คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ขอบเขตกำรให้บริกำร

กำรขออนุญำตรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินกำรฝึกนำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรเพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงำน
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
ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นคาขอฯ ในเขตจังหวัดที่ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของผู้ดาเนินการฝึกนั้นตั้งอยู่
1. เงื่อนไขการขออนุญาต
1.1 ผู้ ด าเนิ น การฝึ ก ยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตรายการเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ จ ะน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ผ่านนายทะเบียน) หากคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอมีเหตุผลความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ก็จะให้นายทะเบียนออกหนังสือ
อนุญาต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การ
อนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 20
เมษายน 2548
2. การพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสม
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้องนาเข้ามาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเท่านั้น
และมีจานวนเหมาะสม สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่ดาเนินการฝึก
2.2 รายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ จะต้องเป็นของที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ หรือหากมีการ
ผลิตภายในประเทศ แต่ผู้ดาเนินการฝึกมีความจาเป็นต้องใช้เพื่อการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

2
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ขั้นตอน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
1.รับเรื่องคาขอฯ /ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานขั้นต้น/ 1.กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่านการตรวจ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ : 02 245 1707 ต่อ
415,416,417
2.พิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและนาเสนอเรื่องเข้าที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเพื่อพิจารณา (ระยะเวลา 6 ชั่วโมงทาการ
โทร : 0 2390 0261-5
วัน)
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
3.นายทะเบียนนาคาขอเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
และศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน
แรงงานพิจารณา (ระยะเวลา 350 ชั่วโมงทาการ)
4.นายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) จังหวัดทุกแห่ง
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 60 วันทาการ นับแต่วันที่รับคาขอ (1 วันทาการ = 6 ชัว่ โมง)
หมำยเหตุ การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดาเนินการฝึกนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมก่อน ซึ่งมี
กาหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขอจะต้องมำยื่นพร้อมกับคำขอ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้เสนอมำพร้อมกับคำขอ
1. แบบฟอร์มตำมแบบที่ทำงรำชกำรกำหนดได้แก่
1.1 คาขออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝึกอบรมใน
ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ ศร 2)
2. เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ได้แก่
2.1 รายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ขออนุญาต
2.2 สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของกิจการของผู้ขอรับความเห็นชอบนั้น
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
2.4 สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2.5 หนังสือมอบอานาจทาการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล (ฉบับจริง)
2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2.7 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ สำเนำเอกสำรทุกฉบับต้องมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทหรือ
ผู้รับมอบอำนำจ
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3
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

4
ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร

การขออนุญาตรายการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทนี่ าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรเพือ่ ใช้ ในการฝึ กอบรมในศู นย์ ฝึกอบรมฝี มือแรงงาน
1.รับเรื่องคาขอฯ /ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานขั้นต้น/ลงทะเบียนเอกสารที่ผ่าน
การตรวจ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมงทาการ)
2.พิจารณาเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกีย่ วข้องและ
นาเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
เพื่อพิจารณา (ระยะเวลา 6 ชั่วโมงทาการ)

ผู้ดาเนินการฝึ ก

ยืน่ ของอนุญาตรายการเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรอง

คณะกรรมการส่ งเสริมฯ
พิจารณา

ไม่ อนุญาต

อนุญาต

3.นายทะเบียนนาคาขอเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา
(ระยะเวลาขึ้นอยูก่ ับวาระการประชุมของคณะกรรมการ
350 ชัว่ โมง)

นายทะเบียน
ออกหนังสื อรับรอง

ผู้ดาเนินการการฝึ กนาไปแสดงต่ อกรมศุลกากร
เพือ่ ขอยกเว้ นอากรขาเข้ า

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 60 วันทาการ นับแต่วันที่รับคาขอ (1 วันทาการ = 6 ชัว่ โมง
หมำยเหตุ การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดาเนินการฝึกนาเข้า
มาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมก่อน ซึ่งมีกาหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง

แจ้ งผู้ดาเนินการฝึ ก
ทราบพร้ อมเหตุผล
4.นายทะเบียนออก
หนังสืออนุญาตให้แก่
ผู้ยื่นคาขอ
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ทาการ)

