
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวของ 

และรายการคาใชจายทีใ่ชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการ
ฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ลงวันที่ 

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร
รายละเอียดที่เก่ียวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ 

 
ขอ ๒  ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดการฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือการ

ฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ และเพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิและประโยชนใหจัดสงหลักสูตร
รายละเอียดที่เก่ียวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบตามแบบคําขอที่นายทะเบียนกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางมีสํานักงาน
ใหญหรือสํานักงานสาขาที่จะดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น 

 
ขอ ๓  เมื่อนายทะเบียนรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๒ แลว ให

ตรวจสอบหลักสูตร รายละเอียดที่เก่ียวของ และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับฝมือ
แรงงานและการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ ดังตอไปนี ้

ก. หลักสูตรการฝกอบรม 
(๑) ตองเปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ไมวาตามสาขาอาชีพที่ลูกจางนั้น
ปฏิบัติงานอยูตามปกติ หรือตามสาขาอาชีพอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู
ตามปกติ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง/หนา ๑๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตองมีความสอดคลองและเปนประโยชนกับ
กิจการของสถานประกอบกิจการนั้น หรือเพ่ือประโยชนตอลูกจางที่จะพัฒนาไปสูการทํางานใน
สาขาอาชีพอ่ืนได 

(๓) ระยะเวลาการฝกอบรมตองสอดคลองกับหลักสูตร กรณีการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานตองไมนอยกวาหกชั่วโมง และกรณีการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพตองไมนอยกวา
สิบแปดชั่วโมง 

(๔) จํานวนผูรับการฝกอบรมใหแบงกลุม ดังนี้ 
กรณีการฝกอบรมโดยการบรรยาย กลุมละไมเกินหนึ่งรอยคน 
กรณีการฝกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุม กลุมละไมเกินหาสิบคนตอ

วิทยากรหนึ่งคน 
กรณีการฝกอบรมทักษะฝมือซึ่งตองมีภาคปฏิบัติ กลุมละไมเกินยี่สิบหาคน

ตอวิทยากรหนึ่งคน 
ข. ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรมแตละหลักสูตร 
ค. เง่ือนไขในการฝกอบรม 

(๑) ผูรับการฝกตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละแปดสิบของ
ระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหลักสูตร 

(๒) กรณีสงผู รับการฝกไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองเปนการ
ฝกอบรมภายในประเทศ นายทะเบียนจะใหความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตร เพ่ือนับจํานวนผูรับการ
ฝกในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น สวนคาใชจายในการฝกอบรมให
ย่ืนตอกรมสรรพากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานที่รับลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเขาศึกษาหรือฝกอบรม ลง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ง. รายการคาใชจายในการฝกอบรมลูกจาง กรณีผูประกอบกิจการเปนผูจัด
ฝกอบรมเองใหพิจารณาคาใชจายตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) คาตอบแทนวิทยากร 
(๒) คาลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม 
(๓) คาจางลามระหวางฝกอบรม 
(๔) คาแปลเอกสารประกอบการฝกอบรม 
(๕) คาเอกสารประกอบการฝกอบรม หรือตํารา 
(๖) คาจางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม 
(๗) คาถาย ลาง อัดและขยายรูปภาพ คาบันทึกภาพและเสียงที่เก่ียวของกับ

การฝกอบรม 
(๘) คาจัดทําหรือคาเชาส่ือการฝกอบรม ไดแก ส่ือในลักษณะแผนโปรงใส 

เทปเสียง เทปวีดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ซีดี - รอม แผนภาพ สไลดและรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หุนจําลองที่ไมมีลักษณะคงสภาพเขาขายเปนการลงทุน ในกรณีเชาส่ือการฝกอบรม จะตองมี
ระยะเวลาเชาที่แนนอนและสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดฝกอบรม 

(๙) คาวัสดุ เครื่องมือตาง ๆ ที่จะใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน จะตองมี
ลักษณะการใชสอดคลองกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้ วัสดุ เครื่องมือดังกลาว จะตองไม
ปะปนกับที่ใชในการประกอบกิจการตามปกติของผูขอรับความเห็นชอบ โดยตองระบุรายการ 
จํานวนและราคาของวัสดุเครื่องมือนั้นใหชัดเจน 

(๑๐) คาเชาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม ตองมี
ระยะเวลาเชาที่แนนอนและสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดฝกอบรม 

(๑๑) คาเชาสถานที่จัดการฝกอบรม 
(๑๒) คาเชาที่พัก คาอาหาร คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับผูรับการ

ฝกอบรมเจาหนาที่ประสานการฝกอบรมและวิทยากรระหวางการฝกอบรม ยกเวนคาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล 

(๑๓) คาจางพาหนะเดินทางขามจังหวัดไป - กลับภายในประเทศ เพ่ือเขา
รับการฝกอบรมไมเกินสองเที่ยว ยกเวนคาเครื่องบิน 

(๑๔) คาจางเหมาพาหนะรับ - สงผูรับการฝกอบรม เจาหนาที่ประสานการ
ฝกอบรมและวิทยากรระหวางการฝกอบรม 

(๑๕) คาจางเหมาพาหนะไปดูงานเปนกลุมที่ กําหนดไวในหลักสูตร
ภายในประเทศยกเวนคาเครื่องบิน 

(๑๖) คาพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร 
 
ขอ ๔  สถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่ผูดําเนินการฝกจางจัดฝกอบรม หรือสงผูรับ

การฝกไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองเปนสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือหนวยฝกอบรมฝมือแรงงานที่เปนมูลนิธิ สมาคม หรือ
นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 
ขอ ๕  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแลว เห็นวาการฝกนั้นไดดําเนินการถูกตอง

ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด ใหออกหนังสือรับรองใหแกผูย่ืนคําขอ ทั้งนี้ การออก
หนังสือรับรองจะมีผลสมบูรณ ตอเมื่อผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางสงรายละเอียด และ
หลักฐานคาใชจายในการฝกอบรมแตละหลักสูตรแลว 

 
ขอ ๖  ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางอาจดําเนินการฝกอบรมกอนก็ได 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว ตองย่ืนคําขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่
เก่ียวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกอบรม เสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗  ใหผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดทํารายงานเกี่ยวกับคาใชจาย พรอม
แนบหลักสูตรกําหนดการฝกอบรมและหลักฐานคาใชจายในการฝกอบรมแตละหลักสูตรตามที่
จายจริง เสนอตอนายทะเบียนใหความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแตวันเสร็จสิ้นการฝกแตตอง
ไมเกินวันที่ ๑๕ มกราคม ของปถัดไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 


