ĒïïǰÙøǰ11ǰ
øĎðëŠć÷×îćéǰ
1ǰ9ǰǰîĉĚü

ÙĞć×ĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë
üĆîìĊęǰ

đ×Ċ÷îìĊęǰÿöćÙößŠćÜđĀöćĕôôŜćĒúąđÙøČęĂÜÖúĕì÷
đéČĂîǰ
óýǰ
îćöÿÖčúǰ
ðŘǰÿĆâßćêĉǰ
ĀöĎŠēúĀĉêǰ

×šćóđÝšćǰ îć÷îćÜîćÜÿćü ǰ
đÖĉéüĆîìĊǰę
đéČĂîǰ
óýǰ
Ăć÷čǰ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰ
ìĊęĂ÷ĎŠêćöìąđïĊ÷îïšćîǰđú×ìĊęǰ
ĀöĎŠǰ àĂ÷ǰ
ëîîǰ
Ē×üÜêĞćïúǰ
đ×êĂĞćđõĂǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ
ēìøýĆóìŤǰ
ēìøÿćøǰ
ĂĊđöúŤǰ
ìĊęĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆîǰđú×ìĊęǰ
ĀöĎŠǰ àĂ÷ǰ
ëîîǰ
Ē×üÜêĞćïúǰ
đ×êĂĞćđõĂǰ
ÝĆÜĀüĆéǰ
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ťǰ
ēìøýĆóìŤǰ
ēìøÿćøǰ
ĂĊđöúŤǰ
 üčçĉÖćøýċÖþć
ÿć×ćǰ
ÿëćîýċÖþćǰ
 ĂćßĊó ßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
ÿëćîìĊęìćĞ Üćîǰ
 öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂøĆïĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰĔîÿć×ćĂćßĊó ßŠćÜĕôôŜćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ
1 ǰÿć×ć ßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
 ǰÿć×ć
 ǰÿć×ć
 ǰÿć×ć
 ǰÿć×ć
 đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂïÖćø÷ČęîÙĞć×Ă
ǰ Ģ ǰøĎðëŠć÷ĀîšćêøÜǰ×îćéǰǰ9ǰǰîĉĚüǰàċęÜëŠć÷öćĒúšüĕöŠđÖĉîĀÖđéČĂîǰÝĞćîüîǰ4øĎð
ǰ 2 ǰÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜñĎšñŠćîìéÿĂïöćêøåćîòŘöČĂĒøÜÜćîĒĀŠÜßćêĉ,ĔïøĆïøĂÜ
ǰ 3 ǰđĂÖÿćøĂČęîėǰ ēðøéøąïč ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîĄ, ÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜñŠćîĂïøö ÿĆööîć, ÿĞćđîćüčçĉÖćøýċÖþć
 ×šćóđÝšć÷ĉî÷Ăöđðŗéđñ÷×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĔĀšÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĒúąđĂÖßîìøćïđóČęĂðøąē÷ßîŤǰ
ĔîÖćøÝĆéĀćÜćîĒúąïøĉĀćøĒøÜÜćîêŠĂĕðǰ
ǰ ÷ĉî÷ĂöĔĀšđðŗéđñ÷ǰ ǰ ĕöŠ÷ĉî÷ĂöĔĀšđðŗéđñ÷ǰ
×šćóđÝšć×ĂøĆïøĂÜüŠć×šĂÙüćöéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúąđĂÖÿćøĀúĆÖåćîìĊęĒîïÙĞć×ĂëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜ
ìčÖðøąÖćøǰ
úÜßČęĂǰ
ǰ

ñĎš÷ČęîÙĞć×Ăǰ
ǰ

2ǰ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüñĎšđ×šćøĆïÖćøðøąđöĉîǰ
ýĎî÷ŤðøąđöĉîÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰ

ÿöćÙößŠćÜđĀöćĕôôŜćĒúąđÙøČęĂÜÖúĕì÷
ßČęĂǰ
ÿć×ćĂćßĊóǰßŠćÜĕôôŜćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ
ǰÿć×ćǰßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
ĔĀšñĎšÿöĆÙøđÖĘïïĆêøîĊĚĕüšĒÿéÜĀúĆÖåćîđöČęĂđ×šćðøąđöĉîǰ
üĆîìĊęðøąđöĉîǰ
ëšćĕöŠöĊïĆêøĕöŠĂîčâćêĔĀšđ×šćðøąđöĉîǰ
ǰÿć×ćǰǰ
ǰǰǰǰüĆîìĊęðøąđöĉîǰ
úć÷öČĂßČęĂñĎšÿöĆÙø ǰǰÿć×ćǰ
üĆîìĊęðøąđöĉîǰ
ñĎšøĆïÿöĆÙøǰ
üĆîìĊęǰ
đéČĂîǰ
óýǰ
øĎðëŠć÷×îćéǰ
1ǰ9ǰǰîĉĚü

êĆüĂ÷ŠćÜ
(đÙøČęĂÜĀöć÷ýĎî÷Ťðøąđöĉî)

Ēïï Ùø.ĢĢ
øĎðëŠć÷×îćé
Ģ X Ģ.Ħ îĉĚü.

ÙĞć×ĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë
đ×Ċ÷îìĊę ÿöćÙößŠćÜđĀöćĕôôŜćĒúąđÙøČęĂÜÖúĕì÷
üĆîìĊę 23 đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
ó.ý. 2559
ÝøĉÜĔÝ
îćöÿÖčú đßĊę÷üßćâ
ó.ý. 2520 Ăć÷č 39
ðŘ ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ĀöĎŠēúĀĉê O

Ģ.×šćóđÝšć (îć÷/îćÜ/îćÜÿćü)
đÖĉéüĆîìĊę 1 đéČĂî öÖøćÙö
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 3 2 8 1 5 6 3 5 9 7 4 9 2
ìĊęĂ÷ĎŠêćöìąđïĊ÷îïšćî đú×ìĊę 216
ĀöĎŠ
àĂ÷
ëîî îćÜúĉĚîÝĊę
Ē×üÜ/êĞćïú ÷ćîćüć
đ×ê/ĂĞćđõĂ ÷ćîćüć
ÝĆÜĀüĆé ÖøčÜđìóöĀćîÙø
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť 10120
ēìøýĆóìŤ 02-285-4546 ēìøÿćø 02-285-4288
ĂĊđöúŤ jringjai@yahoo.com
ìĊęĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆî đú×ìĊę 216
ĀöĎŠ
àĂ÷
ëîî îćÜúĉĚîÝĊę
Ē×üÜ/êĞćïú ÷ćîćüć
đ×ê/ĂĞćđõĂ ÷ćîćüć
ÝĆÜĀüĆé ÖøčÜđìóöĀćîÙø
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť 10120
ēìøýĆóìŤ 02-285-4546 ēìøÿćø 02-285-4288
ĂĊđöúŤ jringjai@yahoo.com
ģ. üčçĉÖćøýċÖþć ðüÿ
ÿć×ć ßŠćÜĕôôŜćÖĞćúĆÜ
ÿëćîýċÖþć üĉì÷ćúĆ÷đìÙîĉÙĂŠćÜìĂÜ
ßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
Ĥ. ĂćßĊó
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ïøĉþĆìđßĊę÷üßćâ đĂĘîÝĉđîĊ÷øĉęÜ ÝĞćÖĆé
ĥ. öĊÙüćöðøąÿÜÙŤÝą×ĂøĆïĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë Ĕîÿć×ćĂćßĊó ßŠćÜĕôôŜćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ
(Ģ) ÿć×ć ßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
(ģ) ÿć×ć
(Ĥ) ÿć×ć
(ĥ) ÿć×ć
(Ħ) ÿć×ć
Ħ. đĂÖÿćøĀúĆÖåćîðøąÖĂïÖćø÷ČęîÙĞć×Ă
(Ģ) øĎðëŠć÷ĀîšćêøÜ ×îćé Ģ X Ģ.Ħ îĉĚü óČĚîĀúĆÜÿĊ×ćü àċęÜëŠć÷öćĒúšüĕöŠđÖĉîĀÖđéČĂî ÝĞćîüî ģ øĎð
(ģ) ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜñĎšñŠćîìéÿĂïöćêøåćîòŘöČĂĒøÜÜćîĒĀŠÜßćêĉ,ĔïøĆïøĂÜ
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîĄ, ÿĞćđîćĔïøĆïøĂÜñŠćîĂïøö ÿĆööîć, ÿĞćđîćüčçĉÖćøýċÖþć
(Ĥ) đĂÖÿćøĂČęîė (ēðøéøąïč)
 ×š×šććóđÝš
î÷Ăöđðŗ
ĂöĎúÜÿŠÖúŠüîïč
ÖĆïĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆ
ĒúąđĂÖßîìøćïđóČ
óđÝšćć÷ĉ×ĂøĆ
ïøĂÜüŠéć×šđñ÷×š
ĂÙüćöéĆ
ćü×šÙćÙúĔĀš
ÜêšîĒúąđĂÖÿćøĀúĆ
ÖåćîìĊęĒåîïÙĞ
ć×ĂëĎÖêšĂÜĒúąđðŨęĂîðøąē÷ßîŤ
ÙüćöÝøĉÜ ǰ
éĀćÜćîĒúąïøĉĀćøĒøÜÜćîêŠĂĕðǰ
ìčĔîÖćøÝĆ
ÖðøąÖćø
ǰ ÷ĉî÷ĂöĔĀšđðŗéđñ÷ǰ ǰ ĕöŠ÷ĉî÷ĂöĔĀšđðŗéđñ÷ǰ ระบุว่าจะให้เปิดเผยหรือไม่
 ÖåćîìĊęĒîïÙĞć×ĂëĎÖêšĂÜĒúąđðŨîÙüćöÝøĉÜ
×šćóđÝšć×ĂøĆïøĂÜüŠć×šĂÙüćöéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúąđĂÖÿćøĀúĆ
ÝøĉÜĔÝ
ìčÖðøąÖćøǰ
úÜßČęĂ
ñĎš÷ČęîÙĞć×Ă
( îć÷ÝøĉÜĔÝ đßĊę÷üßćâ )

ģ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüñĎšđ×šćøĆïÖćøðøąđöĉî
ýĎî÷ŤðøąđöĉîÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë
ÿöćÙößŠćÜđĀöćĕôôŜćĒúąđÙøČęĂÜÖúĕì÷

ßČęĂ îć÷ÝøĉÜĔÝ đßĊę÷üßćâ
øĎðëŠć÷×îćé
ÿć×ćĂćßĊó ßŠćÜĕôôŜćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ
Ģ.ÿć×ć ßŠćÜĕôôŜćõć÷ĔîĂćÙćø
Ģ X Ģ.Ħ îĉĚü.
ĔĀšñĎšÿöĆÙøđÖĘïïĆêøîĊĚĕüšĒÿéÜĀúĆÖåćîđöČęĂđ×šćðøąđöĉî
üĆîìĊęðøąđöĉî
ëšćĕöŠöĊïĆêøĕöŠĂîčâćêĔĀšđ×šćðøąđöĉî

ģ.ÿć×ć
ÝøĉÜĔÝ
üĆîìĊęðøąđöĉî
(úć÷öČĂßČęĂñĎšÿöĆÙø) Ĥ.ÿć×ć
üĆîìĊęðøąđöĉî
ñĎšøĆïÿöĆÙø
üĆîìĊę
đéČĂî
ó.ý.

แบบคําขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
รับแบบคําขอ (แบบ คร.๑๑) ได้ทสี่ ํานักงาน: สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
หรือDownload ใน Wab site สมาคมฯ http://www.temcathai.com

เอกสารหลักฐานที่ใช้
1.แบบ คร.๑๑ (คําขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ)ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องข้อความ
2.รูปถ่าย ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป
3.สําเนาบัตรประชาชน(ต้องไม่หมดอายุ) (เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
4.สําเนาใบรับรองได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังแผ่นเดียวกัน)
(เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)

5.ใบรับรองประสบการณ์การทํางาน (ตั้งแต่เริ่มแรกที่ทํางาน,ถ้ามี) (เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
5.1.สําเนาบัตรประชาชน(ต้องไม่หมดอายุ)ของผูร้ ับรองประสบการณ์การทํางาน(เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
6.ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานทีท่ าํ (ทุกฉบับ) (เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
7.สําเนาวุฒิการศึกษาตัง้ แต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
8.สําเนาบัตรประชาชน(ต้องไม่หมดอายุ) (เซ็นรับรองสําเนาด้วยปากกาสีน้ําเงิน)
หมายเหตุ 1)ต้องติดกาวรูปถ่ายกับแบบ คร.๑๑ จํานวน 2 รูป แผ่นที่.1 และแผ่นที่.2 (อีก 2 รูปเขียนชื่อด้านหลังให้ชัดแจน)
2)เอกสารรายการที่ 5-6 สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจําตัว(แบบ คร.๓)แทนได้(ถ้ามี)

ขั้นตอนการประเมิน
1.ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
2.พบเจ้าหน้าทีเ่ พื่อยืน่ คําขอฯ(ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แบบ คร.๑๑ และเอกสารแนบ)
3.ชําระคําบริการ สมาชิก 700 บ. บุคคลทั่วไป 1,000 บ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.รับใบรับเรื่องหรือรับบัตรประจําตัวผูเ้ ข้ารับการประเมิน (พร้อมรับกําหนดวันเข้ารับการประเมิน)
5.เข้ารับการประเมิน(ตามวัน/เวลาทีน่ ดั หมาย)
6.รับทราบผลการประเมินหลังจากวันประเมิน 5 วันทําการ

/2*2¦·¬´²Â¨³¸É°¥¼n

đú×ìĊęđĂÖÿćø

ĀøČĂĀšćÜøšćî

°¥¼n¸¤¸ªµ¤»
đéČĂî ðŘìĊęđøĉęöìĞćÜćî

¸ÉÎµµÂ¨³®¦º°Â¸É´´

(ĀøČĂüĆîÿĉĚîÿčéìĊęìĞćÜćî)

øąïčðŘìĊęìĞćÜćîüŠćÖĊęðŘ

ĀøČĂĀšćÜøšćî

ĂĂÖĔĀš è üĆîìĊę ........................................
ðøąìĆïêøćïøĉþĆì/
ĀøČĂĀšćÜøšćî

(êšĂÜĒîïÿĞćđîćïĆêøðøąßćßîñĎšÝĆéÖćøĒñîÖïčÙúĀøČĂñĎšøĆïøĂÜ)

ßČęĂïčÙúìĊęÿćöćøëĔĀš×šĂöĎúĕéš
đðŨîđïĂøŤēìøýĆóìŤìĊęêĉéêŠĂĕéš

หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน
เขียนที่

.

วันที่

.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตําแหน่ง

..
ที่อยู่ บ้านเลขที่

ถนน

แขวง/ตําบล

จังหวัด

หมู่ที่

ซอย

.

เขต/อําเภอ

.

รหัสไปรษณีย์

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว

..

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

มีประสบการณ์ทํางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
มาแล้วจํานวน

ปี
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

. ( ผู้รับรอง )

(

)

วันที่
เบอร์โทรศัพท์

เอกสารแนบ
1)สําเนาบัตรประจําตัวประชานของผู้รบั รอง
2)สําเนาบัตรประจําตัวกํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทางราชการออกให้/หรือผูน้ ําชุมชน

.
.

