เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖/๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือ
(๒) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประสบการณ์การทํางานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ไม่น้อยกว่าห้าปีและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด
ข้อ ๒ บุคคลที่ประสงค์จะยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อนายทะเบียนตามแบบ คร.๑๘ ท้ายประกาศนี้
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุสาขาอาชีพที่จะเป็นผู้ประเมิน
ข้อ ๓ เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของ
ผู้ ยื่ น คํ า ขอ หากเห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นและออกหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย น
ตามแบบ คร. ๑๙ ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งออกบัตรประจําตัวผู้ประเมินแก่ผู้ยื่นคําขอ
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุผล
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
หนังสือรับรองและบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งให้มีอายุห้าปี
ข้อ ๔ ในกรณีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจําตัวผู้ประเมินชํารุด
หรือสูญหาย ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อออกใบแทน หรือขอรับบัตรประจําตัวผู้ประเมิน แล้วแต่กรณี
ตามแบบ คร. ๒๐ ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินให้เป็นไปตามแบบ คร.๒๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ค่าธรรมเนียม
การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัว
ผู้ประเมินให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๖ การยื่นคําขอตามประกาศนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

แบบ คร.๑๘
รูปถ่ายขนาด
๑ X ๑.๕ นิ้ว

คําขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน

วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล
ปี สัญชาติ

พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
หมู่โลหิต
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
๒. คุณสมบัติในการยื่นคําขอเป็นผู้ประเมิน
 (๑) จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 (๒) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ประเมิน
โดยมีประสบการณ์การทํางานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าห้าปีและผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนด
๓. มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
สาขาอาชีพ
สาขา
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พื้นหลังสีขาว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (๓) เอกสารทางการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 (๔) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาที่ประเมิน

๒
 (๕) เอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่น้อยกว่าห้าปี
 (๖) เอกสารที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเป็นผู้ประเมิน
 (๗) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

แบบ คร.๑๙

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
เลขที่
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประเมิน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ในสาขาอาชีพ
สาขา
ออกให้ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ
(

)
นายทะเบียน

แบบ คร.๒๐

คําขอ
ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจําตัวผู้ประเมิน
วันที่

เขียนที่
เดือน
นามสกุล

พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
เลขประจําตัวประชาชน
ได้รับหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน เลขที่
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกให้โดย
๒. มีความประสงค์ขอรับ
 ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
 บัตรประจําตัวผู้ประเมิน
เพื่อใช้แทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจําตัวผู้ประเมินดังกล่าว
ซึ่งมีเหตุ  ชํารุด  สูญหาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคําขอ
)

แบบ คร.๒๑

ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
เลขที่
ใบแทนฉบับนี้ให้ไว้แก่

เพื่อแสดงว่าเป็นใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
เลขที่
ออกให้ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
โดยเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ในสาขาอาชีพ
สาขา
ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ
(

)
นายทะเบียน

