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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต  

การติดตามการด าเนินงานของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การออกใบแทนใบอนุญาต
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาต การสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

1.2 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  มีความสามารถปฎิบัติงานได้ 
ตามที่กฎหมายก าหนด และสอดคล้องกับหลักปฎิบัติสากล  

 
2. ขอบข่าย 

ครอบคลุมถึงการพิจารณาออกใบอนุญาต การติดตามการด าเนินงานของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
และการอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
 

3. นิยาม 
3.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า การทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ  

และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
3.2 ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
3.3 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่  

ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ค าอนุญาต (แบบ มฐ. 1) และเอกสารประกอบค าขอ ตามแบบ มฐ. 2, แบบ มฐ. 3 
4.2 แบบตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-68) 
4.3 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ. 4)   
4.4 สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (แบบ มฐ. 6) 
4.5 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัตงิาน (F-STD-52) 
4.6 แบบใบรับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-08) 
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4.7 แบบตรวจติดตามการด าเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ(F-STD-53) 
4.8 ค าขอใบแทนอนุญาต (F-STD-39) 
4.9 บัญชรีายช่ือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-40) 
4.10  หนังสืออุทธรณ์ (F-STD-59) 
4.11 ทะเบียนค าอุทธรณ ์(F-SDD-41) 
4.12 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกนั (P-SDD-12) 
4.13 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
4.14 ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 942/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ 

ความเหมาะสมของผู้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และตรวจสอบ
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นค าขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 
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5. แผนผังขัน้ตอนการด าเนินงาน  
5.1 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต การติดตามการด าเนนิงานของ

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.1) 
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5.2 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การออกใบแทนใบอนุญาตเปน็ผู้ด าเนนิการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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5.3 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.3) 
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6 รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
6.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต การติดตามการด าเนินงาน 

ของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
6.1.1 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการรับค าอนุญาต แบบ มฐ. 1 และเอกสารประกอบ
ค าขอ ตามแบบ มฐ. 2, แบบ มฐ. 3 
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6.1.2 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดค าขออนุญาตและเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 
กรณีไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแจ้งผู้ขอรับอนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารประกอบค าขอ
เพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้ง กรณีไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดพิจารณาไม่รับค าขอ  

6.1.3 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการประสานงานคณะท างาน จัดท าหนังสือนัดหมาย
และเตรียมเอกสารพร้อมข้อมูลแก่คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม  
จากนั้นนัดหมายผู้ยื่นค าขอ เพื่อก าหนดวันตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม  

6.1.4 คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน และบันทึกผลในแบบตรวจสอบความพร้อมและ 
ความเหมาะสม (F-STD-68)   

6.1.5 คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ด าเนินการพิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบ
ความพร้อมและความเหมาะสม (แบบ มฐ. 6) กรณีขาดความพร้อมและความเหมาะสมให้แจ้งผู้ขอรับ
อนุญาตเพื่อด าเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่แจ้ง และก าหนดวันตรวจสอบใหม่ 
โดยด าเนินการตามข้อ 6.1.3  หรือให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดส่งภาพถ่ายมาประกอบการพิจารณา จากนั้น
ส่งแบบตรวจสอบให้เลขานุการคณะท างาน 

6.1.6 เลขานุการคณะท างาน  รับผลการตรวจสอบ ด าเนินการจัดท า/จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอ 
นายทะเบียน ดังนี ้
1) กรณีผลการตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์ ให้เลขานุการคณะท างานด าเนินการ จัดท า/จัดเตรียม 

 สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (แบบ มฐ. 6)   

 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ. 4)   

 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 หนังสือแจ้งผู้ขอรับอนุญาต 

 หนังสือถึงนายทะเบียน 

 ค าอนุญาตตามแบบ มฐ. 1 และเอกสารประกอบค าขอ ตามแบบ มฐ. 2, แบบ มฐ. 3  

 ภาพถ่ายสถานที่ 

 แบบตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-68) 
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2) กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ให้เลขานุการคณะท างาน ด าเนินการจัดท า/จัดเตรียม 

 สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (แบบ มฐ. 6)   

 หนังสือแจ้งผู้ขอรับอนุญาต พร้อมระบุเหตุผล 

 หนังสือถึงนายทะเบียน 

 ค าอนุญาตตามแบบ มฐ. 1 และเอกสารประกอบค าขอ ตามแบบ มฐ. 2, แบบ มฐ. 3  

 ภาพถ่ายสถานที่ 

 แบบตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-68) 
จากนั้นส่งน าเสนอข้อมูลให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณา 

6.1.7 นายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ (แบบ มฐ. 4)   

6.1.8 เลขานุการคณะท างาน แจ้งผลการพิจารณาผลการตรวจสอบต่อผู้ได้รับใบอนุญาต โดยด าเนินการ 
ดังนี ้
1) จัดท าส าเนาประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2) จัดส่งหนังสือถึงผู้ได้รับใบอนุญาตพร้อมแนบส าเนาประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3) นัดหมายผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือรับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
4) กรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ให้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมระบุเหตุผล

จัดส่งให้ผู้ขอรับอนุญาต 
5) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

6.1.9 เลขานุการคณะท างาน จ่ายใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
โดยด าเนินการ ดังนี ้
1) จัดเตรียมแบบใบรับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-08) 
2) จัดเตรียมบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (F-STD-52) จ านวน 2 ฉบับที่ครอบคลุมในเรื่อง 

การรักษาความลับ การแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตกรอกข้อความพร้อมลงชื่อในแบบใบรับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-08) และลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติ งาน 
(F-STD-52) 

4) มอบใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน และแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (F-STD-52) 
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6.1.10 เลขานุการคณะท างาน จัดท าทะเบียนและจัดส่งหลักฐานการอนุญาต โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-40) ของแต่ละจังหวัด  
2) จัดส่งหลักฐานการอนุญาต ให้ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อด าเนินการ

จัดเก็บ ได้แก่  

 สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (แบบ มฐ. 6)   

 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ. 4)   

 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 หนังสือแจ้งผู้ขอรับอนุญาต 

 หนังสือถึงนายทะเบียน 

 ค าอนุญาตตามแบบ มฐ. 1 และเอกสารประกอบค าขอ ตามแบบ มฐ. 2, แบบ มฐ. 3  

 ภาพถ่ายสถานที่ 

 แบบตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-68) 

 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัตงิาน (F-STD-52) 

 แบบใบรับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-08) 
6.1.11 ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 
6.1.12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานติดตามการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาต อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งวิธีการประเมิน เช่น 
การประเมินจากผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือข้อร้องเรียน หรือสังเกตการท างาน  
เป็นต้น โดยใชแ้บบตรวจติดตามการด าเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ(F-STD-53)   

6.1.13 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการประสานงานคณะท างานตรวจสอบความพร้อม
และความเหมาะสม ท าหนังสือนัดหมายและเตรียมเอกสารพร้อมข้อมูลแก่คณะท างานตรวจสอบ 
ความพร้อมและความเหมาะสม จากนั้นนัดหมายผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อก าหนดวันตรวจติดตาม  

6.1.14 คณะท างานด าเนินการตรวจติดตามการด าเนินงาน และบันทึกผลในแบบตรวจติดตามการด าเนินงาน
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  (F-STD-53) จากนั้นส่งแบบตรวจติดตามให้เลขานุการ
คณะท างาน  
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การคัดเลือกและประเมิน

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน การอุทธรณ์ค าสั่งไม่
อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอน 

หมายเลขเอกสาร:P-STD-04 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่  11 | 14 

 

6.1.15 เลขานุการคณะท างาน รับผลการตรวจติดตาม ดังนี ้
1) กรณีผลการตรวจตามผ่านตามเกณฑ์ ให้เลขานุการคณะท างานด าเนินการ  จัดส่งผลการตรวจ

ติดตามให้นายทะเบียนอนุมัติ 
2) กรณีพบข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม ให้ด าเนินการดังนี ้

 จัดท าหนังสือเพื่อออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปฏิบัติ  
ให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง เสนอนายทะเบียนลงนาม  พร้อมรายละเอียดข้อบกพร่อง  
แจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อด าเนินการปรับปรุงภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งและ
ก าหนดวันตรวจสอบใหม่ โดยด าเนินการตามข้อ 6.1.13 หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดส่งภาพถ่าย 
มาประกอบการพิจารณา 

 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง/แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือปฏิบัติให้
ถูกต้อง/การแก้ไขไม่มีประสิทธิผล เสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีก าหนดครั้งละไม่เกิน  120 วันหรือ 
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี  

6.1.16 นายทะเบียนพิจารณาผลการตรวจติดตาม  
6.1.17 เลขานุการคณะท างาน แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อทราบ และกรณีเพิกถอน

ใบอนุญาต ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ ได้รับอนุญาตจัดส่งใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ. 4) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมทั้งยุติการแสดงเครื่องหมาย 

6.1.18 เลขานุการคณะท างาน ทบทวนทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร โดยด าเนินการ ดังนี ้
1) ทบทวนบัญชีรายชื่อผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-40) ของแต่ละจังหวัด  
2) จัดส่งหลักฐานต่างๆ ให้ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อด าเนินการจัดเก็บ 

ได้แก่ แบบตรวจติดตามการด าเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  (F-STD-53) 
หนังสือเพื่อออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หลักฐานพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

3) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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6.2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกใบแทนใบอนญุาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิ

6.2.1 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการรับค าขอใบแทนใบอนุญาต (F-STD-39) และ
เอกสารประกอบค าขอ  

6.2.2 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดค าขอใบแทนใบอนุญาต 
และเอกสารหนักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 
กรณีไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารประกอบ  
ค าขอเพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้ง กรณีไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดพิจารณา 
ไม่รับค าขอ  

6.2.3 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการจัดท าใบแทนใบอนุญาต เสนอนายทะเบียน 
ลงนาม 

6.2.4 เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ ส านัก งานพัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ่ายใบแทนใบอนุญาต และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
  

6.3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน เรื่อง การอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.3.1 นายทะเบียนได้รับหนังสืออุทธรณ์ (F-STD-59) หรือได้รับค าอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ด าเนินการส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้อุทธรณ์สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งพร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร ดังนี ้
1. ส าเนา ค าสั่งไม่อนุญาต หรือค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน แล้วแต่กรณี 
2. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้อุทธรณ์ ให้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหนังสือมอบอ านาจ 

ในการเป็นผู้กระท าการแทนนิติบุคคล 
3. ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

6.3.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงทะเบียนค าอุทธรณ์ (F-SDD-41) 
และรวบรวมหลักฐาน และส่งให้กลุ่มกฎหมาย  



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การคัดเลือกและประเมิน

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 
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6.3.3 กลุ่มกฎหมาย น าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอุทธรณ์  เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่รับเรื่องอุทธรณ ์

6.3.4 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  

6.3.5 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ลงทะเบียนค าตัดสินอุทธรณ์ 
ในทะเบียนค าอุทธรณ์ (F-SDD-41) น าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาพิจารณาหรือมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและแก้ไขปรับปรุง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน  
(P-SDD-12) 

6.3.6 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) สรุปค าอุทธรณ์และการด าเนินการ
เส น อ ที่ ป ระชุ ม ท บ ท วน ฝ่ ายบ ริ ห าร  (Management Review) ต าม คู่ มื อ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  
เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 

7 การจัดเก็บบนัทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลาที่

เก็บ 
ผู้เก็บ 

แบบ มฐ. 
1,2,3 

ค าอนุญาตตามแบบ มฐ.1และ
เอกสารประกอบค าขอตาม
แบบ มฐ.2, แบบ มฐ.3  

จัด เก็บ เข้ าแฟ้ ม
ผู้ ด า เ นิ น ก า ร
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน แยก
ตามหน่วยงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 3 ปี เจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน/
เจ้าหน้าที่
ส านักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานส่งเสริม
การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

- ภาพถ่ายสถานที่ 
F-STD-

68 
แบบตรวจสอบความพร้อม
และความเหมาะสม  

- หนังสือถึงนายทะเบียน 
- หนังสือแจ้งผู้ขอรับอนุญาต 

แบบ มฐ. 
6 

สรุปผลการตรวจสอบความ
พร้อมและความเหมาะสม  

- ส าเนาใบอนุญาตด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ (แบบ มฐ. 4)   

- ป ระกาศกรมพั ฒ น าฝี มื อ
แรงงาน 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การคัดเลือกและประเมิน

ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน การอุทธรณ์ค าสั่งไม่
อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอน 
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รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา 
ทีเ่ก็บ 

ผู้เก็บ 

F-STD-08 แบบใบรับใบอนุญาตและ
เครื่องหมายศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ผู้ ด า เนิ น ก า ร
ท ด ส อ บ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  แยก
ตามหน่วยงาน 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

3 ปี เจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน/
เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน/
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานส่งเสริมการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

F-STD-52 บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน  

F-STD-40 บัญชีรายชื่อผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

F-STD-53 แ บ บ ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

- หนังสือเพื่อออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือแก้ไขใหถู้กต้อง 

- หลักฐานพิจารณาสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

F-STD-39 ค าขอใบแทนอนุญาต และ
เอกสารประกอบค าขอ  

- ใบแทนอนุญาต  
F-STD-59 หนังสืออุทธรณ ์
F-SDD-41 ทะเบียนค าอุทธรณ ์ 

 
จัดเก็บเข้าแฟ้ม

อุทธรณ์ 
ร้องเรียน 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

3 ปี เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

 




