แบบ คร. 11
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

คําขอหนังสือรับรองความรูความสามารถ
วันที่

เขียนที่ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
เดือน
พ.ศ.
นามสกุล
ป สัญชาติ
หมูโลหิต

1.ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยูปจจุบัน เลขที่
หมู
ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
2. วุฒิการศึกษา
สาขา
สถานศึกษา
3. อาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานที่ทาํ งาน
4. มีความประสงคจะขอรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(1) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
(2) สาขา
(3) สาขา
(4) สาขา
(5) สาขา
5. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 (๑) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 4รูป
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบรับรองผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ,ใบรับรอง
 (3) เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ) ประสบการณ์ทํางานฯ, สําเนาใบรับรองผ่านอบรม สัมมนา, สําเนาวุฒิการศึกษา
6. ขาพเจายินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนทราบเพื่อประโยชน
ในการจัดหางานและบริหารแรงงานตอไป
 ยินยอมใหเปดเผย  ไมยินยอมใหเปดเผย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารหลักฐานที่แนบคําขอถูกตองและเปนความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขอ
)

2

บัตรประจําตัวผูเขารับการประเมิน
ศูนยประเมินความรูความสามารถ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ชื่อ
สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1..สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ใหผูสมัครเก็บบัตรนี้ไวแสดงหลักฐานเมื่อเขาประเมิน
วันที่ประเมิน
ถาไมมีบัตรไมอนุญาตใหเขาประเมิน
2..สาขา
วันที่ประเมิน
(ลายมือชื่อผูสมัคร) 3..สาขา
วันที่ประเมิน
ผูรับสมัคร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
รูปถายขนาด
1 X 1.5 นิ้ว

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
 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.

แบบคำขอหนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
รับแบบคำขอ (แบบ คร.๑๑) ได้ทสี่ ำนักงำน: สมำคมช่ำงเหมำไฟฟ้ำและเครื่องกลไทย
หรือ Download ใน Website สมำคมฯ http://www.temcathai.com

เอกสำรหลักฐำนที่ใช้
1. แบบ คร.๑๑ (คำขอหนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ) ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องข้อควำม
2. รูปถ่ำย ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนำบัตรประชำชน (ต้องไม่หมดอำยุ) (เซ็นรับรองสำเนำด้วยปำกกำสีน้ำเงิน)
4. สำเนำใบรับรองได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ (ถ่ำยด้ำนหน้ำและด้ำนหลังแผ่นเดียวกัน)
(เซ็นรับรองสำเนำด้วยปำกกำสีนำเงิ
้ น)

5. ใบรับรองประสบกำรณ์กำรทำงำน (ตั้งแต่เริ่มแรกทีท่ ำงำน, ถ้ำมี) (เซ็นรับรองสำเนำด้วยปำกกำสีน้ำเงิน)
5.1.สำเนำบัตรประชำชน(ต้องไม่หมดอำยุ)ของผูร้ ับรองประสบกำรณ์กำรทำงำน (เซ็นรับรองสำเนำด้วย
ปำกกำสีน้ำเงิน)

6. ใบรับรองผ่ำนกำรอบรม สัมมนำเกี่ยวกับงำนที่ทำ (ทุกฉบับ) (เซ็นรับรองสำเนำด้วยปำกกำสีน้ำเงิน)
7. สำเนำวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่มัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป (เซ็นรับรองสำเนำด้วยปำกกำสีน้ำเงิน)
หมำยเหตุ 1) ต้องติดกำวรูปถ่ำยกับแบบ คร.๑๑ จำนวน 2 รูป แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2
2) เอกสำรรำยกำรที่ 5-6 สำมำรถใช้ข้อมูลจำกสมุดประจำตัว (แบบ คร.๓) แทนได้ (ถ้ำมี)

ขั้นตอนกำรประเมิน
1. ศึกษำหลักเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
2. พบเจ้ำหน้ำที่เพื่อยื่นคำขอฯ(ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน แบบ คร.๑๑ และเอกสำรแนบ)
3. ชำระค่ำบริกำร สมำชิก 700 บ. บุคคลทั่วไป 1,000 บ. (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
4. รับใบรับเรื่อง หรือรับบัตรประจำตัวผู้เข้ำรับกำรประเมิน (พร้อมรับกำหนดวันเข้ำรับกำรประเมิน)
5. เข้ำรับกำรประเมิน (ตำมวัน/เวลำที่นัดหมำย)

6. รับทรำบผลกำรประเมินหลังจำกวันประเมิน 5 วันทำกำร

LOGO บริษัทฯและที่อยู่

เลขที่เอกสาร

หรือห้างร้าน

อยู่ดีมีความสุข
เดือน ปีที่เริ่มทํางาน

ที่ทํางานและหรือแผนกที่สังกัด

(หรือวันสิ้นสุดที่ทํางาน)

ระบุปีที่ทํางานว่ากี่ปี

หรือห้างร้าน

ออกให้ ณ วันที่ ........................................
ประทับตราบริษัท/
หรือห้างร้าน

(ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนผู้จัดการแผนกบุคลหรือผู้รับรอง)

ชื่อบุคลที่สามารถให้ข้อมูลได้
เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน
เขียนที่

.

วันที่

.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตาแหน่ง

..
ที่อยู่ บ้านเลขที่

ถนน

แขวง/ตาบล

จังหวัด

หมู่ที่

ซอย

.

เขต/อาเภอ

.

รหัสไปรษณีย์

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว

..

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

มีประสบการณ์ทางานหรือประกอบอาชีพ เกี่ยวกับสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
มาแล้วจานวน

ปี
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

. ( ผู้รับรอง )

(

)

วันที่
เบอร์โทรศัพท์

เอกสารแนบ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชานของผู้รับรอง
2) สาเนาบัตรประจาตัวกานัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทางราชการออกให้/หรือผู้นาชุมชน

.
...

.

