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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
แบบย่ืนค าขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 
                    ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 
* โปรดกรอกขอ้มูลใหล้ะเอียดตามความเป็นจริง ขอ้มูลใดไม่เก่ียวขอ้งให้ละไว ้และหากท่ีว่างไม่พอให้จดัท าเป็นเอกสารเพ่ิมเติมได ้* 

 

วัตถุประสงค์ในการย่ืน 

❑   ขอรับการรับรองใหม่                                ❑   ขอสถานท่ีท่ีใชใ้นการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม   
❑   ขยายขอบข่ายการรับรอง                           ❑   ขอต่ออายกุารรับรอง 

           ❑ เพิ่มอาชีพ เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพชั้น            ❑  อ่ืนๆ ………………………………………………..         
           ❑ มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 
                 มีการแกไ้ข ปรับปรุง (แกไ้ข ปรับปรุง โดยสถาบนั)       
1. ข้อมูลองค์กร 

ช่ือองคก์รท่ียืน่ค าขอ ................................................................................................................................... 
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………................................................................................ 
ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………..……หมู่ท่ี ……………….…ตรอก/ซอย ………….…….… 
ถนน ………………………….… ต าบล/แขวง ………….………..…….…อ าเภอ/เขต …………..….…. 
จงัหวดั ……………รหสัไปรษณีย…์……..………โทรศพัท ์.................………โทรสาร............................... 
เวบ็ไซต ์…………………………………............................. 
เวลาท าการ ตั้งแต่วนั..............................ถึง..............................เวลา.............................ถึง........................... 

2. ผู้แทนองค์กร (ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัตามกฎหมาย หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจ) 
ช่ือ…………………………….................................ต าแหน่ง........................................................................... 
โทรศพัท ์...........................….… โทรสาร................................... โทรศพัทมื์อถือ…………………................. 
อี-เมล……………………....................................... อี-เมลส ารอง..……………………………........................ 

3. ผู้ประสานงานองค์กร  
ช่ือ…………………………….................................ต าแหน่ง........................................................................... 
โทรศพัท ์...........................….… โทรสาร................................... โทรศพัทมื์อถือ………………….................  

 
 
 
  
 
  

   เลขที่คำขอ …………………..….……… 
   วันที่ …………………..…………….…… 
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4. สถานท่ีท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะ จ านวน ................................... แห่ง  
ช่ือสถานท่ีท่ีใชใ้นการประเมินสมรรถนะ.......................................................................................................    
ตั้งอยูเ่ลขท่ี …………...……หมู่ท่ี ……….……ตรอก/ซอย ……………....................ถนน 
…………………….…………… ต าบล/แขวง ……………..…………….…อ าเภอ/เขต 
…………..….…….……………จงัหวดั ……………………………..….รหสัไปรษณีย…์……..………
โทรศพัท ์.................………โทรสาร............................... 
เวลาท าการ ตั้งแต่  วนั..............................ถึง............................   เวลา.........................ถึง.......................... 

    โปรดระบุสถานท่ีท่ีจะเป็นสถานท่ีประเมินสมรรถนะทุกท่ี 
 

 

5. ประเภทองค์กร  
 สถาบนัการศึกษาของรัฐ                                                           สถาบนัการศึกษาของเอกชน 
 บริษทัจ ากดั                                                                               บริษทัมหาชนจ ากดั  
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั                                                                      สถาบนัการเงิน 
 มูลนิธิ                                                                                        สมาคม 
 ราชการ                                                                                      รัฐวิสาหกิจ 
 องคก์ารมหาชน                                                                           อ่ืน ๆ ระบุ …..………………………….. 
6. ขอบข่ายท่ีขอรับการรับรองเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

สาขาวิชาชีพ...................................................................... สาขา................................................ 
อาชีพ........................................................................... คุณวุฒิวิชาชีพชั้น........................................... 
อาชีพ........................................................................... คุณวุฒิวิชาชีพชั้น........................................... 
ระบุไดม้ากกวา่ 1 สาขาวิชาชีพ 

 

7. เอกสารประกอบการพจิารณาฉบับภาษาไทยท่ีย่ืนพร้อมค าขอนี้  
    (อา้งขอ้บงัคบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการออก

หนงัสือรับรองแก่องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
7.1 เอกสารประกอบการย่ืนค าขอ ของผู้ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยงานรับรองบุคลากร 

ภายใต้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ)  
(ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองข้ามไปยังข้อ 7.2) 
7.1.1  หนงัสือรับรองการรับรองระบบงานหน่วยงานรับรองบุคลากร ภายใตพ้ระราชบญัญติั  

                    การมาตรฐานแห่งชาติ (คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ) 
7.1.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย หรือหนงัสือรับรองจดัตั้งองคก์ร 
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7.1.3  ใบส าคญัการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ หรือหนงัสือแต่งตั้งผูมี้อ  านาจกระท าการแทนองคก์ร 
7.1.4  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
7.1.5  หนงัสือมอบอ านาจพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ (ใน

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
7.1.6  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
7.1.7  แผนท่ีระบุท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการประเมิน เช่น ห้องสอบขอ้เขียน ห้องสอบ

สัมภาษณ์ หอ้งสอบปฏิบติั ฯลฯ 
7.1.8  แผนการประเมินสมรรถนะ 3 ปี พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนผูข้อรับการประเมิน

สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ตามท่ีขอขอบข่าย  
7.1.9  ขั้นตอนหรือกระบวนการการด าเนินงานขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะ เช่น กระบวนการ 
          ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการรับสมคัรผูข้อรับการประเมินสมรถนะ ฯลฯ 
7.1.10 ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินสมรรถนะ 

 7.1.11 โครงสร้างการบริหารองคก์ร  
  - แผนภูมิแสดงสายการบริหาร อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และจ านวนบุคลากรในแต่ละ    

หน่วยงาน กรณีท่ีองคก์รมีฝ่ายรับรองและฝ่ายฝึกอบรม จะตอ้งแยกฝ่ายรับรองและฝ่ายฝึกอบรม 
ออกจากกนั รวมทั้ง วิทยากรตอ้งไม่เป็นผูป้ระเมินหรือผูต้ดัสินการรับรอง 

  - ในกรณีท่ีองคก์รเป็นส่วนหน่ึงในองคก์รใหญ่หรือกิจการในเครือ ให้แสดงสายการบริหาร    
    อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานขององคก์รใหญ่ดว้ย 

7.2 กรณีท่ียังไม่ได้รับการรับรองระบบงานจากข้อ 7.1  ให้ใช้เอกสารประกอบการย่ืนค าขอ ดังนี้ 
7.2.1  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย หรือหนงัสือรับรองจดัตั้งองคก์ร 
7.2.2  ใบส าคญัการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ หรือหนงัสือแต่งตั้งผูมี้อ  านาจกระท าการ 

                         แทนองคก์ร 
7.2.3  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
7.2.4  หนงัสือมอบอ านาจพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ (ใน

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
7.2.5  ตวัอยา่งผลงาน กิจกรรม หรือรางวลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายท่ีก าหนด 

ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปี (ตอ้งมีการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท่ีขออยา่งนอ้ยไม่ต ากวา่ 3 ปี) 
7.2.6  แผนท่ีระบุท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการประเมิน เช่น ห้องสอบขอ้เขียน ห้องสอบ

สัมภาษณ์ หอ้งสอบปฏิบติั ฯลฯ 

7.2.7  แผนการประเมินสมรรถนะ 3 ปี พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนผูข้อรับการประเมิน
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ สาขา อาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ตามท่ีขอขอข่าย  

7.2.8  ขั้นตอนหรือกระบวนการการด าเนินงานขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะ เช่น กระบวนการ 
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           ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการรับสมคัรผูข้อรับการประเมินสมรถนะ ฯลฯ 
7.2.9 ขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินสมรรถนะ 

  7.2.10 โครงสร้างการบริหารองคก์ร  
  - แผนภูมิแสดงสายการบริหาร อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และจ านวนบุคลากรในแต่ละ    

หน่วยงาน กรณีท่ีองคก์รมีฝ่ายรับรองและฝ่ายฝึกอบรม จะตอ้งแยกฝ่ายรับรองและฝ่ายฝึกอบรม 
ออกจากกนั รวมทั้ง วิทยากรตอ้งไม่เป็นผูป้ระเมินหรือผูต้ดัสินการรับรอง 

  - ในกรณีท่ีองคก์รเป็นส่วนหน่ึงในองคก์รใหญ่หรือกิจการในเครือ ให้แสดงสายการบริหาร    
    อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน และจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานขององคก์รใหญ่ดว้ย 

 
 

8. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัการด าเนินงานในขอบข่ายท่ีขอรับการรับรอง 
8.1. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสมรรถนะและรับรองขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

                บุคลากรภายในโครงสร้างองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะฯ ทั้งหมด  
    จ านวน ...........................….คน แบ่งเป็น 
                คณะกรรมการตดัสิน จ านวน……………………………..........……..คน 
                เจา้หนา้ท่ีสอบ (Examiner) จ านวน…………………….........……..คน 
                เจา้หนา้ท่ีบญัชี จ านวน.................................…….………...........คน 
                เจา้หนา้ท่ีการเงิน จ านวน..............................…….………..........คน 
                เจา้หนา้ท่ีบุคคล จ านวน...............………….....……………........…คน 
                เจา้หนา้ท่ีธุรการและสารสนเทศ จ านวน....…..……….……........คน 
                เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ จ านวน...................…..……….……........คน 
                เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุต าแหน่ง...………………………….....จ านวน..................คน 
 

8.2 องคก์รมีการใชเ้คร่ืองมือการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมจากสถานท่ีอ่ืน หรือไม่ (ถา้มี โปรดระบุช่ือ   
หน่วยงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประเมิน) 

               ไม่มีการใชเ้คร่ืองมือการประเมินจากสถานท่ีอ่ืน 
       มีการใชเ้คร่ืองมือการประเมินจากสถานท่ีอ่ืน       
ระบุ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

8.3 องคก์รมีการใหบ้ริการการฝึกอบรมหรือไม่  
                     ไม่มีการใหบ้ริการการฝึกอบรม 
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       มีการใหบ้ริการการฝึกอบรม แต่ไม่สอดคลอ้งกบัขอบข่ายท่ีขอเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุช่ือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฝึกอบรม และหวัขอ้การ
ฝึกอบรมในภาพกวา้ง ๆ )  
ระบุ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
       มีการใหบ้ริการการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอบข่ายท่ีขอเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (โปรดระบุช่ือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฝึกอบรม และช่ือหลกัสูตรท่ีใชใ้น
การอบรม) 
ระบุ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
- ขอ้มูลตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดเป็นความจริง 
- จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการรับรองทุกประการ 
 

       ลงช่ือ ..................................................……….. ผูย้ืน่ค  าขอ  
                                     (……………....………………………………….) 
                           ต าแหน่ง ............................................................ 

                            วนัท่ี ..................../..................../................ 
หมายเหตุ: ให้ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัตามกฎหมาย หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
1177 อาคารเพร์ิล แบงกค์็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02 035 4928 ต่อ 2003 โทรสาร 02 035 4928 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

         ลงชื่อ …………….………………..…………เจ้าหน้าที่รับคำขอ                                           
                (...............................................) 
      ตำแหน่ง ................................................ 
           วันที่ .............../.............../.............. 
            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 


