
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกึเตรียมเข้าท างาน 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕57  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน  ลงวันที่   
10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕57 

ข้อ ๓ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าท างานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้ยื่นค าขอ
ตามแบบท้ายประกาศนี้  ก่อนวันที่จัดให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึง่  ให้ยื่นตามจังหวัดที่สถานประกอบกิจการของผู้ซึง่จัดให้มีการฝกึนัน้
ตั้งอยู่  โดยยื่นด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น  หรือยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

ข้อ ๔ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานตามข้อ  ๓  ต้องประกอบด้วยเอกสาร
หรือหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) หลักสูตร 
(2) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
(3) ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก 
(4) ก าหนดระยะเวลาการฝึก 
(5) รายการอุปกรณ์อันจ าเป็นที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 
(6) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึก 
(7) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 
(8) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึก 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนรับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้ตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ก่อนเข้าท างานในสถานประกอบกิจการ  เพ่ือให้สามารถท างาน ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
โดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 

 กรณีผู้ด าเนินการฝึกรับนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึก  หรือ 
รับบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกกับผู้ด าเนินการฝึก  ให้ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  หรือหลักสูตร 
ของส่วนราชการ  หรือหลักสูตรของผู้ด าเนินการฝึก  หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ด าเนินการฝึก  
ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น  หรือหลักสูตรที่ส่วนราชการกับผู้ด าเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดท าขึ้นก็ได้ 

(๒) สถานที่ฝึกหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องมีพ้ืนที่ เพียงพอ  เหมาะสมและปลอดภัย 
ต่อการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  หรือเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติของพนักงาน  
ของสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ด าเนินการฝึก 

(๓) ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  และมีจ านวนครูฝึกต่อจ านวน
ผู้รับการฝึกในสัดส่วนครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้รับการฝึกไม่เกินสิบหกคน 

(๔) ก าหนดระยะเวลาการฝึกต้องไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
(๕) อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหามาเพ่ิมเตมิในภายหลังต้องมีตามความจ าเปน็  

เพียงพอ  เหมาะสมกับจ านวนผู้รับการฝึก  อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยส าหรับการฝึกในแต่ละหลักสูตร 
(๖) วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝึกต้องจัดให้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ  ซึ่งต้องก าหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
(๗) รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึกต้องเป็นไป 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึก
เตรียมเข้าท างาน 

(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึก 
ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกมีความเหมาะสม 

ให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกดังกล่าว  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้มีหนังสือแจ้งการไม่เห็นชอบพร้อมเหตุผล   

สิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

นายทะเบียนได้รับค าขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ข้อ ๗ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้ด าเนินการฝึก

น าไปใช้ในการจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าท างานได้จนเสร็จสิ้นการฝึก 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 8 ให้ผู้ด าเนินการฝึกจัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึก  และต้องท าสัญญา
การฝึกเป็นหนังสือกับผู้รับการฝึก  โดยให้ผู้ด าเนินการฝึกเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้  เพ่ือให้นายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ข้อ 9 ให้ผู้ด าเนินการฝึกออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกให้แก่ผู้รับการฝึกที่ฝึกครบ
ตามหลักสูตรและผ่านการวัดผลแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการวัดผล  และรายงานผลการฝึก
ให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการวัดผล 

ข้อ 10 ให้ผู้ด าเนินการฝึกเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมไว้ เ พ่ือให้ 
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันส าเร็จการฝึก 

ข้อ 11 บรรดารายละเอียดที่เกี่ยวกับการฝึกที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการฝึกตามประกาศนี้  และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 
 
 

 
 

ค ำขอรับควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
 

เขียนที ่  
วันที่  

 
เรียน นายทะเบียน 

ข้าพเจ้า  
เลขที่บัญชีนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม      
เลขทะเบียนนิติบุคคล  
โดย (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน่ง  
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ เลขที่  หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย  
ถนน แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท ์ โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  
ประกอบกิจการประเภท จ านวนลูกจ้าง คน 
ขณะยื่นค าขอมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น คน  เป็นชาย คน  หญิง  คน 
 
ชื่อผู้ประสานงาน ต าแหน่ง  
โทรศัพท ์ โทรสาร  
โทรศัพท์มือถือ E-mail  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างานตามสาขาอาชีพ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด ดังนี้ 

 สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม จ านวน หลักสูตร 
 สาขาอาชีพภาคบริการ จ านวน หลักสูตร 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ี  
วันท่ีรับ  



2 
 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 หนังสือมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ และส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน จ านวน  แผ่น  หน้า  
 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)   
(ส าเนาเอกสารและหลักฐาน ให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกเรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดท าสัญญาการฝึก
กับผู้รับการฝึกเป็นหนังสือเมื่อได้รับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าท างาน โดยข้อความที่ระบุ
ในค าขอดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่แนบค าขอ มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 ค าขอถูกต้อง เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 

และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้ าท างาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นควรให้ความเห็นชอบ 

 ไม่เห็นควรให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก  
  
  
  
 

ลงชื่อ  
( ) 

ต าแหน่ง  
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

วันที่  

กำรพิจำรณำของนำยทะเบียน 
 เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียม

เข้าท างาน  
 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก  

  
  
  
 

ลงชื่อ  
( ) 

ต าแหน่ง  
นายทะเบียน 

วันที่  
 



 
รำยช่ือหลักสูตรที่ขอรับควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน   

ตำมสำขำอำชีพที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
 
1. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 

(1)   
(2)    
(3)    

2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 
(1)    
(2)    
(3)    

3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 
(1)    
(2)    
(3)    

4. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(1)    
(2)    
(3)    

5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
(1)    
(2)    
(3)    

6. สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 
(1)    
(2)    
(3)    

7. สาขาอาชีพภาคบริการ 
(1)    
(2)    
(3)    



 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 
 
1. หลักสูตรกำรฝึก 

(1) ชื่อหลักสูตร            

(2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            

             
             
             
             
             
             
             
             
             
               

(3) หัวข้อวิชำ  

ล าดับ หัวข้อวิชา 
ระยะเวลาฝึก (ชั่วโมง) 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวม 

  
 
 

 

 ฝึกบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 8 
 ฝึกนักเรียน นิสิต นักศึกษา/ 
     บุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก  
     ตามมาตรา 18 
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(4) เนื้อหำวิชำ 

1) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

2) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

3) หวัข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

4) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         

             
             
             
              

5) หัวข้อวิชา       จ านวน     ชั่วโมง 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชา         
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(5) ผู้รับกำรฝึก 
1) จ านวน    คน    ชาย  คน     หญิง  คน 
2) คุณสมบัติ 

- อายุ    ปี 
- การศึกษา       
- อ่ืน ๆ        
 

2. สถำนที่ฝึก 

  ฝึกในหน่วยประกอบกิจการ 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

  ฝึกในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ตามมาตรา 19) 
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

  อ่ืน ๆ  (ระบุ).                                                                                                        .                  
มีพ้ืนที่การฝึกประมาณ    ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

3. ชื่อและคุณสมบัติของครูฝึก (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าท างาน) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณสมบัติ หมายเหตุ 
    
    

    
    
    

4. ก ำหนดระยะเวลำกำรฝึก 
ด าเนินการฝึกระหว่างวันที่    ถึงวันที่      
จ านวน   ชั่วโมง 
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5. รำยกำรอุปกรณ์อันจ ำเป็นที่จะใช้ในกำรฝึกที่มีอยู่แล้วและที่จะต้องหำมำเพิ่มเติมในภำยหลัง (เครื่องมือ 
เครื่องจักร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 

 
 

  

 

6. วิธีกำรและมำตรฐำนในกำรวัดผลกำรฝึก (โดยเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) ซึ่งมีสัดส่วนการวัดผลการฝึก ดังนี้ 

  ภาคทฤษฎี    ร้อยละ    
  ภาคปฏิบัติ    ร้อยละ    
  อ่ืน ๆ    ร้อยละ    

7. รำยละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกำรของผู้ด ำเนินกำรฝึก (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างาน) 
  ประโยชน์ในด้านของการได้ก าลังแรงงานเข้ามาช่วยในการด าเนินกิจการของผู้ด าเนินการฝึก 
  ประโยชน์ในด้านของการได้ก าลังแรงงานในอนาคตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติใน    

การท างานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ 
  ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้แก่         
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8. รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึก จะได้รับการส่งเสริมตามประเภทและอัตรา ดังนี้ 

(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าท างาน)  
(1) ค่าสอนหรือค่าตอบแทนวิทยากร เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ทั้งนี้ ไม่เกินวันละแปด

ชั่วโมง 
(2) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการฝึก ในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการฝึก และในวันที่เดินทางกลับ

ภูมิล าเนาเมื่อส าเร็จการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 1,000 บาท 
(3) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างเข้ารับการฝึก เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 100 บาท 

เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
(4)  ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการฝึก และผู้สอนหรือวิทยากรเท่าที่จ่ายจริง  

ไม่เกินคนละ 200 บาทต่อวัน เฉพาะวันที่มีการฝึก 
(5)  ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริง เฉพาะวันที่เข้ารับการฝึก 
(6)  ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท หรือ ไม่เกินวันละ 100 บาท 
(7)  ค่าเครื่องแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 บาท 
(8)  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึก เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 
(9)  ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือเครื่องมือประจ าตัวส าหรับผู้เข้ารับการฝึก ที่จ าเป็นต้องใช้  

ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 
(10)  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการฝึกส าหรับผู้เข้ารับการฝึกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 3,000 บาท 


