เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝี มื อ แรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ” หมายความว่า ศูน ย์ป ระเมิน ความรู้ค วามสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
ข้อ ๒ องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ให้ยื่นคําขอตามแบบ คร. ๕ ท้ายกฎกระทรวง พร้อมเอกสาร หรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้น และต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีผู้ประเมินในสาขาอาชีพที่ยื่นคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน
(๒) จั ด ให้ มี ส ถานที่ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ป ระเมิ น ตลอดจนเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาที่ยื่นคําขอด้วย
ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด
ให้ น ายทะเบี ย นแจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ ง
กําหนดเวลาที่ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ ป ระสงค์
จะดําเนินการต่อไป

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่ อ ผู้ ยื่ น คํ า ขอได้ ยื่ น คํ า ขอและแนบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานครบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ แ ล้ ว
ให้นายทะเบียนตรวจสอบความพร้อมในการจัดให้มีผู้ประเมินและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคําขอมีความพร้อม
และมีสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามแบบ คร. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ แต่ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้ยื่นคําขอ
ไม่มีความพร้อมและสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกไม่เหมาะสมในการที่
จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ให้นายทะเบียนคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ให้นายทะเบียนพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและรายการเอกสาร
หรื อ หลั ก ฐานที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร นายทะเบี ย นอาจขยายระยะเวลา
ในการพิจารณาคําขอได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๔ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่ไ ด้รับการรับรอง ต้อ งแสดงหนังสือ รับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถไว้ในสถานที่ทําการโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ข้อ ๕ ในระหว่างที่หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถยังไม่หมดอายุ
หากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอตามแบบ คร. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
และรายการเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้นต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันก่อนวันที่
หนังสือรับรองจะหมดอายุ
ในระหว่างที่นายทะเบียนพิจารณาคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถ ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถดําเนินการต่อไปได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคําสั่ง
ไม่ต่ออายุหนังสือรับรอง
การต่ อ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถให้ ใ ช้ ไ ด้ ค รั้ ง ละสองปี
นับแต่วันที่หนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการเป็ น ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถสู ญ หาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ให้องค์กรอาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับหนังสือ
รับรองดังกล่าวยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามแบบ คร. ๘
ท้ายกฎกระทรวงนี้ และรายการเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้นต่อนายทะเบียน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแล้ว และเห็นว่าหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ยื่นคําขอสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดจริง ให้นายทะเบียนออกใบแทน
หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามแบบ คร. ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่
ผู้ยื่นคําขอ
ข้อ ๘ การยื่นคําขอหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สําหรับในจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แบบ คร. 5

คําขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
วันที่
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
 หน่วยงานของรัฐ
ชื่อ
ที่ตั้งเลขที่
หมู่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์
อีเมล์
 องค์กรอาชีพ
ชื่อ
หนังสือรับรอง เลขที่
ที่ตั้งเลขที่
หมู่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์
อีเมล์

เขียนที่
เดือน

ซอย
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

พ.ศ.

ถนน

ออกให้ ณ วันที่
ซอย
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

ถนน

2. มีความประสงค์ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
สาขาอาชีพ
จํานวน
สาขา ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3. ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตั้งอยู่เลขที่
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

หมู่

ซอย
รหัสไปรษณีย์

2
4. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็นองค์กรอาชีพ
 (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ
ให้กระทําการแทนนิติบุคคล
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
 (๔) รายชื่อผู้ประเมินในสาขาอาชีพที่ยื่นคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน และสําเนาบัตรประจําตัว
ผู้ประเมิน
 (5) บั ญชี รายการเครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกสํ าหรั บใช้ ในการประเมิ นความรู้
ความสามารถ
 (6) สํ า เนาเอกสารแสดงการมี ก รรมสิ ท ธิ์หรื อมีสิ ท ธิค รอบครองในที่ดินอั นเป็ น ที่ ตั้งศู นย์ ป ระเมิ น
ความรู้ความสามารถ
 (7) แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
 (8) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ)
)

แบบ คร. 6

หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เลขที่
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่

เพื่ อ แสดงว่ า เป็ น ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ในสาขาอาชีพ
1. สาขา
2. สาขา
3. สาขา
4. สาขา
5. สาขา
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ
(

)
นายทะเบียน

แบบ คร. 7

คําขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
วันที่
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
 หน่วยงานของรัฐ
ชื่อ
ที่ตั้งเลขที่
หมู่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์
อีเมล์
 องค์กรอาชีพ
ชื่อ
หนังสือรับรอง เลขที่
ที่ตั้งเลขที่
หมู่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์
อีเมล์

ซอย
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

ออกให้ ณ วันที่
ซอย
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

ถนน

ถนน

2. ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกโดย
สาขาอาชีพ
จํานวน
สาขา ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2
3. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็น
องค์กรอาชีพ
 (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ
ให้กระทําการแทนนิติบุคคล
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
 (๔) รายชื่อผู้ประเมินในสาขาอาชีพที่ยื่นคําขอไม่น้อยกว่าสาขาอาชีพละสามคน และสําเนาบัตรประจําตัว
ผู้ประเมิน
 (5) บัญชีรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการประเมินความรู้
ความสามารถ
 (6) สํา เนาเอกสารแสดงการมีก รรมสิ ท ธิ์หรื อมีสิ ท ธิค รอบครองในที่ดินอั นเป็น ที่ตั้งศู นย์ป ระเมิ น
ความรู้ความสามารถ
 (7) แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
 (8) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ)
)

แบบ คร. 8

คําขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เขียนที่
เดือน

วันที่
1. ข้าพเจ้า
โดย
ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

พ.ศ.

2. มีความประสงค์ขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เพื่ อ ใช้แ ทนหนังสือรั บรองการเป็นศูนย์ประเมิน ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ดังกล่ า ว
ซึ่งมีเหตุ  สูญหาย  ถูกลําลาย  ชํารุดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
3. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
 (2) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือหนังสือรับรองเป็น
องค์กรอาชีพ
 (3) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจ
ให้กระทําการแทนนิติบุคคล
 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหรือหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ (ผู้มีอํานาจลงนาม/ผู้รับมอบอํานาจ)
)

แบบ คร. 9

ใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เลขที่
ใบแทนฉบับนี้ให้ไว้แก่

เพื่อแสดงว่าเป็นใบแทนหนั งสื อรับรองการเป็นศูนย์ ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
โดยเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ในสาขาอาชีพ
1. สาขา
2. สาขา
3. สาขา
4. สาขา
5. สาขา
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ
(

)
นายทะเบียน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖/๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง
และการออกใบแทนหนั งสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ความรู้ ค วามสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

