
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนังสือรับรอง 

ว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนงัสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.  2545  และมาตรา  39  (3)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง  คุณสมบัติของ 
ผู้เข้ารับการทดสอบ  วิธีการทดสอบ  และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  ลงวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การทดสอบ”  หมายความว่า  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ข้อ 4 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในแต่ละสาขาอาชีพ 
(๒) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาอาชีพที่จะเข้ารับการทดสอบ 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  

ณ  หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ 

ข้อ 6 ในการทดสอบแต่ละครั้ง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานต้องจัดให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าสามคน 

ข้อ 7 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการ
ทดสอบภาคความสามารถให้เสร็จสิ้นภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการทดสอบภาคความรู้เสร็จสิ้น  

ข้อ 8 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดในแต่ละสาขาอาชีพ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 9 เมื่ อผู้ เ ข้ ารับการทดสอบผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้แล้ว   
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคล
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบ 

กรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการทดสอบ  ให้หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  เป็นไปตาม
แบบ  มฐ.  6  ท้ายประกาศนี้ 

กรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดการทดสอบ  ให้หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  
เป็นไปตามแบบ  มฐ.  7  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 10 ในกรณีที่หนังสือรับรองช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าวยื่นค าขอออกใบแทนต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หรือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกหนังสือรับรอง  ตามแบบ  มฐ.  8  ท้ายประกาศนี้  

ใบแทนหนังสือรับรอง  ให้เป็นไปตามแบบ  มฐ.  9  หรือแบบ  มฐ.  10  ท้ายประกาศนี้ 
แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเลิกด าเนินการ  ให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ท่ีผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นตั้งอยู่  ท าการตรวจสอบและเป็นผู้ออกใบแทนให้แก่ 
ผู้ยื่นค าขอแทน 

ข้อ 11 หนังสือรับรองที่ได้ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป 
ให้น าความในข้อ  10  วรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งช ารุด   

สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญโดยอนุโลม 
ข้อ 12 การทดสอบที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการทดสอบ 

ไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าเป็นการทดสอบตามประกาศนี้  และให้ด าเนินการตามประกาศนี้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุทธิ  สโุกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 6           

 
หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

National Skill Standard Assessment Certificate 
 

เลขที ่(No.)   /   
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย  
from Department of Skill Development by  
 

*หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until       

ใหไ้ว้ ณ วันที่      
given on      

 
     
(    ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

Director – General of the Department of Skill Development 
                                       
 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 
 
*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว ้
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 



(ด้านหลัง) 
คะแนนการทดสอบ 

(Total Score) 
 

  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
                  (Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

  
 
  
 
  

  
 
  
 
  

 



 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 7  
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
from  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียน  
authorised by Director General of the Department of Skill Development, Ministry of labour, as a registrar  
ตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่  

under license number            dated    

*หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until       

ใหไ้ว้ ณ วันที่      
given on      

 

 
     
(    ) 

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
Skill Standard Testing Provider 

 

 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้  

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว 

 

 



(ด้านหลัง) 
 

คะแนนการทดสอบ 
(Total Score) 

 
  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

  
 
  
 
  

  
 
  
 
  

 



แบบ มฐ. 8 
 

(ตราครุฑเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
/เครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) 

 
ค าขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 
เขียนที ่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

ข้าพเจ้า นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                       
ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที ่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ออกโดย  

 
มีความประสงค์ขอรับใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เพ่ือใช้แทนหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งมีเหต ุ ช ารุด  สูญหาย   ถูกท าลาย  ลบเลือนในสาระส าคัญ 
 เหตุอ่ืน ๆ (ระบุ)        

 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ถ้าม)ี 

 เอกสารอื่น (โปรดระบุ)   
(ส าเนาเอกสารหลักฐานให้ลงชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบค าขอถูกต้องและเป็น

ความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
 
 



 (ด้านหน้า) แบบ มฐ. 9  

ใบแทน 
Substitute Certificate 

 
หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 
  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย  
from Department of Skill Development by  

*ใบแทนหนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This substitute certificate is valid until       

ใบแทนหนังสือรับรอง ให้ไว้ ณ วันที่      
given on      

 
     
(    ) 

 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

Director – General of the Department of Skill Development 
                                                                   
 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee 
 

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว  



(ด้านหลัง) 

หมายเหตุ : ออกแทนหนังสือรับรอง เลขที่   ลงวันที่      
Remark : This is substitution of National Skill Standard Assessment Certificate No   ลงวันที่    

ซ่ึงมีเหต ุDue to   ช ารุด damage   สูญหาย lost   ถกูท าลาย destroyed   ลบเลือนในสาระส าคัญ faded on document 
 เหตุอื่น ๆ (ระบุ) other (please specify)       
ตามค าขอเลขที ่   ลงวันที่      
In accordance with request number    dated      
 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ 

 
คะแนนการทดสอบ 

(Total Score) 
 

  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

  
 
  
 
  

  
 
  
 
  

 



 (ด้านหน้า)             แบบ มฐ. 10  
ใบแทน 

Substitute Certificate 
 

 
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองว่าเป็นผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
National Skill Standard Assessment Certificate 

เลขที ่(No.)   /   

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
This is to certify that 

 

  (ชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)   
         (Name)    
ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

has passed the National Skill Standard Test 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

according to the Skill Development Promotion Act, B.E. 2545. 
ในสาขาอาชีพ สาขา ระดับ  
on  Level  
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
from  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียน 
authorised by Director General of the Department of Skill Development, Ministry of labour, as a registrar 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่  

under license number                      dated        

*ใบแทนหนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่     
 This certificate is valid until        

ใบแทนหนังสือรับรอง ให้ไว้ ณ วันที่      
given on      

 

     
(    ) 

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
Skill Standard Testing Provider 

 
 
 

(ประทับตราเครื่องหมายของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ขนาดสูง 3 เซนติเมตร) 
 

    
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 

Examinee  

รูปถ่าย  
ขนาด 1 น้ิว 

 

 



(ด้านหลัง) 

หมายเหตุ : ออกแทนหนังสือรับรอง เลขที่   ลงวันที่      
Remark : This is substitution of National Skill Standard Assessment Certificate No   date    

ซ่ึงมีเหต ุDue to   ช ารุด damage   สูญหาย lost   ถกูท าลาย destroyed   ลบเลือนในสาระส าคัญ faded on document 
 เหตุอื่น ๆ (ระบุ) other (please specify)       
ตามค าขอเลขที ่   ลงวันที่      
In accordance with request number    dated      
 

*ระบุเฉพาะสาขาอาชพีที่มีการก าหนดอายุหนังสือรับรองวา่เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไว้ 

 

คะแนนการทดสอบ 
(Total Score) 

 
  

ภาคความรู้ 
(Theoretical) 

 
  

ภาคความสามารถ 
(Practical) 

 
  

 

 

 

ชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(Examiner) 
 

เลขที่ขึ้นทะเบียน 
(Examiner No.) 

ลงช่ือ 
(Signature) 

1.   
  

2.   
  

3.   
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