คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

กำรขออนุญำตนำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อเป็นครูฝึก
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้
1. กรุงเทพมหำนคร
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-245-1707 ต่อ 415,416,417 หรือ
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ(เฉพำะ ผู้ประกอบกิจกำรที่มีสำนักงำนตั้งอยู่ในเขตวัฒนำ
และเขตพระโขนง) โทร : 0 2390 0261-5
2. ต่ำงจังหวัด
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือ
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ให้ ผู้ ดาเนิ น การฝึ ก ยื่ น คาขอรั บอนุ ญาตเพื่อนาคนต่างด้าวและคู่ส มรส พร้อมทั้งบุคคลซึ่งที่อยู่ในอุปการะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตาม แบบ ตค. 1
1. เงื่อนไขการขออนุญาต
1.1 ผู้ดาเนินการฝึก มีสิทธินาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการเพื่อเป็นครูฝึก รวมทั้งคู่สมรสและบุคคล
ที่อยู่ในอุปการะของช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรตามจานวน เงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาเท่าที่
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองกาหนดไว้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 20
เมษายน 2548
2. การพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสม
2.1 ครูฝึกซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการต้องมีจานวนตามความจาเป็นสอดคล้องกับหลักสูตรและกาหนดการฝึก
2.2 คู่สมรส
2.3 บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในความ
ดูแลของครูฝึก
2.4 การนาคนต่างด้าวเข้ามาเป็นครูฝึกจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาทางเทคโนโลยีชั้นสูง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ทางซึ่งไม่มีครูฝึกในประเทศที่มีความรู้ความชานาญเพียงพอในการฝักอบรมฝีมือแรงงานตามหลักสูตรนั้น
2.5 เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องนาคนต่างด้าวซึ่ง
เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึกรวมทั้งคู่สมรส พร้อมทั้งบุคคล
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ซึ่งอยู่ในอุปการะ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการขออนุญาตเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ จะแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล สิทธิ และระยะเวลาในการอุทธรณ์
ให้ผู้ยื่นทราบ
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ขั้นตอน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1.รับเรื่องคาขอฯ /ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานขั้นต้น/ 1.กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่านการตรวจ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ : 02 245 1707 ต่อ
415,416,417
2.พิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและนาเสนอเรื่องเข้าที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเพื่อพิจารณา (ระยะเวลา 1 วัน)
โทร : 0 2390 0261-5
3.นายทะเบียนนาคาขอเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
แรงงานพิจารณา (ระยะเวลา 30 วัน)
ั นาฝีมือแรงงาน
4.นายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) และศูนย์พฒ
จังหวัดทุกแห่ง
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 60 วันทาการ นับแต่วันที่รับคาขอ
หมำยเหตุ การขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมก่อน ซึ่งมีกาหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขอจะต้องมำยื่นพร้อมกับคำขอ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้เสนอมำพร้อมกับคำขอ
1. แบบฟอร์มตำมแบบที่ทำงรำชกำรกำหนดได้แก่
- คาขอรับอนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชานาญการเพื่อเป็นครูฝึก รวมทั้งคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 36 แห่งประราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
(แบบ ตค. 1)
2. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ได้แก่
2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
2.3 บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวทุกคนที่ขอเข้ามาในราชอาณาจักร
2.4 วุฒิการศึกษาและหลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การทางานของคนต่างด้าวที่เป็นครูฝึก
2.5 รายละเอียดของคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาในราชอาณาจักร
2.6 หนังสือมอบอานาจทาการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล (ฉบับจริง)
2.7 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
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หมำยเหตุ สำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องที่มีกำรรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริััทหรือ
ผู้รับมอบอำนำจ
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
- การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักนายกรัฐมนตรี สายด่วน โทร. 1111
กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/DSD/Complaint
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.10400
- วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง
กล่องรับข้อร้องเรียน ที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ 022541707 ต่อ 415, 416 , 417
โทรสาร 024581719
เว็บไซด์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa
แบบฟอร์ม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สามารถขอรับเอกสารแบบฟอร์มและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ที่
1.กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ : 02 245 1707 ต่อ
415,416,417
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2390 0261-5
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง
หรือ
ดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซด์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th/sdpaa
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ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร

การขออนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ
เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็ นครู ฝึก
ผูด้ าเนินการฝึ ก
3.นายทะเบียนนาคาขอ
เสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานพิจารณา
(ระยะเวลาขึ้นอยูก่ ับวาระ
การประชุมของ
คณะกรรมการ 30 วัน)

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรอง

ยืน่ ขออนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่ง
เป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ านาญการ
เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็ น
ครู ฝึก

1.รับเรื่องคาขอฯ /ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานขั้นต้น/ลงทะเบียน
เอกสารที่ผ่านการตรวจ
(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
2.พิจารณาเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและนาเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมเพื่อพิจารณา
(ระยะเวลา 1 วัน)

คณะกรรมการส่ งเสริ มฯ
พิจารณา
อนุญาต

นายทะเบียนออกหนังสื อ
รับรอง
ผูด้ าเนินการฝึ กนาไปแสดงต่อ
สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง

ไม่อนุญาต แจ้งผูด้ าเนินการฝึ ก

ทราบพร้อมเหตุผล

4.นายทะเบียนออกหนังสือ
อนุญาตให้แก่ผยู้ ื่นคาขอ
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 60 วันทาการ นับแต่วันที่รับคาขอ
หมำยเหตุ การขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึกต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมก่อน ซึ่งมีกาหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง

