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๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงาน การนํามาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองใหแกผูผานมาตรฐานฝมือแรงงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๙ (๓) และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การนํา
มาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ผูประกอบอาชี พ ผูประกอบกิจ การ หรื อกลุ ม ผูป ระกอบกิ จการที่จ ะยื่น คําขอ
รับ รองมาตรฐานฝ มือ แรงงาน ให ยื่ น ณ จั งหวั ดที่ เ ป น ที่ ตั้ งของสถานประกอบกิ จ การหรือ กลุ ม
ผูประกอบกิจการ โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือหนวยงานของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขตตาง ๆ
ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น
ขอ ๔ มาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรอง ใหรับรองเพื่อประโยชนตอการพัฒนาฝมือ
แรงงานตามมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ
ขอ ๕ การยื่นคําขอตามขอ ๓ ใหยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานตามแบบ รมฐ. ๑
ทายประกาศนี้
ขอ ๖ เมื่ อ นายทะเบี ย นได รั บ คํ า ขอพร อ มด ว ยเอกสารหลั ก ฐานตามข อ ๕ แล ว
ใหตรวจสอบรายการในคําขอตามแบบ รมฐ. ๒ ทายประกาศนี้ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อสาขาอาชีพ และผูประกอบกิจการ หรือกลุมผูประกอบกิจการ
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(๒) สารบัญ
(๓) รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่รวมจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน
(๔) คําจํากัดความของมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๕) คําจํากัดความของสาขาอาชีพที่กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๖) การกําหนดขอบเขตของมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๗) คุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๘) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๙) หลักเกณฑที่จะไดรับหนังสือรับรองผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๑๐) ขอกําหนดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๑๑) ลักษณะการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๑๒) แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความรู พรอมเฉลย
(๑๓) แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความสามารถ
(๑๔) ใบใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม (๑๓) พรอมเกณฑการใหคะแนน
(๑๕) ใบสรุปผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(๑๖) รายการอื่น ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ใหน ายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเห็น วาถูกตองครบถวนใหสงคําขอ
พรอมเอกสาร หลักฐานใหคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพที่
เกี่ยวของ โดยเร็ว
ในกรณีที่น ายทะเบียนพบวารายการในคําขอตามแบบ รมฐ. ๒ ไมถูกตองครบถวนใหแจง
ผูยื่นคําขอดําเนินการใหถูกตองครบถวน ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขอ ๗ ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของมาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรอง
โดยเร็ว
เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบแลวเห็น วามาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรองนั้น เหมาะสม
ถูกตองครบถวน ใหรายงานตอนายทะเบียน
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ในกรณีมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะใด ๆ ใหเชิญผูยื่นคําขอหรือผูแทนมาชี้แจงหรือรับทราบ
ตลอดจนรวมทําการแกไขปรับปรุงรายละเอียดของมาตรฐานฝมือแรงงานดังกลาว ภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับหนังสือแจง
ขอ ๘ ใหนายทะเบียนนําเสนอรายงานของอนุกรรมการตามขอ ๗ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหประธานหรือเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ และผูยื่น คําขอหรือผูแ ทน เขารวมชี้แจงรายละเอียดของมาตรฐานฝมือแรงงาน
ที่ขอรับรองตามความจําเปน
ขอ ๙ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพตอไป
(๑) ไมดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามขอ ๖ วรรคสาม
(๒) ไมเขารวมแกไขปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานตามขอ ๗ วรรคสาม
หากผูยื่น คําขอประสงคจะขอรับรายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานและเอกสารหลักฐานคืน
ใหยื่นคําขอภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับแจงตาม (๑) หรือสิ้นสุดการพิจารณา
ตาม (๒)
ขอ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝ มือแรงงานใหการรับรองมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแลวใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองแกผูยื่นคําขอตามแบบ รมฐ. ๓ ทายประกาศนี้
ขอ ๑๑ มาตรฐานฝมือแรงงานที่รับรองแลว ผูยื่นคําขอมีสิทธินําไปใชดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแกผูเขารับการทดสอบ และออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานตามแบบ รมฐ. ๔ ทายประกาศนี้
ผูดําเนินการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ตองรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหนายทะเบียน
ไดรับทราบตามแบบ รมฐ. ๕ ทายประกาศนี้
ขอ ๑๒ มาตรฐานฝมือแรงงานที่ผานการรับรองตามขอ ๑๑ จะตองไดรับการพิจารณา
ทบทวนทุกป โดยผูยื่นคําขอมีหนาที่ในการทบทวนดังกลาว
การทบทวนตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป
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ผลการทบทวนตามวรรคสองเปน ประการใด ใหผูยื่น คําขอรายงานใหน ายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนเมษายนของทุกปตามแบบ รมฐ. ๖ ทายประกาศนี้
เมื่อไดรับรายงานผลตามวรรคสามแลว ใหน ายทะเบียนดําเนิน การตามขอ ๔ ถึงขอ ๘
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

แบบ รมฐ. ๑

คําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน

ที่............/....................
วันที่............................

๑. ชื่อผูประกอบอาชีพ ผูประกอบกิจการหรือกลุมผูประกอบกิจการ.......................................................
............................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ................. หมูที่ ...... ตรอกซอย .....................................ถนน ................................
แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท ................................ โทรสาร .....................................
Website ............................................................. E-mail ....................................................
โดย ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................... นามสกุล ....................................
เลขประจําตัวประชาชน ....................................................................................... อายุ ........... ป
อยูบานเลขที่ ................. หมูที่ ...... ตรอกซอย .....................................ถนน ..............................
แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
รหัสไปรษณีย ................. ...... โทรศัพท ................................ E-mail .....................................
๒. ประเภทกิจการ .......................................................................................................................
๓. สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ตั้งอยูเลขที่ ................. หมูที่ ...... ตรอกซอย .........................
ถนน ................................ แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ ............................
จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ........................ โทรศัพท .......................................
โทรสาร .....................................
๔. มีความประสงคจะขอใหรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน ..........สาขาอาชีพ
(๑)........................................................................................................................................
(๒)........................................................................................................................................
(๓)........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
๕. เอกสารที่ยื่นมาพรอมกับการยื่นคําขอ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยนื่ คําขอที่มีการรับรองความถูกตอง
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่มีการรับรองความถูกตอง
หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกระทําแทนนิติบคุ คล(ในกรณีมีการมอบ
อํานาจ)
แผนที่แสดงที่ตงั้ สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
รายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน ...........สาขาอาชีพ
ลงชื่อ ......................................... ผูยื่นคําขอ
(........................................)
ตําแหนง ...............................................
วันที่.............................................

แบบ รมฐ. ๒

การตรวจสอบคําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน

ที่............/....................
วันที่............................

๑. ชื่อผูประกอบอาชีพ ผูประกอบกิจการหรือกลุมผูประกอบกิจการ.......................................................
............................................................................................................................................
๒. มาตรฐานฝมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ...........................................................................................
๓. รายงานผลการตรวจสอบ
รายการมาตรฐานฝมือแรงงาน
มี
ไมมี หมายเหตุ
๑. ชื่อสาขาอาชีพและผูประกอบกิจการหรือกลุมผูประกอบกิจการ
๒. สารบัญ
๓. รายชือ่ ผูเ ชี่ยวชาญที่รวมจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน
๔. คําจํากัดความของมาตรฐานฝมือแรงงาน
๕. คําจํากัดความของสาขาอาชีพที่กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
๖. การกําหนดขอบเขตของมาตรฐานฝมือแรงงาน
๗. คุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๘. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๙. หลักเกณฑที่จะไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผ านการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๑๐. ขอกําหนดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๑๑. ลักษณะการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๑๒. แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความรู พรอมเฉลย
๑๓. แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความสามารถ
๑๔. ใบใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม (๑๓) พรอมเกณฑการให
คะแนน
๑๕. ใบสรุปผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
๑๖. รายการอื่น ๆ ตามทีน่ ายทะเบียนกําหนด
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

ลงชื่อ .........................................นายทะเบียน
(........................................)
ตําแหนง ............................................
วันที่...........................................

แบบ รมฐ. ๓

หนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
เลขที่ ......./...................
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ หไวแก

เพื่อแสดงวาคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ไดใหการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูป ระกอบอาชีพ
ในสาขาอาชีพ ............................................
ออกให ณ วันที่ ...................................พ.ศ. ..................
(....................................)
....................................
นายทะเบียน

แบบ รมฐ. ๔

(เครื่องหมายหนวยงาน)

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ไดผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ
ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ในสาขาอาชีพ ........................................................ ระดับ ...................
เมื่อวันที่ ......................................พ.ศ....................
ใหไว ณ วันที่....................................พ.ศ........................
(....................................)
....................................
ผูดําเนินการทดสอบ

แบบ รมฐ. ๕

แบบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ประจําเดือน................................พ.ศ. .................
ชื่อผูประกอบอาชีพ ผูประกอบกิจการหรือกลุมผูประกอบกิจการ................................................................................
สาขาอาชีพ

จํานวนผูเขารับ
การทดสอบ (คน)

จํานวนผูผาน
การทดสอบ (คน)

จํานวนผูไมผาน
การทดสอบ (คน)

หมายเหตุ สงรายงานนี้ใหนายทะเบียนทราบภายในวันที่ ......๑๐......ของเดือนถัดไป

(ลงชื่อ) ................................................ ผูดําเนินการทดสอบ
วันที่ ................................................. พ.ศ. .................

หมายเหตุ
ปญหาและอุปสรรค

แบบ รมฐ. ๖

รายงานผล
การพิจารณาทบทวนมาตรฐานฝมือแรงงานประจําป
ที่ ................. /...............

หนวยงาน.....................................
..................................................
..................................................
..................................................
วันที่ ..................................พ.ศ. ..............

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนมาตรฐานฝมือแรงงานประจําป..............
เรียน นายทะเบียน
ไดพิจารณาทบทวนมาตรฐานฝมือแรงงานประจําป
ดวย
พ.ศ.............. เมื่อวันที่ ............................พ.ศ. ................. ผลของการทบทวนมีดังนี้
.

๑. สาขาอาชีพ
ปรับปรุง(รายละเอียดแนบทาย)

ไมปรับปรุง
.

๒. สาขาอาชีพ
ปรับปรุง(รายละเอียดแนบทาย)

ไมปรับปรุง
.

๓. สาขาอาชีพ
ปรับปรุง(รายละเอียดแนบทาย)

ไมปรับปรุง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ตําแหนง ................................................

(หนวยงานเจาของเรื่อง)
.........................................................
โทรศัพท. ..................................................
โทรสาร .............................................

