
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 วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรอง 

มาตรฐานฝมอืแรงงาน การนํามาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบ 
มาตรฐานฝมอืแรงงานและการออกหนังสือรับรองใหแกผูผานมาตรฐานฝมือแรงงาน 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๙ (๓) และมาตรา ๔๓ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือ
แรงงาน การนํามาตรฐานฝมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน และการออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ผูประกอบอาชีพ ผูประกอบกิจการ หรือกลุมผูประกอบกิจการที่จะยื่นคํา

ขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหย่ืน ณ จังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการหรือกลุมผู
ประกอบกิจการ โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือหนวยงานของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขตตางๆ  

ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ตั้งอยูในเขต
จังหวัดนั้น 

 
ขอ ๔  มาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรอง ใหรับรองเพื่อประโยชนตอการพัฒนา

ฝมือแรงงานตามมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ 
 
ขอ ๕  การยื่นคําขอตามขอ ๓ ใหย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานตาม

แบบ รมฐ. ๑ ทายประกาศนี ้
 
ขอ ๖  เมื่อนายทะเบียนไดรับคํา ขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๕ แลว

ใหตรวจสอบรายการในคําขอตามแบบ รมฐ. ๒ ทายประกาศนี้ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
(๑) ช่ือสาขาอาชีพ และผูประกอบกิจการ หรือกลุมผูประกอบกิจการ 
(๒) สารบัญ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หนา ๕/๒๔ 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 
 

(๓) รายชื่อผูเช่ียวชาญที่รวมจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๔) คําจํากัดความของมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๕) คําจํากัดความของสาขาอาชีพที่กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๖) การกําหนดขอบเขตของมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๗) คุณสมบัติของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๘) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๙) หลักเกณฑที่จะไดรับหนังสือรับรองผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๑๐) ขอกําหนดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๑๑) ลักษณะการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๑๒) แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความรู พรอมเฉลย 
(๑๓) แบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคความสามารถ 
(๑๔) ใบใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม (๑๓) พรอมเกณฑ

การใหคะแนน 
(๑๕) ใบสรุปผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(๑๖) รายการอื่น ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากเห็นวาถูกตองครบถวน

ใหสงคําขอพรอมเอกสาร หลักฐานใหคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใน
สาขาอาชีพที่เก่ียวของ โดยเร็ว 

ในกรณีที่นายทะเบียนพบวารายการในคําขอตามแบบ รมฐ. ๒ ไมถูกตอง
ครบถวนใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการใหถูกตองครบถวน ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจง 

 
ขอ ๗  ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของมาตรฐานฝมือแรงงานที่

ขอรับรองโดยเร็ว 
เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวามาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรองนั้น

เหมาะสมถูกตองครบถวน ใหรายงานตอนายทะเบียน 
ในกรณีมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะใดๆ ใหเชิญผูย่ืนคําขอหรือผูแทนมาชี้แจง

หรือรับทราบตลอดจนรวมทําการแกไขปรับปรุงรายละเอียดของมาตรฐานฝมือแรงงานดังกลาว 
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจง 

 
ขอ ๘  ใหนายทะเบียนนําเสนอรายงานของอนุกรรมการตามขอ ๗ พรอมดวย

เอกสารหลักฐานใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหประธาน

หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ และผู ย่ืนคําขอหรือผูแทน เขารวมชี้แจงรายละเอียดของ
มาตรฐานฝมือแรงงานที่ขอรับรองตามความจําเปน 

 



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 ๙  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะดําเนินการขอรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพตอไป 

(๑) ไมดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามขอ ๖ วรรคสาม 
(๒) ไมเขารวมแกไขปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานตามขอ ๗ วรรค

สาม 
หากผูย่ืนคําขอประสงคจะขอรับรายละเอียดมาตรฐานฝมือแรงงานและเอกสาร

หลักฐานคืนใหย่ืนคําขอภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับแจงตาม (๑) หรือ
ส้ินสุดการพิจารณาตาม (๒) 

 
ขอ ๑๐  เมื่อคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหการรับรอง

มาตรฐานฝมือแรงงานแลวใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองแกผูย่ืนคําขอตามแบบ รมฐ. ๓ 
ทายประกาศนี้ 

 
ขอ ๑๑  มาตรฐานฝมือแรงงานที่รับรองแลว ผูย่ืนคําขอมีสิทธินําไปใชดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแกผูเขารับการทดสอบ และออกหนังสือรับรองใหแกผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามแบบ รมฐ. ๔ ทายประกาศนี้ 

ผูดําเนินการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ตองรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ใหนายทะเบียนไดรับทราบตามแบบ รมฐ. ๕ ทายประกาศนี ้

 
ขอ ๑๒  มาตรฐานฝมือแรงงานที่ผานการรับรองตามขอ ๑๑ จะตองไดรับการ

พิจารณาทบทวนทุกป โดยผูย่ืนคําขอมีหนาที่ในการทบทวนดังกลาว 
การทบทวนตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุก

ป 
ผลการทบทวนตามวรรคสองเปนประการใด ใหผู ย่ืนคําขอรายงานใหนาย

ทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปตามแบบ รมฐ. ๖ ทายประกาศนี ้
เมื่อไดรับรายงานผลตามวรรคสามแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ ๔ ถึง

ขอ ๘ โดยอนุโลม 
 
 

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

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  คําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน (แบบ รมฐ.๑) 
๒.  การตรวจสอบคําขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน (แบบ รมฐ.๒) 
๓.  หนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน (แบบ รมฐ.๓) 
๔.  แบบ รมฐ.๔ 
๕.  แบบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (รมฐ.๕) 
๖.  รายงานผลการพิจารณาทบทวนมาตรฐานฝมือแรงงาน (รมฐ.๖) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 


