เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
อายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖/๑๐ วรรคสาม และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อายุหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถและการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ผู้ป ระสงค์ จ ะขอหนั ง สื อ รั บ รองความรู้ ค วามสามารถ ให้ยื่ น คํ าขอพร้อ มเอกสาร
หลักฐานตามแบบ คร.๑๐ หรือแบบ คร.๑๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
ต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ใช้ผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการประเมินในส่วนของ
การวัดค่าความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทํางาน
(๒) กรณีที่สาขาอาชีพหรือตําแหน่งงานใดยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทํางาน เพื่อใช้ในการประเมิน
(๓) ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือความสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือการทํางาน
หรือการฝึกอบรม
(๔) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทํางานที่มีอยู่ใน
ตั ว บุ ค คล เช่ น ทั ก ษะในการจั ด การเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มใน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

การปฏิ บั ติง าน ทัก ษะในการเรี ย นรู้เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ทํ างาน ทัก ษะในเรื่ อ งของความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน
หน่วยงาน เป็นต้น
ข้อ ๔ การประเมินตามข้อ ๓ (๓) หรือ (๔) อาจทําได้ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดประจําตัว
(๒) การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบเชิงพฤติกรรม
(๓) การแสดงผลงานที่ผ่านมา
(๔) วิธีการอื่นที่เหมาะสมสําหรับสาขาอาชีพหรือตําแหน่งงานนั้น
ข้อ ๕ การกําหนดน้ําหนักคะแนนในการประเมินให้พิจารณา ดังนี้
(๑) น้ําหนักคะแนนตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) ให้กําหนดเป็นร้อยละห้าสิบของคะแนนรวม
(๒) น้ําหนักคะแนนตามข้อ ๓ (๓) ให้กําหนดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของคะแนนรวม
(๓) น้ําหนักคะแนนตามข้อ ๓ (๔) ให้กําหนดเป็นร้อยละยี่สบิ ห้าของคะแนนรวม
ข้อ ๖ ในการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถแต่ละครั้ง ต้องมีผู้ประเมินไม่น้อยกว่า
สามคน
ข้อ ๗ ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนในการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบห้าของ
คะแนนรวม จึงถือว่าผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ข้อ ๘ ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ซึ่งดําเนินการจัดให้มีการประเมิน ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่
ผู้ผ่านการประเมิน พร้อมบัตรประจําตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจําตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ออกโดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ให้เป็นไปตามแบบ คร.๑๒ และ
แบบ คร.๑๓ ท้ายประกาศนี้ กรณีที่ออกโดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)
ให้เป็นไปตามแบบ คร.๑๔ และแบบ คร.๑๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ ให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถแจ้งผลการประเมินให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน
ห้าวันทําการนับจากวันประเมิน กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ข้อ ๑๐ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้มีอายุห้าปี
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน
หรือลักษณะงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ (๒) ครั้งแรกหรือเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานดังกล่าวและได้ยื่นคําขอเพื่อประเมินใหม่
ก่อนวันที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ผู้ที่ยื่นคําขอไว้แล้ว
สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตําแหน่งงาน หรือลักษณะงานดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิมหมดอายุ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒ ในกรณีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือบัตรประจําตัวผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถชํารุดหรือสูญหาย ให้ยื่นคําขอเพื่อออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หรือขอรับบัตรประจําตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ตามแบบ คร.๑๖ หรือแบบ คร.๑๗
ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามแบบ คร.๑๒ หรือแบบ คร.๑๔ แล้วแต่กรณี
และให้มีข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ด้านหน้าของหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ข้อ ๑๓ การยื่ น คํ า ขอต่ อ ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถกลางตามประกาศนี้
ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ หน่วยงานของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
ข้อ ๑๔ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้มีอายุ
ห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

แบบ คร. 10
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

คําขอหนังสือรับรองความรูความสามารถ
วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล
ป สัญชาติ

พ.ศ.

1.ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูโลหิต
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยูปจจุบัน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
2. วุฒิการศึกษา
สาขา
สถานศึกษา
3. อาชีพ
สถานที่ทาํ งาน
4. มีความประสงคจะขอรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ในสาขาอาชีพ
(1) สาขา
(2) สาขา
(3) สาขา
(4) สาขา
(5) สาขา
5. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 4 รูป
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (3) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
6. ขาพเจายินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนทราบเพื่อประโยชน
ในการจัดหางานและบริหารแรงงานตอไป
 ยินยอมใหเปดเผย
 ไมยินยอมใหเปดเผย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขอ
)

2

บัตรประจําตัวผูเขารับการประเมิน
ศูนยประเมินความรูความสามารถ
ชื่อ
สาขาอาชีพ
1..สาขา
วันที่ประเมิน
2..สาขา
วันที่ประเมิน
(ลายมือชื่อผูสมัคร) 3..สาขา
วันที่ประเมิน
ผูรับสมัคร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

ใหผูสมัครเก็บบัตรนี้ไวแสดงหลักฐานเมื่อเขาประเมิน
ถาไมมีบัตรไมอนุญาตใหเขาประเมิน

แบบ คร. 11

(เครื่องหมายศูนยประเมินความรูความสามารถ)

รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

คําขอหนังสือรับรองความรูความสามารถ
วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล
ป สัญชาติ

พ.ศ.

1.ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมูโลหิต
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยูปจจุบัน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
2. วุฒิการศึกษา
สาขา
สถานศึกษา
3. อาชีพ
สถานที่ทาํ งาน
4. มีความประสงคจะขอรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ในสาขาอาชีพ
(1) สาขา
(2) สาขา
(3) สาขา
(4) สาขา
(5) สาขา
5. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 4รูป
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (3) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
6. ขาพเจายินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนทราบเพื่อประโยชน
ในการจัดหางานและบริหารแรงงานตอไป
 ยินยอมใหเปดเผย  ไมยินยอมใหเปดเผย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขอ
)

2

บัตรประจําตัวผูเขารับการประเมิน
ศูนยประเมินความรูความสามารถ
ชื่อ
สาขาอาชีพ
1..สาขา
วันที่ประเมิน
2..สาขา
วันที่ประเมิน
(ลายมือชื่อผูสมัคร) 3..สาขา
วันที่ประเมิน
ผูรับสมัคร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

ใหผูสมัครเก็บบัตรนี้ไวแสดงหลักฐานเมื่อเขาประเมิน
ถาไมมีบัตรไมอนุญาตใหเขาประเมิน

แบบ คร. 12

หนังสือรับรองความรูความสามารถ
เลขที่

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวแก
เพื่อแสดงวาไดผานการประเมินความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ
สาขา
ออกให ณ วันที่
ลงชื่อ
(

เดือน

พ.ศ.

)
อธิบดีกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน

รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

QR Code
(ถามี)

ลงชื่อ
(

)

ประทับตรากรมพัฒนาฝมือแรงงานที่มุมลางดานขวาของรูป

แบบ คร. 13

(ดานหนา)
แบบ คร. 13

เครื่องหมายศูนยประเมิน
ความรูความสามารถ

บัตรประจําตัว
ผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
เลขที่หนังสือรับรอง
วันออกหนังสือรับรอง
ใชไดถึงวันที่
ออกโดย
ศูนยประเมินความรูความสามารถกลาง

QR Code
(ถามี)

5.4 ซม.

8.4 ซม.
(ดานหลัง)
เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

ลายมือชื่อ

ชื่อ-สกุล
ไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
สาขา
(

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

)

8.4 ซม.

ประทับตรากรมพัฒนาฝมือแรงงานที่มุมลางดานขวาของรูป

5.4 ซม.

แบบ คร. 14

(เครื่องหมายศูนยประเมินความรูความสามารถ)
หนังสือรับรองความรูความสามารถ
เลขที่

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวแก
เพื่อแสดงวาไดผานการประเมินความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ
สาขา
ออกให ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(
)
ผูไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรูค วามสามารถ
ตามมาตรา 26/4 (2)
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

QR Code
(ถามี)

ลงชื่อ
(

)

ประทับตราของผูไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 26/4(2)
ที่มุมลางดานขวาของรูป

แบบ คร. 15

(ดานหนา)
แบบ คร. 15

เครื่องหมายศูนยประเมิน
ความรูความสามารถ

บัตรประจําตัว
ผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
เลขที่หนังสือรับรอง
วันออกหนังสือรับรอง
ใชไดถึงวันที่
ออกโดย
ศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 26/4(2)

QR Code
(ถามี)

5.4 ซม.

8.4 ซม.
(ดานหลัง)
เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

ชื่อ-สกุล
ไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
สาขา

ลายมือชื่อ

(
)
ผูไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรู
ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

5.4 ซม.

8.4 ซม.

ประทับตราของผูไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 26/4(2)
ที่มุมลางดานขวาของรูป

แบบ คร. 16

คําขอ
ใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถหรือบัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล

พ.ศ.

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เลขประจําตัวประชาชน
ไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ เลขที่
ออกให ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกโดย
2. มีความประสงคขอรับ
 ใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถ
 บัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
เพื่อใชแ ทนหนัง สือรับ รองความรูความสามารถหรือ บัต รประจําตัว ผูไ ดรับ หนังสือรับ รองความรู
ความสามารถดังกลาว ซึ่งมีเหตุ  ชํารุด  สูญหาย
3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (2) สําเนาหนังสือรับรองความรูความสามารถ (ถามี)
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ (ถามี)
 (4) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขอ
)

แบบ คร. 17

(เครื่องหมายศูนยประเมินความรูความสามารถ)

คําขอ
ใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถหรือบัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล

พ.ศ.

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เลขประจําตัวประชาชน
ไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ เลขที่
ออกให ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกโดย
2. มีความประสงคขอรับ
 ใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถ
 บัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ
เพื่ อ ใช แ ทนหนั ง สื อ รั บ รองความรู ค วามสามารถหรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ผู ไ ด รั บ หนั ง สื อ รั บ รองความรู
ความสามารถดังกลาว ซึ่งมีเหตุ ชํารุด  สูญหาย
3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (2) สําเนาหนังสือรับรองความรูความสามารถ (ถามี)
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ (ถามี)
 (4) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขอ
)

