ใบสมัครเขารับการทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หนวยงาน :
ทดสอบมาตรฐานฝ"มือแรงงานแห&งชาติ
สาขาอาชีพ…………………………………………………………
ทดสอบฝ"มือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ
ระดับ…………………………………………………………………..

รูปถาย
1 นิ้ว

1.ขอมูลสวนบุคคล ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………นามสกุล…………………………………… เพศ

ชาย
หญิง
1.1 ขอมูลทั่วไป(Mr./Mrs./Miss.) ……………………………………………………….……………………………….ศาสนา…………………………………สัญชาติ…………………………
เลขประจําตัวบัตรประชาชน --------------วัน เดือน ป"เกิด………../…………/………… อายุ…………………………..ป"
1.2 ที่อยู&ติดต&อได บานเลขที่/หมู&ที่/ชื่อหน&วยงาน/อาคาร…………………………………………………………………………………………………………..………………………………...
ถนน/ตรอกซอย...........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณียG...............................…...โทรศัพทG............................................…โทรสาร..............................................อีเมลG……………………………………………..…….….
1.3 ประเภทผูสมัคร ผูรับการฝKกจาก กพร. จากสถานศึกษา จากภาครัฐ จากภาคเอกชน บุคคลทั่วไป
1.4 สภาพร&างกาย
ปกติ พิการ ความพิการ การมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ระบุ พิการ……………………………….………………
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา ม.3 ม.6 ปก.ศ. ตน ปก.ศ.สูง/อนุปริญญา ปวช. ปวท. ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาวิชา..................…..........................สถานศึกษา............................................จังหวัด..................…........................ป" พ.ศ. ที่สําเร็จ………………………………………
2. ขอมูลการทํางานในป,จจุบัน(กรณีมีงานทํา กรอกขอ 2.1 กรณีไม&มีงานทํา กรอกขอ 2.2)
2.1 ผูมีงานทํา ทํางานภาครัฐ( ) ขาราชการพลเรือน ( ) ขาราชการตํารวจ ( ) ขาราชการทหาร ( ) ขาราชการครู
( ) ขาราชการอัยการ ( ) ลูกจางประจํา
( ) พนักงานราชการ ( ) พนักงานจางเหมา
ทํางานภาคเอกชน ( ) พนักงาน/ลูกจางภาคเอกชน ทํางานรัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุกิจส&วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ ( ) ผูรวมกลุ&มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ( ) ผูรับจางทั่วไปโดยไม&มีนายจาง
( ) เกษตรกร (ทําไร&/ทํานา/ทําสวน/ประมง/เลี้ยงสัตวG………)
ช&วยธุรกิจครัวเรือน ( ) ลูกจางธุรกิจในครัวเรือน
ประเภทการจาง/รายได รายเดือน
รายสัปดาหG
รายวัน รายชั่วโมง งานเหมา/รายชิ้น
รายไดเฉลี่ยต&อเดือน 1-5,000 บาท 5,001-9,000 บาท 9,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท 40,001 บาทขึ้นไป
ตําแหน&ง/อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………………………อายุงาน………………………………………………..ป"
สถานที่ทํางาน ชื่อสถานประกอบกิจการ/เลขที่/หมู&ที่/อาคาร………………………………..……………………………………………………………………………………………….……..
ถนน/ตรอกซอย...............................................ตําบล/แขวง.................................................................... อําเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณียG...............................…...โทรศัพทG............................................…โทรสาร..............................................
จํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ 1-100 คน 101-200 คน 201-300 คน 301 คนขึ้นไป
กลุ&มอุตสาหกรรมที่ทํางาน (ตอบเฉพาะผูทํางานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส&วนตัว และช&วยธุรกิจครัวเรือน)
ยานยนตGและชิ้นส&วน เหล็กและเหล็กกลา ฟอรGนิเจอรG อาหาร ซอฟตGแวรG ปWโตรเคมี
ไฟฟXาและอิเล็กทรอนิกสG สิ่งทอและแฟชั่น เซรามิกสG แม&พิมพG ก&อสราง โลจิสติกสG
ท&องเที่ยวและบริการ ผลิตภัณฑGยาง อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………..
2.2. ผูไมมีงานทํา ( ) อยู&ระหว&างหางาน ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) ทหารก&อนปลดประจําการ ( ) ผูอยู&ในสถานพินิจ
( ) ผูตองขัง ( ) ผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง ( ) อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………….……………………..
3. เคยเขารับการทดสอบ ไม&เคย เคย ( ) จากกรมพัฒนาฝ"มือแรงงาน ( ) ในสถานประกอบกิจการ ( ) จากหน&วยงานราชการอื่น
4. ความตองการหางาน มีความประสงคGจะใหกรมพัฒนาฝ"มือแรงงาน หางานใหเมื่อผ&านการทดสอบมาตรฐานฝ"มือแรงงาน ไม&ตองการ
ตองการจัดหางานในประเทศ ตําแหน&ง/อาชีพ………………………………..……………………….กลุ&มอุตสาหกรรม………………………………
ตองการจัดหางานในต&างประเทศ ประเทศที่จะไปทํางาน ………………………..……………………………………………………………………….
5. กรณีทดสอบฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ
ชื่อบริษัทจัดหางาน/สถานประกอบกิจการที่ขอทดสอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่/หมู&ที่/ชื่อหน&วยงาน………………………………………………………ถนน/ตรอกซอย.........................................................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณียG.........................โทรศัพทG............................................
ชื่อบริษัทนายจางต&างประเทศ....................................................................ประเทศที่จะไปทํางาน....................................................ระยะเวลาจาง…………………ป"
6. เหตุผลที่สมัครทดสอบ ตองการทราบฝ"มือและความสามารถ ตองการมีงานทํา เพื่อปรับหรือเลื่อนระดับตําแหน&งงาน
เพื่อปรับรายไดใหสูงขึ้น ไดรับการสนับสนุนจากหัวหนา/ผูบังคับบัญชา ไปทํางานต&างประเทศ
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7. แหลงที่ทราบขาว วิทยุ โทรทัศนG สื่อสิ่งพิมพG ปXายประกาศ อินเตอรGเน็ต สถาบัน/ศูนยGพัฒนาฝ"มือแรงงาน
หน&วยงานอื่นสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษา อบจ./อบต. พ&อแม& ญาติ พี่นอง เพื่อน
กลุ&มอาชีพ กลุ&มสตรี กลุ&มสหกรณG กลุ&มออมทรัพยG นายจาง
8. ทานตองการใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จัดเตรียมอุปกรณG หรือสิ่งแวดลอม หรืออื่นๆ เพื่อช&วยอํานวยความสะดวกในการทดสอบมาตรฐานฝ"มือแรงงานหรือไม&
เช&น อุปกรณG หรือสภาพแวดลอม หรือความช&วยเหลือ เป\นตน
ไม&ตองการ ตองการ ระบุ……………………………………………………
9. ขาพเจายินยอมเป9ดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหน&วยงานของรัฐและเอกชนทราบเพื่อประโยชนGในการจัดหางานและบริหารแรงงานต&อไป
ยินยอมเปWดเผย
ไม&เปWดเผย
10. ขาพเจา มีความประสงคGจะนําเครื่องมือ อุปกรณG ที่ใชมาทดสอบเอง มีความประสงคGจะใชเครื่องมือ อุปกรณGของหน&วยทดสอบ
มีความประสงคGจะนําเครื่องมือ อุปกรณG ที่ใชมาทดสอบมาบางส&วนโดยใหจัดเตรียม…………………………………………………………………………………………………..
11.ขาพเจาขอรับรองวา
1) รั บ ทราบและยอมรั บ ที่ จ ะปฎิ บั ติ ต ามมาตรฐานฝ" มื อ แรงงานแห& ง ชาติ กฎหมาย หลั ก เกณฑG แ ละเงื่ อ นไขที่ ก รมพั ฒ นาฝ" มื อ แรงงานกํ า หนด
และ/หรือแกไขเพิ่มเติมภายหนาดวย อย&างเคร&งครัด
2) จะรักษาความลับโดยไม&เปWดเผยขอมูลในที่เกี่ยวของกับการทดสอบ และไม&ร&วมในการทุจริตการทดสอบ
3) ยินดีที่จะมอบขอมูลที่จําเป\นสําหรับการทดสอบแก&กรมพัฒนาฝ"มือแรงงานเมื่อไดรับการรองขอ
4) ขอความขางตนเป\นจริงทุกประการ และไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาดวย
สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณGทํางานหรือหลักฐานการผ&านการฝKกฝ"มือแรงงานหรือฝKกอาชีพ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน อื่นๆ ……………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………………………………………….ผูสมัคร
วันที่………………../…………………../……………………………………
(เฉพาะเจาหนาที่) ประเภทแรงงาน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ
ผลการพิจารณา
มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นว&ามีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานฝ"มือแรงงานแห&งชาติกําหนด
ไม&มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นว&ามีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานฝ"มือแรงงานแห&งชาติกําหนด
รับคําขอไว เนื่องจากมีเอกสาร หลักฐานครบถวน ไม&รับคําขอ เนื่องจาก ......................................................................................................
ผลการพิจารณาคํารองขอพิเศษ
จัดเตรียมตามคํารองพิเศษ ไม&สามารถจัดเตรียมตามคํารองพิเศษ เนื่องจาก...................................................................................................
เจาหนาที่รับสมัคร ………………………………………………………..
วันที่รับสมัคร………..……………………………………………………..
วันที่ทดสอบ………..…………………………………………………….
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