเทรา 266

10 นนทบุร ี 263

11 เชยีงใหม่ 234

12 นครราชสมีา 205

13 ภเูก็ต 199

14 สงขลา 176

15 สระบุร ี 172

ขอ้มลูส าคญั /สปก.ลกูจา้ง 100 คนขึน้ไป(ทีเ่ขา้ระบบ พ.ร.บ.แลว้)



1.การขออนุญาตจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรม

ฝีมอืแรงงาน

หลักเกณฑ ์
วธิกีาร 
เงือ่นไข

(เมือ่มคีวาม
พรอ้มสถานที ่
เครือ่งมอื สิง่
อ านวย
สะดวก)

ระยะเวลา
การพจิารณา
อนุญาต

20  วัน    
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน 
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน 10 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/
ส านักนายก- ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



1.การขออนญุาตจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ตอ้งมสีถานทีฝึ่กเป็นสดัสว่น
ไมป่ะปนกบัหนว่ยประกอบ
กจิการ
2)มเีครือ่งมอื เครือ่งจกัรอปุกรณ์ 
ส ิง่อ านวยสะดวกพรอ้ม เหมาะสม
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภาร
หนา้ทีข่องผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาต
ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่เอกสาร
หลกัฐานครบถว้นแลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสาร
หลกัฐาน 1 ช.ม.
2)ตรวจความพรอ้มของสถานที ่
    19 วนัท าการ

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1)ลงนามอนุญาต 5 ช.ม.
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 1 
ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณา
อนุญาต 20 วนัท าการ 

มมีตคิณะกรรมการ (???/
จนท.ตรวจสถานที?่??)

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 2.การขออนญุาตรายการเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่
ผูด้ าเนนิการฝึกน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมใน

ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน

หลักเกณฑ ์
วธิกีาร 
เงือ่นไข

(เมือ่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งใช ้
เครือ่งมอื … 

คกก.
เห็นสมควร)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

60  วัน    
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน 
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   7 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



2.การขออนญุาตรายการเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ีผู่ด้ าเนนิการฝึกน าเขา้
มาในราชอาณาจกัรเพือ่ใชใ้นการฝึกอบรมในศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ตอ้งมเีหตผุลความจ าเป็นในการ
ใชง้านแสดงตอ่คณะกรรมการ
2) ตอ้งใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัร 
อปุกรณ์ เพือ่การฝึกอบรม/จ านวน
เหมาะสม /ไมม่ผีลติในประเทศ
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภาร
หนา้ทีข่องผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตให้
ผูย้ ืน่ค าขอทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่เอกสาร
หลกัฐานครบถว้นแลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เกีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสาร
หลกัฐาน 1 วนัท าการ
2)น าเรือ่งเสนอคณะกรรมการ 58
วนัท าการ เพือ่ใหม้มีตกิอ่น

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/
ผูล้งนาม)

1)ลงนามอนุญาต 1 วนัท าการ
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 1-2 
ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 
60 วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 3.การใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการ
ฝึกเตรยีมเขา้ท างาน (กรณีเป็นผูด้ าเนนิการเอง)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข

(ฝึกผูไ้มใ่ช่
ลกูจา้งของตน/
มเีบีย้เลีย้ง/นับ
ประเมนิสมทบ
ไมไ่ด/้การฝึก
ยืน่กอ่นฝึก 30 
วัน/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

3  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   12 

รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



3.การใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการฝึกเตรยีมเขา้ท างาน 
(กรณีเป็นผูด้ าเนนิการเอง)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ตอ้งไมใ่ชล่กูจา้งของตน/จา่ย
เบีย้เลีย้งระหวา่งฝึกเป็นการ
คุม้ครองผูร้บัการฝึก
2)ไมส่ามารถน าตา่งดา้วเขา้รบัการ
ฝึก/น าจ านวนมานบัเพือ่ค านวณ
ประเมนิเงนิสมทบไมไ่ด/้ยืน่กอ่นฝึก 
30 วนั
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภาร
หนา้ทีข่องผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตให้
ผูย้ ืน่ค าขอทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่เอกสาร
หลกัฐานครบถว้นแลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เกีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสาร
หลกัฐาน 1 วนัท าการ
2)ตรวจหลกัสตูร/คา่ใชจ้า่ย 1 วนั
ท าการ

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1)ลงนามอนุญาต 1 วนัท าการ
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 49 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 
   3 วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 4.การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรรายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้งและรายการ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดบัฝีมอื /การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี

(กรณีเป็นผูด้ าเนนิการฝึกเอง/จา้งจดัฝึก)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข

(ยืน่กอ่นฝึกหรอื
ฝึกเสร็จแลว้/
ท ารายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการ
ฝึกเสนอภายใน
60 วันนับเสร็จ
การฝึก/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

3  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   16 

รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



4.การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ย
ทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดบัฝีมอื /การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี

(กรณีเป็นผูด้ าเนนิการฝึกเอง/จา้งจดัฝึก)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ตอ้งยืน่หลกัสตูร/คา่ใชจ้า่ยกอ่นหรอื
หลงัการฝึกภายใน 60 วนันบัแตว่นั
เสร็จสิน้การฝึก /มรีายละเอยีด
หลกัสตูร/คา่ใชจ้า่ยครบถว้น 
2)ฝึกใหล้กูจา้ง/ฝึกในประเทศเทา่น ัน้
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน 
    1 ช.ม.
2)ตรวจหลกัสตูร/คา่ใชจ้า่ย 12 ช.ม. 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1)ลงนามอนุญาต 5 ช.ม.
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 3,325
   ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 
   3 วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 5.การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรรายละเอยีดทีเ่ก ีย่วขอ้งและรายการ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการฝึกยกระดบัฝีมอื /การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี

(กรณีสง่ลกูจา้งไปรบัการฝึกภายนอก)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(ยืน่กอ่นฝึกหรอื
ฝึกเสร็จแลว้/
ท ารายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการ
ฝึกเสนอภายใน
60 วันนับเสร็จ
การฝึก ตอ้งฝึก
ภายในประเทศ/

ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

3  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   9 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



5.การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและรายการคา่ใชจ้า่ยที่
ใชใ้นการฝึกยกระดบัฝีมอื /การฝึกเปลีย่นสาขาอาชพี

(กรณีสง่ลกูจา้งไปรบัการฝึกภายนอก)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ตอ้งยืน่หลกัสตูร/คา่ใชจ้า่ยกอ่นหรอื
หลงัการฝึกภายใน 60 วนันบัแตว่นั
เสร็จสิน้การฝึก /มรีายละเอยีด
หลกัสตูรครบถว้น 
2)ไมม่กีรอบรายการคา่ใชจ้า่ย (ตอ้ง
ยืน่ตอ่กรมสรรพากรเอง) 
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน 
    1 ช.ม.
2)ตรวจหลกัสตูร /คา่ใชจ้า่ย 12 ช.ม. 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1)ลงนามอนุญาต 5 ช.ม.
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 684 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 3 
วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 6.การขออนญุาต/การตอ่ใบอนญุาตด าเนนิการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(จะด าเนนิการ

ทดสอบ
มาตรฐานฯ   
ไดต้อ้งมี
ใบอนุญาต    
ใหเ้ป็น

ผูด้ าเนนิการ
ทดสอบฯกอ่น/

ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

7  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   4 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



6.การขออนญุาต/การตอ่ใบอนญุาตด าเนนิการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)จะด าเนนิการทดสอบไดต้อ้งมี
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการทดสอบ 
2)ยืน่ค าขอตอ่นายทะเบยีน
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน  
    1 วนัท าการ
2)ตรวจความพรอ้มสถานทีเ่ครือ่งมอื
    อปุกรณ์ 2 วนัท าการ 
3)สรปุผลการตรวจ  2 วนัท าการ 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1)ลงนามอนุญาต/มมีตคิณะกรรมการ 
2 วนัท าการ 
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 0 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 7 
วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 7.การขอใบอนญุาตการด าเนนิการทดสอบ
ฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบคนหางาน)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(การทดสอบ
มาตรฐานฯ   

ใหค้นไปท างาน
ตา่งประเทศ
เพือ่ทราบ

ความสามารถ  
/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

7  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   2 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



7.การขอใบอนญุาตการด าเนนิการทดสอบฝีมอืคนหางาน 
(สถานทดสอบคนหางาน)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ทดสอบคนหางานเพือ่ไปท างาน
ตา่งประเทศ (ขอใบอนุญาต)
2)เพือ่ใหน้ายจา้งทราบระดบั
ความสามารถในการปฏบิตังิาน
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน  
    /นดัหมายตรวจ 3 วนัท าการ
2)ตรวจความพรอ้มสถานทีเ่ครือ่งมอื
    อปุกรณ์ 2 วนัท าการ 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1) สรปุผลการตรวจ ลงนามอนุญาต/มี
มตคิณะกรรมการ 2 วนัท าการ 
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 0 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 7 
วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 8.การตอ่ใบอนญุาตการด าเนนิการทดสอบ
ฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบคนหางาน)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(การทดสอบ
มาตรฐานฯ   

ใหค้นไปท างาน
ตา่งประเทศ
เพือ่ทราบ

ความสามารถ  
/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

7  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   2 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



8.การตอ่ใบอนญุาตการด าเนนิการทดสอบฝีมอืคนหางาน 
(สถานทดสอบคนหางาน)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ทดสอบคนหางานเพือ่ไปท างาน
ตา่งประเทศ (ขอตอ่อายใุบอนุญาต)
2)เพือ่ใหน้ายจา้งทราบระดบั
ความสามารถในการปฏบิตังิาน
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน  
     1 วนัท าการ
2)ตรวจความพรอ้มสถานทีเ่ครือ่งมอื
    อปุกรณ์ 4 วนัท าการ 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1) สรปุผลการตรวจ ลงนามอนุญาต/มี
มตคิณะกรรมการ 2 วนัท าการ 
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 0 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 7 
วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 9.การออกใบแทนใบอนญุาตการด าเนนิการ
ทดสอบฝีมอืคนหางาน (สถานทดสอบคนหางาน)

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(เมือ่มกีารสญู
หาย ถกู

ท าลาย/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

7  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   2 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



9.การออกใบแทนใบอนญุาตการด าเนนิการทดสอบฝีมอืคนหางาน 
(สถานทดสอบคนหางาน)

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)ใบอนุญาตสญูหาย/ถกูท าลายใหย้ืน่
ขอใบแทนใบอนุญาต)
2)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภารหนา้ที่
ของผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ย้ ืน่ค าขอ
ทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต
(เร ิม่นบัระยะเวลาการ
พจิารณาอนุญาตเมือ่
เอกสารหลกัฐานครบถว้น
แลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน  
     1 วนัท าการ
2)ตรวจความพรอ้มสถานทีเ่ครือ่งมอื
    อปุกรณ์ 4 วนัท าการ 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1) สรปุผลการตรวจ ลงนามอนุญาต/มี
มตคิณะกรรมการ 2 วนัท าการ 
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 0 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 7 
วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



 10.การขอรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน      
ของผูป้ระกอบอาชพี

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข
(มกีารจดัท า
รว่มกนั/กรมกบั
ผูข้อ โดยผา่น
รับรองจาก 

คกก.กอ่นมอบ
นายทะเบยีน
รับรอง/ฯลฯ)

ระยะเวลาการ
พจิารณา
อนุญาต

55  วัน     
ท าการ

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(ตรวจเอกสาร/
พจิารณา/ลง
นามอนุญาต)

เอกสาร
หลักฐาน   7 
รายการ

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านัก
นายก-ศนูยบ์รกิาร

ประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



10.การขอรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของผูป้ระกอบอาชพี

ที่ ภารกจิส าคญั ข ัน้ตอน/รายการทีส่ าคญั หมายเหตุ

1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธิกีาร เงือ่นไข

1)โดยมกีารประสานการจดัท ารว่มกบั
หนว่ยงานกรม
2)คณะกรรมการรบัรองแลว้นาย
ทะเบยีนจะลงนามในหนงัสอืรบัรอง
และตอ้งปรบัปรงุใหท้นัสมยั
3)มกีารอธบิายเงือ่นไขอืน่ในภาร
หนา้ทีข่องผูร้บัค าขอ/ผูอ้นุญาตใหผู้ ้
ยืน่ค าขอทราบ

กรณีไมแ่กไ้ขค าขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น  
พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
พจิารณา/ไมน่บัระยะเวลา
พจิารณาอนุญาต (เร ิม่นบั
ระยะเวลาการพจิารณา
อนุญาตเมือ่เอกสารหลกัฐาน
ครบถว้นแลว้)

2 การตรวจค าขอ /
เอกสาร /หลกัฐาน
(พนกังานเจา้หนา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้ง)

1)ใชเ้วลาตรวจค าขอเอกสารหลกัฐาน 
1 วนัท าการ
2)นดัประชุม/อนุกรรมการตรวจ
พจิารณา 23 วนัท าการ /หากมมีตใิห้
ใหด้ าเนนิการแกไ้ขแลว้เสร็จและสง่คนื
ภายใน 30 วนัท าการ 

3 การพจิารณาอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
(ผูม้อี านาจอนุญาต/ผู้
ลงนาม)

1) ลงนามอนุญาต/มมีติ
คณะกรรมการ 1 วนัท าการ 
2)เฉลีย่ผูร้บับรกิารเดอืนละ 0 ราย 
รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต 
   55 วนัท าการ 

หมายเหต ุเจตนารมณ์ของพรบ.อ านวยสะดวก ไมต่อ้งการใหก้ารอนุญาตลา่ชา้ สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย และ                            
              มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก



ขอ้สงัเกต

หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร 

เงือ่นไข-ในบาง
เรือ่งยังไมส่อด

รับกบั
เจตนารมณ์

(ไมล่า่ชา้ ไม่
ส ิน้เปลอืง ง่าย

สะดวก)  

ระยะเวลาการ
พจิารณา

อนุญาตบาง
เรือ่งมรีะยะ
นานเกนิ
จ าเป็น

(ฝากใหค้ดิ/
ถา้ให ้1 ชม.
จะท าไดไ้หม) 

รายละเอยีด

ม ี3 ขัน้ตอน      
(จะลดขัน้ตอนให ้
กระชบัไดไ้หม/หา
วธิกีาร/ปรับรปูแบบ
ท างานใหม่ๆ /ระบบ

สารสนเทศ)

เอกสารหลักฐาน/
ตัดทีไ่มจ่ าเป็นหรอื
(ลดบางรายการลง

บา้งไดไ้หม)

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

สว่นกลาง 

(กอง/กรม/กระทรวง/ส านักนายก-
ศนูยบ์รกิารประชาชน)

สว่นพืน้ทีภ่มูภิาค 

(สพภ./ศพจ./ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน/ศนูยด์ ารงธรรม)



คูม่อืส าหรบัประชาชน

แนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

(นร 1200/ว 9 ลว. 14 ก.ค. 2558 /กพร.เวยีนหนงัสอืเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจ)



คูม่อืส าหรบัประชาชน

แนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ

1.ผูม้อี านาจอนุญาตตอ้งมี
คูม่อืส าหรบัประชาชนทกุ
เร ือ่ง/ปิดประกาศ เผยแพร่

ทางอเิล็กทรอนกิส์

2.พนกังานเจา้หนา้ที่

- ตอ้งตรวจสอบค าขอ / รายการ
เอกสารหลกัฐานทีผู่ข้อน ามายืน่วา่
ถกูตอ้งครบถว้น หากไมค่รบถว้นให้
แจง้ผูข้อทนัท ี(ผา่นตวัแทนได้
หรอืไม ่???)

- หากท าไมไ่ดท้นัทใีหจ้ดัท าบนัทกึ 
2 ฝ่าย / บนัทกึความบกพรอ่ง –
รายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่
เพิม่เตมิ         

- ก าหนดระยะเวลาด าเนนิการ 

- หากไมแ่กไ้ขในเวลาทีก่ าหนดให้
สง่คนืเรือ่ง พรอ้มแจง้เป็นหนงัสอื                                                     

   (มสีทิธอิทุธรณ์/ยืน่ขอใหม)่

กรณีนี ้/ยืน่ค าขอแลว้ไมร่อผลการ
ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานได้
หรอืไม ่?????

3.ผูข้อยืน่เอกสารหลกัฐาน
ครบถว้นหรอืเพิม่เตมิแลว้/
จะเรยีกเพิม่เตมิอกีไมไ่ด้

(เวน้แตเ่ป็นความประมาท
เลนิเลอ่/ทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่/เป็นผลใหไ้มอ่าจ
อนุญาตได ้/ใหผู้อ้นุญาตส ัง่
การตามทีเ่ห็นสมควร/และ
ด าเนนิการทางวนิยัหรอืคดี

โดยไมช่กัชา้) 



คูม่อืส าหรบัประชาชน

แนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ

4.ผูม้อี านาจอนุญาตตอ้ง
ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จในเวลา
ทีก่ าหนด/แจง้ผูข้อภายใน 7 
วนันบัแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้
เสร็จหรอืวนัทีค่กก.มมีติ

5.กรณีผูม้อี านาจอนุญาต
ด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จในเวลา
ทีก่ าหนด ใหแ้จง้เหตลุา่ชา้เป็น
หนงัสอืทกุ 7 วนัจนกวา่จะแลว้
เสร็จ /ส าเนาให ้ก.พ.ร.  ทราบ

ทางอเิล็กทรอนกิส ์

(เหตลุา่ชา้ ตอ้งมเีหตผุล/เหตุ
สดุวสิยั ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
ถนน-สะพานขาด/ภยัทาง
การเมอืง ฝงูชนประทว้งปิด
ทางเขา้ออกส านกังาน เกดิ

จราจล)

6.ผูอ้นญุาตไมแ่จง้ตามขอ้ 4 
และขอ้  5 ใหถ้อืวา่ ผูอ้นุญาต
กระท าความผดิตาม ม. 157 
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
เวน้แตจ่ะเป็นเพราะเหตสุุดวสิยั

(เหตฉุบัพลนัไมม่บีคุคลใด
คาดหมายหรอืคาดคดิวา่จะ
เกดิขึน้  และไมอ่าจป้องกนั
หรอืหลกีเลีย่งใหพ้น้ไปได ้แม้
จะใชค้วามระมดัระวงัแลว้ก็
ตาม /เหตทุีพ่น้ความสามารถ
ของใครอนัทีป้่องกนัได ้/เหตุ
พฤตกิารณ์พเิศษ-เหตกุารณ์
เกดิขึน้แลว้คูค่วามไมอ่าจ
ด าเนนิกระบวนการพจิารณา
ไดใ้นเวลาทีก่ าหนด แตไ่มถ่อื
ขนาดทีจ่ะเป็นเหตสุดุวสิยั)



คูม่อืส าหรบัประชาชน

แนวทางปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ

7.ผูอ้นญุาตมหีนา้ทีใ่นการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางตรวจสอบการด าเนนิ
กจิการของผูร้บัอนญุาตให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
อนุญาตน ัน้ๆและใหผู้อ้นุญาตมี
หนา้ทีต่รวจสอบและส ัง่การ
ตามหลกัเกณฑแ์ละแนว
ทางการตรวจสอบดงักลา่ว

8.สว่นราชการตา่งๆจะตอ้งจดั
ใหม้ศีนูยบ์รกิารรว่ม โดย 
ก.พ.ร.จะแจง้เวยีนแนวทาง

ปฏบิตัอิกีคร ัง้หนึง่

9.ก.พ.ร.จดัต ัง้ศนูยอ์ านวย
ความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตขึน้เพือ่รบัขอ้รอ้งเรยีน
กรณีพนกังานเจา้หนา้ทีไ่ม่
ปฏบิตัติามกฎหมายนี ้เบอร ์

โทร. 1111 



คูม่อืส าหรบัประชาชน



เพือ่ใหก้ารด าเนนิการใหบ้รกิารสอดรบักบั
การปรบับทบาทใหมข่องกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

“มาตรา 6 ทกุ 5 ปีนบัแตพ่.ร.บ.นีใ้ชบ้งัคบั (21 ก.ค.2558) ใหผู้อ้นญุาตพจิารณา
กฎหมายทีใ่หอ้ านาจในการอนญุาตวา่สมควรปรบัปรงุกฎหมายน ัน้เพือ่ยกเลกิการ
อนญุาตหรอืจดัใหม้มีาตรการอืน่แทนการอนญุาตหรอืไม ่ท ัง้นี ้ในกรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นผูอ้นญุาตจะพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายหรอืจดัใหม้มีาตรการอืน่แทนใน

ก าหนดระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่น ัน้ก็ได”้
(พฒันาปรบัปรงุกฎหมายการอนญุาต/มมีาตรการอืน่แทนกอ่น 5 ปีก็ได)้



ปรบัปรงุกฎหมายอนญุาตหรอืมมีาตรการอืน่แทน

การจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน 

การจดัต ัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 

การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรและ
คา่ใชจ้า่ยฝึกอบรม 

ในก าหนด
ระยะเวลาทีเ่ร็วกวา่ 

5 ปีก็ได ้

การใหค้วามเห็นชอบ/
รบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของตน 

การจดัต ัง้ศนูยป์ระเมนิความรูค้วามสามารถ



สง่เสรมิและก ากบัเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน 
(ใชค้รฝึูกตน้แบบเอกชนและกพร.ปจ เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นภารกจิ)

• กลุม่เป้าหมาย /หวัหนา้
งาน  / ผูน้ ากลุม่อาชพี

• ฝึกหลกัสตูร “ครฝึูก
ตน้แบบพฒันาฝีมอื
แรงงาน”  /เนน้เทคนคิ
การสอนงาน /การ
วเิคราะหส์าเหตอุปุสรรค
ตอ่ผลติภาพ ตามกรอบ
เกณฑม์าตรฐานฝีมอื
แรงงานใหเ้ป็นครฝึูก
ตน้แบบ/มุง่มาตรฐานฯ/
พฒันาคน

• ฝึกครฝึูกตน้แบบใหเ้ป็น
ครฝึูกของครฝึูกตน้แบบ
(MT)

สรา้งครู
ฝึก

ตน้แบบ
เอกชน
/MT

• กลุม่เป้าหมาย /ครฝึูก
ตน้แบบ / MT / HR 
สถานประกอบกจิการ

• หลกัสตูร “เทคนคิการ
จดัท ามาตรฐานฝีมอื
แรงงาน/เทคนคิการท า
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ/
เทคนคิการควบคมุการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน”

• ฝึก HR “การวเิคราะห์
ต าแหนง่งาน การบรหิาร
คา่จา้งคา่ตอบแทน” /
เทคนคิฝึกอบรม

• จดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฯ

• จดัต ัง้ศนูยท์ดสอบฯ

ขยาย
ภารกจิ
พฒันา
ฝีมอื

แรงงาน 
(สรา้งครู
ฝึก/ให้

องคค์วามรู ้
เชือ่มโยง
ภารกจิกรม
กบัสถาน
ประกอบ
กจิการ)/
สรา้ง

เครอืขา่ย
ใหเ้ป็นศนูย์
ฝึกอบรม/
ศนูย์

ทดสอบ

สรา้งครฝึูกตน้แบบเอกชน
ครฝึูกเชือ่มโยงและขยาย

ภารกจิกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
ขึน้ทะเบยีนสปก./กลุม่อาชพี
เป็นเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืฯ

ขึน้ทะเบยีน
เครอืขา่ย/

สนบัสนนุสทิธิ
ประโยชน/์
เงนิกองทนุ

สนบัสนนุ
งบประมาณ/
ตามแผนฝึก-
แผนทดสอบ

สง่เสรมิจดัต ัง้
ศนูยฝึ์กฯ/ศนูย์
ทดสอบฯ/ศนูย์
ประเมนิฯ

สง่เสรมิเครอืขา่ยเสนอความ
ตอ้งการ/ท าแผนฝึก-แผนทดสอบ

กพร.ปจ.พจิารณาใหค้วาม 
เห็นชอบแผนงาน

กพร.ปจ. บรหิารแผน สง่เสรมิ 
ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล

“ก าลงัแรงงานมสีมรรถนะไดม้าตรฐานสากล”



พ ัฒนาห ัวหน้างาน/ผู ้น ากลุ่มอาชีพให้เ ป็นครู ฝึกต้นแบบ
-จ ัดท าหล ักสูตร  “ครู ฝึกต้นแบบพ ัฒนาฝีมือแรงงาน ”

-ให้องค์ความรู ้เทคนิคการสอนงานและกรอบเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อ ใช้ว ิเคราะห์สืบค้นหาสาเหตุอุปสรรคต่อผลิตภาพและ

ขยายภารกิจตามกระบวนการพ ัฒนาฝีมือแรงงาน

การขยายบทบาทและภารกจิพฒันาฝีมอืแรงงานสูภ่าคผูป้ระกอบกจิการ

ฝึกเป็นผูท้ดสอบ
มาตรฐานฝีมอื
แรงงาน

จดัท ามาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานของตน

จดัท าหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ

สรา้งกลไก
ครฝึูก
ตน้แบบ
ใหแ้ก่
เอกชน

วเิคราะหจ์ าแนก
ต าแหนง่งาน 
การบรหิารคา่จา้ง
คา่ตอบแทนและ
เทคนคิฝึกอบรม

จดัท ามาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานของตน
- จดัท าหลกัสตูร “เทคนคิการ
จดัท ามาตรฐานฝีมอื
แรงงาน”

- ฝึกอบรมเทคนคิการจดัท า
มาตรฐานฯใหแ้กค่รฝึูก
ตน้แบบ

ฝึกเป็นผูท้ดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน
- จดัท าหลกัสตูร “เทคนคิการ
ควบคมุการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน”

- ฝึกอบรมใหแ้กค่รฝึูกตน้แบบ

วเิคราะหจ์ าแนก
ต าแหนง่งาน 
การบรหิารคา่จา้ง
คา่ตอบแทนและ
เทคนคิฝึกอบรม
- จดัท าหลกัสตูร “การ
วเิคราะหแ์ละจ าแนก
ต าแหนง่งานเพือ่การบรหิาร
คา่จา้งคา่ตอบแทน/เทคนคิ
การจดัการฝึกอบรม

- ฝึกอบรมใหแ้ก ่HR 

จดัท าหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ
- จดัท าหลกัสตูร “เทคนคิการ
จดัท าหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ

- ฝึกอบรมเทคนคิการจดัท า
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ
ใหแ้กค่รฝึูกตน้แบบ

กลไกครฝึูกตน้แบบชว่ยเชือ่มโยงภารกจิกรมพฒันาฝีมอืแรงงานกบัภาคเอกชน



ทบทวนปรบัปรงุหลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่

การจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน (เดมิ)

ตรวจสอบความพรอ้มสถานที ่/ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก

ไมม่กีารก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่สง่เสรมิก ากบั

การจดัต ัง้ศนูยฝึ์กอบรมฝีมอืแรงงาน (ใหม)่

ตรวจสอบความพรอ้มสถานที ่/ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก /ใหส้ทิธิ
กูย้มืเงนิกองทนุไมเ่กนิ 300,000 บาท  (ไมร่ะบวุา่ใหเ้งนิอดุหนนุแกศ่นูยฝึ์กอบรม แตใ่หผู้ ้

ประกอบกจิการทีด่ าเนนิการพฒันาครบตามสดัสว่นโดยใหจ้า่ย 10 % ของเงนิสมทบทีน่ าสง่) 

ควรก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน    เพือ่เพิม่บทบาทของ
ผูส้ง่เสรมิ/ผูก้ ากบั (การออกหนงัสอืรบัรองผูผ้า่นการฝึกอบรม/การรายงานผล การสง่เสรมิ
สนบัสนนุอดุหนนุเงนิกองทนุ สทิธปิระโยชน ์เมือ่ข ึน้ทะเบยีนเป็นเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน)



การจดัต ัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (เดมิ)

ตรวจสอบความพรอ้มสถานที ่/ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก /
คณุสมบตัผิูท้ดสอบ  / ใชเ้กณฑว์ดัตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตเิทา่น ัน้ (ม.22) 

ไมม่กีารก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่สง่เสรมิก ากบั

การจดัต ัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (ใหม)่

ตรวจสอบความพรอ้มสถานที ่/ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวก /
คณุสมบตัผิูท้ดสอบ  /ควรใชเ้กณฑว์ดัตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน (ม.22,ม.26) ใหส้ทิธกิูย้มื

เงนิกองทนุไมเ่กนิ 300,000 บาท รบัเงนิอดุหนนุปีละ 10,000 บาท  เพิม่บทบาทเขา้ถงึ
ภาคเอกชนมากขึน้ /ยอมรบัและน าไปใชใ้นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานมากขึน้

ควรก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน    เพือ่เพิม่บทบาทของ
ผูส้ง่เสรมิ/ผูก้ ากบั (การออกหนงัสอืรบัรองผูผ้า่นการทดสอบ/การรายงานผล การสง่เสรมิ

สนบัสนนุอดุหนนุเงนิกองทนุ สทิธปิระโยชน ์เมือ่ข ึน้ทะเบยีนเป็นเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน)

ทบทวนปรบัปรงุหลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่



การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยฝึกอบรม (เดมิ)

สง่หลกัสตูร คา่ใชจ้า่ยฝึกอบรมใหน้ายทะเบยีนใหค้วามเห็นชอบ ภายหลงัการฝึกอบรมแลว้ก็
ได ้(ไมแ่ยกประเภทหลกัสตูรฐานสมรรถนะ กบัหลกัสตูรท ัว่ไป) ท ารายงานคา่ใชจ้า่ย

ไมม่กีารก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่สง่เสรมิก ากบั

การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรและคา่ใชจ้า่ยฝึกอบรม (ใหม)่

ควรสง่หลกัสตูร คา่ใชจ้า่ยฝึกอบรมใหน้ายทะเบยีนใหค้วามเห็นชอบกอ่นการฝึกอบรม 
(ยกเวน้หลกัสตูรท ัว่ไป)  ควรแยกประเภทหลกัสตูรใหช้ดัเจน ระหวา่งหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

กบัหลกัสตูรท ัว่ไป /การจดัท ารายงานคา่ใชจ้า่ยฝึกอบรม 

ควรก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน    เพือ่เพิม่บทบาทของ
ผูส้ง่เสรมิ/ผูก้ ากบั (เมือ่ข ึน้ทะเบยีนเป็นเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน  การออกหนงัสอืรบัรอง
ผูผ้า่นการฝึกอบรม/การรายงานผล การสง่เสรมิสนบัสนนุอดุหนนุเงนิกองทนุ สทิธปิระโยชน)์

ทบทวนปรบัปรงุหลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่



การใหค้วามเห็นชอบ/รบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของตน (เดมิ)

คณะอนกุรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตติรวจสอบ /                           
คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานรบัรอง/ใหค้วามเห็นชอบ /                                                                     

การออกหนงัสอืรบัรองผูผ้า่นการทดสอบ  / การรายงานผล                                                 
(ไมก่ระจายหรอืมอบอ านาจใหห้นว่ยงานในในระดบัพืน้ที)่

ไมม่กีารก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน เพือ่สง่เสรมิก ากบั

การใหค้วามเห็นชอบ/รบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของตน (ใหม)่

ควรก าหนดใหม้กีารกระจายหรอืมอบอ านาจใหห้นว่ยงานในในระดบัพืน้ทีฝึ่กอบรม โดยแตง่ต ัง้
1.คณะอนกุรรมการกล ัน่กรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของตน                                                 

2.คณะอนกุรรมการรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของตน 

ควรก าหนดความเชือ่มโยงในรปูแบบของเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน    เพือ่เพิม่บทบาทของ
ผูส้ง่เสรมิ/ผูก้ ากบั (เมือ่ข ึน้ทะเบยีนเป็นเครอืขา่ยพฒันาฝีมอืแรงงาน  การสง่เสรมิสนบัสนนุ
อดุหนนุเงนิกองทนุ สทิธปิระโยชน/์การออกหนงัสอืรบัรองผูผ้า่นการทดสอบ การรายงานผล )

ทบทวนปรบัปรงุหลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่



หลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่

การจดัต ัง้ศนูยป์ระเมนิความรูค้วามสามารถ

1.ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน

2.การพจิารณา

3.การรบัรองใหเ้ป็น   
องคก์รอาชพี

1.การรบัรองเป็นองคก์รอาชพี



หลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่

การจดัต ัง้ศนูยป์ระเมนิความรูค้วามสามารถ

1.ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน/คณุสมบตัเิป็น

องคก์รอาชพี

2.การพจิารณา

3.การรบัรองใหเ้ป็นศนูย ์
ประเมนิความรู ้
ความสามารถ

2.การรบัรองเป็นศนูยป์ระเมนิความรูค้วามสามารถ



หลกัเกณฑร์องรบับทบาทใหม่

การจดัต ัง้ศนูยป์ระเมนิความรูค้วามสามารถ

3.อนาคตควรมอบอ านาจการรบัรองเป็นศนูยป์ระเมนิความรู ้
ความสามารถใหแ้กห่นว่ยงานในพืน้ที ่/พรบ.อ านวยความสะดวกฯ

1.ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน/คณุสมบตัเิป็น

องคก์รอาชพี

2.การพจิารณาโดย
หนว่ยงานพืน้ที่

3.การรบัรองใหเ้ป็นศนูย ์
ประเมนิความรู ้

ความสามารถโดยพืน้ที่



การทบทวนปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข
ใหส้อดรบักบัการปรบับทบาทใหม่

การรบัรองมาตรฐานฝีมอื
แรงงานของตน (ม.26)

• แตง่ต ัง้อนุกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมอื
แรงงานของตนในระดบั
พืน้ที่

• แตง่ต ัง้อนุกรรมการรบัรอง
มาตรฐานฝีมอืแรงงานของ
ตนในระดบัพืน้ที่

• เพือ่สนบัสนนุการพฒันา
ฝีมอืแรงงานในเชงิรกุและ
การเพิม่ศกัยภาพในการ
แขง่ขนัทางเศรษฐกจิ

• สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของหนว่ยงานในพืน้ทีใ่หม้ ี
ความคลอ่งตวั

• “เขาท าเขาใช ้เรารบัรอง”     
(ไมใ่ชเ่ราท าใหเ้ขาน าไปใช)้

การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูร 
(ม.20)

• จดัประเภทหลกัสูตรท ัว่ไป
และหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
และกระบวนงานใหม้คีวาม
ชดัเจน

• หลกัสูตรฐานสมรรถนะควร
ไดร้บัความเห็นชอบกอ่น
ด าเนนิการฝึก

• เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารจดัท า
มาตรฐานฝีมอืแรงงานของ
ตนและเพิม่ขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขนัทางเศรษฐกจิ

สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ย 
(ม.19/ม.24/ม.26/7)

• วางระบบการพฒันาฝีมอื
แรงงานใหศ้นูยต์าม ม.19 
, ม.24 และม.26/7 มี
ความเชือ่มโยงเป็น
เครอืขา่ยพฒันาฝีมอื
แรงงานและสนบัสนนุการ
ด าเนนิการพฒันาฝีมอื
แรงงานหรอืการท างานซึง่
กนัและกนั

• ปรบัเกณฑส์ทิธปิระโยชน์
ใหเ้อือ้ตอ่การสง่เสรมิการ
พฒันาเครอืขา่ย  เพือ่
สง่เสรมิให้
กระบวนการพฒันาฝีมอื
แรงงานเขา้ถงึประชาชน
มากขึน้



บนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิตามมาตรา 8 
แหง่พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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