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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต
การเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
และคุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อใหการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต
เปน ผูดําเนิน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีความชัดเจน เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติและ
นําเรื่องคุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมารวมไวดวยกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔
มาตรา ๓๙ (๓) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเปน
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของ
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใหยื่นคําขอ
อนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบ มฐ. ๑ มฐ. ๒ และ มฐ. ๓
ทายประกาศนี้
การยื่ น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ให ยื่ น ณ จั ง หวั ด ที่ จ ะตั้ ง สถานที่ ท ดสอบ โดยใน
กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือศูน ยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
สําหรับทองที่จังหวัดอื่นใหยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดนั้น
ขอ ๔ เมื่ อ นายทะเบี ย นได รั บ คํ า ขอพร อ มด ว ยเอกสารหลั ก ฐานตามข อ ๓ แล ว
ใหตรวจสอบความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัย
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และคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทําหนาที่ทดสอบตามที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
กําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ
ขอ ๕ เมื่ อ นายทะเบี ย นตรวจสอบแล ว เห็ น ว า ผู ยื่ น คํ า ขอมี ค วามพร อ ม และมี ค วาม
เหมาะสมตามขอ ๓ ใหพิจารณาออกใบอนุญาตแกผูยื่นคําขอตามแบบ มฐ. ๔ ทายประกาศนี้ ภายใน
เวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ ในกรณีมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนอาจขยายเวลาไดโดยรวม
แลวไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณีที่นายทะเบียน ไมอนุญาตใหแ กผูยื่น คําขอรายใด ใหมีหนังสือแจงการไมอนุญาต
พรอมดวยเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบ
ใบอนุญาต ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใหใชไดครั้งละสองป
ขอ ๖ ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียน ณ สถานที่ตามขอ ๓ ภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตหมดอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอ
ต อ ใบอนุ ญ าตแล ว ให ผู ดํ า เนิ น การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานดํ า เนิ น การต อ ไปได จนกว า
นายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๗ ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองแสดงใบอนุญาตดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยใหยื่นคําขอ ณ สถานที่ตามขอ ๓
พรอมแนบใบอนุญาตที่ชํารุด เวนแตในกรณีใบอนุญาตสูญหาย
ขอ ๘ ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานอยางนอยปละครั้งและตองทําการทดสอบ ณ ศูน ยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่ไดรับ
อนุญาต
ขอ ๙ ผูดําเนิน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูใ ดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมายใหน ายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูดําเนิน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนั้นปฏิบัติใ ห
ถูกตอง หรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง
ขอ ๑๐ ถาผู ดําเนิน การทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงาน ไมป ฏิบัติ หรื อ แก ไขใหถูก ตอ ง
ตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๙ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
เปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
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ขอ ๑๑ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวยังไมเกิน
หนึ่งป หรือเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) นายทะเบียนเห็นวาผูดําเนิน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอีกตอไปแลว
(๓) นายทะเบียนเห็นวาการที่ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามกฎหมายซึ่งเปนการหลอกลวงประชาชน
ขอ ๑๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิก ถอนใบอนุญาตเปน ผูดําเนิน การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ทราบ
ในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หามมิใหผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รวมทั้งการ
รับสมัครผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ขอ ๑๓ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ ตําแหนงครูฝกฝมือแรงงานของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่รับผิดชอบในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๒) เปนผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ หรือผูที่มีความรู
ระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตั้งแต
ระดับ ๑ ขึ้นไปในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือ
(๓) เป น อนุ ก รรมการกํ า หนดมาตรฐานฝ มื อแรงงานแห ง ชาติ ในสาขาอาชี พ ที่ จะเป น
ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูมีคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒) ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ขอ ๑๔ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละครั้งตองมีผูทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยตองประกอบดวย ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามขอ ๑๓ (๑)
หรือ (๒) อยางนอยหนึ่งคน
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ขอ ๑๕ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคาํ ปรึกษาแนะนําผูดําเนินการทดสอบและผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
(๒) เตรียมการทดสอบ ควบคุม และตรวจผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

เลขที่รับ ............................................
วัน เดือน ป .......................................
ชื่อผูรับ..............................................

คําขอรับอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ แบบ มฐ. ๑
๑. ชื่อผูยื่นคําขอ(นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล .......................................................
เลขหมายประจําตัวประชาชน ........................................................................................................ อายุ ........ ป
อยูบานเลขที่ ................................. หมูที่ .................................. ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ........................................ แขวง/ตําบล .............................................เขต/อําเภอ ..........................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ...................................โทรศัพท ..........................................
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ................................. หมูที่ ..................................... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน .............................................แขวง/ตําบล .........................................เขต/อําเภอ ..........................................
จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย ..............................โทรศัพท ...................................................
โทรสาร ........................................ Website .......................................... E-mail .................................................
๓. ประเภทกิจการ............................................. หนวยงาน O ภาครัฐ O รัฐวิสาหกิจ O ภาคเอกชน
๔. มีความประสงคจะขอรับอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยใชชื่อวา
.............................................................................................ดําเนินการทดสอบในสาขาอาชีพ ดังนี้
๔.๑ กลุมสาขาอาชีพ .........................................สาขาอาชีพ...................................................................ระดับ.....
๔.๒ กลุมสาขาอาชีพ .........................................สาขาอาชีพ..................................................................ระดับ.....
๔.๓ กลุมสาขาอาชีพ ..........................................สาขาอาชีพ.................................................................ระดับ.....
(ถาระบุสาขาอาชีพไดไมครบตามเอกสาร ขอใหใชแบบแนบทายเพิ่มเติม แบบ มฐ.๒)
๕. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ตั้งอยูเลขที่ ......................... หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ..............................
ถนน ...........................................แขวง/ตําบล .............................................เขต/อําเภอ ........................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย ......................................โทรศัพท ..........................................
โทรสาร ........................................................ E-mail .......................................................................
๖. เอกสารที่แนบมาพรอมการยืน่ คําขอ
O ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ และสําเนาทะเบียนบาน
O ๖.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีเปนนิติบคุ คล)
O ๖.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ(ในกรณีที่มกี ารมอบอํานาจ)
O ๖.๔ รายชื่อผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (แบบ มฐ.๓ )พรอมเอกสารรับรองคุณวุฒิ
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
O ๖.๕ แผนที่ตั้งของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ลงชื่อ.................................................................ผูยื่นคําขอ
(...................................................................)

แบบ มฐ.๒

สาขาอาชีพทีข่ อดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
ชื่อศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่ขออนุญาต ...............................................................................................
ที่

กลุมสาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ

ระดับ

กลุมสาขาอาชีพ
๑. ชางกอสราง
๒. ชางอุตสาหการ
๓. ชางเครื่องกล
๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร
๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป
๖. เกษตรอุตสาหกรรม
๗. ภาคบริการ
ลงชื่อ ............................................................... ผูยื่นคําขอ
(.............................................................)

แบบ มฐ. ๓

รายชื่อผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ชื่อศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่ขออนุญาต ....................................................................................................
ที่
๑.

ผูทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพ : ..........................
๑.
๒.
๓.

คุณวุฒิ

ตําแหนง

๒. สาขาอาชีพ : ..........................
๑.
๒.
๓.
๓. สาขาอาชีพ : ..........................
๑.
๒.
๓.

คุณสมบัติ
๑. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือ
๒. มีความรูระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือ
๓. ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ขึ้นไปในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

ลงชื่อ.......................................................................ผูยื่นคําขอ
(......................................................................)

แบบ มฐ. ๔

ใบอนุญาต
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
เลขที่ ............ / ...............
ใหไวเพื่อแสดงวา ....................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............................หมูที่...................................ตรอก/ซอย....................................
ถนน.....................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท.........................................
ไดรับ อนุญ าตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงานแหงชาติ ตามพระราชบัญ ญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสาขาอาชีพ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ดําเนินการในเขตจังหวัด........................................โดยมีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ชื่อ.......................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่..........................หมูที่..........................ตรอก/ซอย.................................................
ถนน..................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.....................................
ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ................เดือน ...............................พ.ศ. ...............
ออกใหไว ณ วันที่................เดือน................................พ.ศ. ...............

ลายมือชื่อ ................................................
(..............................................)
นายทะเบียน

