
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนญุาต การพักใชใบอนญุาต 

การเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
และคุณสมบตัขิองผูทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 

   
 

เพ่ือใหการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีความชัดเจน เกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติและนําเร่ืองคุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมารวมไวดวยกัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๙ (๓) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง กําหนด
คุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

ใหย่ืนคําขออนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบ มฐ. ๑ 
มฐ. ๒ และ มฐ. ๓ ทายประกาศนี้ 

การยื่นคํา ขอตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืน ณ จังหวัดที่จะตั้งสถานท่ีทดสอบ โดยใน
กรุง เทพมหานคร  ให ย่ืน  ณ  กรมพัฒนาฝมื อแรงงานหรือศูนย พัฒนาฝมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครสําหรับทองที่จังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคหรือศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น 

 
ขอ ๔  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํา ขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๓ แลว

ใหตรวจสอบความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ความ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หนา ๑/๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลอดภัยและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทําหนาที่ทดสอบตามที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละสาขาอาชีพ 

 
ขอ ๕  เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาผูย่ืนคําขอมีความพรอม และมี

ความเหมาะสมตามขอ ๓ ใหพิจารณาออกใบอนุญาตแกผูย่ืนคําขอตามแบบ มฐ. ๔ ทายประกาศ
นี้ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ ในกรณีมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนอาจขยาย
เวลาไดโดยรวมแลวไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่นายทะเบียน ไมอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอรายใด ใหมีหนังสือแจงการไม
อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ 

ใบอนุญาต ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใหใชไดครั้งละ
สองป 

 
ขอ ๖  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาต 

ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน ณ สถานที่ตามขอ ๓ ภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตหมดอายุ และ
เมื่อไดย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดําเนินการตอไป
ได จนกวานายทะเบียนจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
ขอ ๗  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองแสดงใบอนุญาต

ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ ศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ลบเลือนในสาระสําคัญ ให
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติขอรับใบแทนใบอนุญาต โดยใหย่ืนคําขอ ณ 
สถานที่ตามขอ ๓ พรอมแนบใบอนุญาตที่ชํารุด เวนแตในกรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 
ขอ ๘  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานอยางนอยปละคร้ังและตองทําการทดสอบ ณ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานที่ไดรับอนุญาต 

 
ขอ ๙  ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม

ถูกตองตามกฎหมายใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนั้น
ปฏิบัติใหถูกตอง หรือแกไขใหถูกตองภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําส่ัง 

 
ขอ ๑๐  ถาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไมปฏิบัติหรือแกไขให

ถูกตองตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๙ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพัก
ใชใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาต
มาแลวยังไมเกินหนึ่งป หรือเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกส่ัง
พักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) นายทะเบียนเห็นวาผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายไดอีกตอไปแลว 

(๓) นายทะเบียนเห็นวาการที่ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายซึ่งเปนการหลอกลวงประชาชน 

 
ขอ ๑๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาต หรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานทราบ 

ในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หามมิให
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ รวมทั้งการรับสมัครผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
ขอ ๑๓  ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ ตําแหนงครูฝกฝมือ

แรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่รับผิดชอบในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

(๒) เปนผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ หรือผูที่
มีความรูระดับอนุปริญญาข้ึนไป หรือผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติตั้งแตระดับ ๑ ข้ึนไปในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือ 

(๓) เปนอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาขาอาชีพที่จะ
เปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ผูมีคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒) ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่เก่ียวกับ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

 
ขอ ๑๔  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติแตละครั้งตองมีผูทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยตองประกอบดวย ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ตามขอ ๑๓ (๑) หรือ (๒) อยางนอยหนึ่งคน 

 
ขอ ๑๕  ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําผูดําเนินการทดสอบและผูเขารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาต ิ

(๒) เตรียมการทดสอบ ควบคุม และตรวจผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  คําขอรับอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

(แบบ มฐ. ๑) 
๒.  สาขาอาชีพที่ขอดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (แบบ 

มฐ. ๒) 
๓.  รายชื่อผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (แบบ มฐ. ๓) 
๔.  ใบอนุญาตดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (แบบ มฐ. ๔) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 


