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1. ขอบข่าย 
ข้อก าหนดนี้ ก าหนดค านิยาม ขอบข่ายที่เปิดให้บริการ รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ และคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นค าขอ เงื่อนไขส าหรับผู้ยื่นค าขอ และผู้เข้ารับการทดสอบ การยื่นค าขอการรับรอง การทดสอบ/
ประเมินสมรรถนะของบุคคล และการรับรอง เงื่อนไขผู้ได้รับการรับรอง การตรวจติดตามผล การต่ออายุ
การรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การรักษาความลับ 
การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรูปแบบการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และค่าธรรมเนียม  

 
2. ค านยิาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในข้อก าหนดนี้ มีดังต่อไปน้ี 
2.1 หน่วยรับรอง หมายถึง หน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันรับรองคุณวุฒิ

วิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 
2.2 สคช. หมายถึง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
2.3 ผู้ยื่นค าขอ (Applicant) หมายถึง ผู้ประสงค์ที่จะขอรับการรับรอง  
2.4 ผู้เข้ารับการทดสอบ (Candidate) หมายถึง ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานอาชีพ และได้รับการยอมรับเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคล 
2.5 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

หน่วยรับรอง 
2.6 การรับรอง (Certification)  หมายถึง การให้การยอมรับผู้ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานอาชีพ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรอง และ สคช. 
2.7 ผู้ได้รับการรับรอง (Certified Person) หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการทดสอบและผ่านตามเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะ และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  
2.8 การประเมินสมรรถนะ (Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินการใช้ความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถมาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ  
2.9 เครื่องหมายรับรองระบบงาน หมายถึง เครื่องหมายรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งหน่วยรับรองระบบงานได้มอบสิทธิ์ให้แก่หน่วย
รับรองและผู้ได้รับการรับรองน าไปแสดงหรืออ้างอิงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่
ก าหนด  

2.10 หนังสือรับรอง (Certificate)  หมายถึง หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง ตามรูปแบบการรับรองที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
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2.11 ประกาศนียบัตร (Certificate) หมายถึง ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มอบให้แก่ผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง ตามรูปแบบการรับรองที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก าหนด  

2.12 การติดตามผล (Surveillance)  หมายถึง การติดตามผลการปฏิบัติว่าผู้ได้รับการรับรองยังคง
ความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

2.13 การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายถึง การประเมินภายหลังการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ที่ด าเนินการเมื่อครบรอบอายุ เพื่อทบทวนว่าผู้ได้รับการรับรองยังคงความสามารถ และปฏิบัติได้
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองที่ก าหนด  

2.14 การร้องเรียน (Complaint) หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง คณะกรรมการตัดสินการรับรอง คณะ
พิจารณาอุทธรณ์ ผู้ได้รับการรับรอง เจ้าหน้าที่สอบ ผู้คุมสอบ บุคลากรของหน่วยรับรอง หรือ
หน่วยงานทีห่น่วยรับรอง จ้างเหมาช่วง 

2.15 การอุทธรณ์  (Appeal) หมายถึง การไม่ เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่
คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง คณะกรรมการตัดสินการรับรอง ได้
พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้หน่วยรับรอง
ด าเนินการทบทวน 

2.16 มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard)  หมายถึง มาตรฐานอาชีพที่จัดท าและประกาศใช้โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

 
3. ขอบข่ายที่เปดิให้บริการ 

หน่วยรับรอง เปิดขอบข่ายให้บริการรับรอง สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 3 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 3 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 3 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 3 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 3 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารค่าตอบแทน) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พนักงานสัมพันธ์) ชั้น 4 
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- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (วางแผนอัตราก าลัง) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ชั้น 4 

- อาชีพนักบริหารงานบุคคล (พัฒนาองค์การ) ชั้น 4 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 5  

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้น 6 

 
4. รายละเอียดการประเมนิสมรรถนะ และคุณสมบัตขิองผู้ยื่นค าขอ 

หน่วยรับรอง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ วิธีการประเมินสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน ของสาขา
บริหารค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดในแต่ละอาชีพและระดับชั้น อ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพนัก
บริหารงานบุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 
5. เงื่อนไขส าหรบัผู้ยื่นค าขอ และผู้เขา้รับการทดสอบ 

ผู้ยื่นค าขอและผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
5.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรองที่หน่วยรับรอง และ สคช.ก าหนด 
5.2 ให้ข้อมูลและส่งมอบเอกสารเพ่ือขอรับการรับรองที่เป็นความจริง เมื่อได้รับการร้องขอ 
5.3 แจ้งให้หน่วยรับรองทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ท างาน 

เป็นต้น โดยเร็ว 
5.4 ช าระค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดก่อนเข้ารับการทดสอบ  
5.5 ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการทดสอบตามเวลาที่ก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับการ

ทดสอบอย่างเคร่งครัด 
5.6 ไม่ทุจริต หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบ รวมทั้งไม่คัดลอก หรือเปิดเผยข้อมูลในชุดข้อสอบ 
5.7 ไม่แสดง หรืออ้างถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ อาชีพ และระดับที่ยื่นค าขอ ก่อนได้รับ

การรับรองจากหน่วยรับรอง 
5.8 อนุญาตให้บุคลากรของ สคช. หน่วยรับรองระบบงาน และองค์กรอื่นๆ ที่ได้ลงนามสัญญาว่าด้วยการ

รักษาความลับกับหน่วยรับรองแล้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบและประเมิน และเข้าถึงข้อมูล
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ และผู้ได้รับการรับรองได้   

5.9 อนุญาตใหห้น่วยรับรอง ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้และเพิกถอนต่อสาธารณะ 
5.10 จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่หน่วยรับรอง และ สคช. ก าหนด  
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6. การยื่นค าขอการรับรอง 

6.1 ผู้ยื่นค าขอ สามารถแจ้งความจ านงเข้ารับการทดสอบผ่าน ไลน์ เฟสบุ๊ค และโทรศัพท์ และยื่นค าขอรับ
การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทาง E-mail : 
hrci@pmat.or.th ห รื อ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์  http://www.pmat.or.th/hrci ห รื อ ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.tpqi.go.th ผู้ยื่นค าขอรับการรับรองสามารถยื่นแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
6.2.1.1 กรณีผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง หรือผ่านทาง E-mail: hrci@pmat.or.th ผู้ยื่นค าขอต้องกรอก

แบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (FM-THRCI-ADM-01) 
และจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอที่ก าหนดให้ครบถ้วน   

6.2.1.2 หน่วยรับรอง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการกรอกแบบค าขอรับการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และเอกสารประกอบการค าขอ  
1) หากแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (FM-THRCI-

ADM-01) และเอกสารประกอบค าขอครบถ้วน หน่วยรับรองจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอช าระ
ค่าบริการ (ถ้ามี) 

2) หากแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (FM-THRCI-
ADM-01) และเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องก่อนการสอบ หน่วย
รับรองจะพิจารณายกเลิกค าขอ  

3) หากคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอไม่สอดคล้องตามที่มาตรฐานอาชีพก าหนด โดยเฉพาะ
คุณสมบัติก่อนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ :   

 หน่วยรับรอง จะพิจารณาไม่รับค าขอ เนื่องจากผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
ตามที่มาตรฐานอาชีพก าหนด หน่วยรับรองจะพิจารณาท าลายแบบค าขอรับการ
ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (FM-THRCI-ADM-01) และเอกสาร
ประกอบค าขอ และส าเนาใบค าขอ เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

6.2 กรณีผู้ยื่นค าขอมีความต้องการพิเศษซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยรับรอง สามารถจัดเตรียมให้ได้  ผู้ยื่นค าขอ
สามารถระบุเหตุผลและรายละเอียดในแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (FM-THRCI-ADM-01) เช่น กรณีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ/ทุพพลภาพที่เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ การอ านวยความสะดวกดังกล่าว หน่วยรับรอง
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียม แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากเหตุผล ความจ าเป็น และทรัพยากรที่มี
อยู่ของหน่วยรับรอง โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเป็นกลางส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบ 

mailto:hrci@pmat.or.th%20หรือ
http://www.pmat.or.th/hrci
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6.3 หน่วยรับรอง จะรับแบบค าขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (FM-THRCI-
ADM-01) และให้การรับรองเฉพาะขอบข่ายสาขาวิชาชีพ อาชีพ และระดับชั้นที่หน่วยรับรอง เปิด
ให้บริการเทา่นั้น  

7. การทดสอบ/ประเมนิสมรรถนะของบคุคล และการรับรอง 
1) หน่วยรับรองจะด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ตามขอบข่ายที่เปิดให้บริการดังที่ระบุ

ข้างต้น ทั้งนี้ เฉพาะผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสอดคล้องตามที่ก าหนดในมาตรฐานอาชีพเท่านั้น
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

2) หน่วยรับรอง จะแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่คุมห้องทดสอบของแต่ละสาขาอาชีพ ก่อนการ
ทดสอบ ซึ่งหากมีข้อมูลพบว่า บุคลากรและครอบครัวของบุคลากรดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้า
รับการทดสอบ หรือหน่วยงานที่ผู้เข้ารับการทดสอบสังกัดอยู่ หน่วยรับรอง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนห้องสอบ เปลี่ยนเจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่คุมห้องทดสอบ หรือด าเนินการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการรับรอง 

3) ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามแผนที่แจ้งไว้ หากไม่สะดวกที่จะเข้ารับการ
ทดสอบตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะไม่สะดวกเข้ารับการทดสอบตาม
แผนที่แจ้งไว้ จะต้องแจ้งหน่วยรับรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการทดสอบ โดยทางหน่วย
รับรองจะพิจารณาเพื่อเลื่อนการเข้ารับการทดสอบเป็นกรณี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับ
การทดสอบในรอบการจัดสอบครั้งถัดไป หากไม่สะดวกเข้าทดสอบตามแผนที่ก าหนดใหม่จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้ารับการทดสอบ โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และต้องยื่นค าขอ และช าระ
ค่าบริการใหม่   

4) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในบางสมรรถนะ จะไม่สามารถมาเข้ารับการทดสอบซ่อม
ได้ หากต้องการยื่นค าขอเพื่อการรับรองจะต้องยื่นค าขอใหม่เมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่มีมติ
ไม่ได้รับการรับรอง และต้องช าระค่าบริการใหม่  

5) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบทุจริตการสอบ หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสอบใน
ครั้งนั้น และหน่วยรับรองจะไม่อนุญาตให้ยื่นค าขอเพื่อขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองไดใ้หม่ 

6) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบทุจริตการสอบ แต่ผู้เข้ารับการทดสอบท่านนั้นได้รับการรับรองในระดับชั้น
หรือสาขาอาชีพอื่นอยู่ หน่วยรับรองจะคงอายุการรับรองตามหนังสือรับรองไว้ แต่จะไม่สามารถยื่นค า
ขอเพ่ือต่ออายุการรับรองได้ใหม่ 

7) ผู้เข้ารับการทดสอบด าเนินการเข้าทดสอบสมรรถนะตามรูปแบบการรับรองที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน
อาชีพ 

8) หน่วยรับรอง ด าเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียน ตรวจแฟ้มสะสมผลงาน หรือประเมินตามมาตรฐาน
อาชีพ และรวบรวม และส่งข้อมูลผลการสอบ/ประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ จากนั้นเสนอคณะตัดสิน
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การรับรอง ในการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันท า
การนับจากวันสุดท้ายของการทดสอบ 

9) หน่วยรับรอง จะจัดส่งผลการพิจารณาตัดสินให้การรับรองให้แก่ สคช. เพื่ออนุมัติจัดท าหนังสือรับรอง 
และประกาศนียบัตร  

10) เมื่อได้รับหนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรจาก สคช. แล้ว หน่วยรับรอง จะแจ้งให้ผู้ได้รับการ
รับรองมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งหนังสือรับรองและประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
โดยหนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ส่วนประกาศนียบัตรไม่ก าหนดอายุการ
รับรอง 

11) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่เห็นด้วยต่อผลประเมิน หรือการรับรอง สามารถร้องเรียนได้ตามขั้นตอน
ในข้อ 13. 
 

8. เงื่อนไขส าหรบัผู้ได้รับการรับรอง 
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของรูปแบบการรับรองตามมาตรฐานอาชีพ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

เกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง 
2) อ้างถึงการรับรองเฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น  
3) ไม่ใช้หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายรับรองระบบงานในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด  
4) ไม่อ้างอิงการรับรองในลักษณะที่จะท าให้หน่วยรับรอง และสคช. เสื่อมเสีย รวมทั้งไม่แสดงข้อความที่

เกี่ยวข้องกับการรับรอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้โดยไม่รับการอนุญาต 
5) ยุติการอ้างอิงการรับรอง สถานะการรับรอง หรือใช้ผลการรับรอง หรือการประชาสัมพันธ์การรับรอง

ของตนเองระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนการรับรอง และส่งมอบหนังสือรับรองและ/หรือ
ประกาศนียบัตรคืนแก่หน่วยรับรอง ทั้งนี้ หากหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรสูญหาย ต้อง
จัดส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความ 

6) เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในอาชีพ และระดับชั้น
ที่ได้รับการรับรอง จะต้องจัดเก็บบันทึกข้อร้องเรียน และผลการด าเนินการแก้ไขต่อข้อร้องเรียน
ดังกล่าว และจัดส่งให้ หน่วยรับรอง เมื่อได้รับการร้องขอ 

7) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ท างาน เป็นต้น ต้องปรับปรุงข้อมูล และ
แจ้งให้หน่วยรับรอง ทราบทันที 

8) จะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามอัตราที่ก าหนด 
9) ให้ข้อมูลและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นความจริง เมื่อได้รับการร้องขอ 
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10) หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร ถือว่าเป็นสมบัติของหน่วยรับรอง และสคช. หากมีการเรียกคืน หรือ
แจ้งให้ยุติการใช้ ผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการส่งคืนและยุติการใช้เมื่อได้รับการแจ้งจากหน่วย
รับรอง  

11) ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของอาชีพนั้นๆ อย่างเคร่งครัด  
12) ห้ามน าตราสัญลักษณ์ของ สคช. และหน่วยรับรอง ไปใชก้่อนได้รับอนุญาต 
13) ต้องแจ้งหน่วยรับรอง โดยไม่รอช้า หากมีประเด็นที่อาจกระทบต่อความสามารถของผู้ได้รับการ

รับรองในการคงความสอดคล้องตามข้อก าหนดการรับรองอย่างต่อเนื่อง 
14) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่หน่วยรับรอง และสคช. ก าหนดและที่จะมีการก าหนด

และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย 
15) อนุญาตให้หน่วยรับรอง ประกาศผลการทดสอบ และรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้และเพิก

ถอนต่อสาธารณะ 
16) หากผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรอง และ/หรือ สคช. หน่วย

รับรองสามารถด าเนินการเตือน พักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง และ/หรือ ประกาศนียบัตรได้ 
ตามความเหมาะสม 

17) กรณีมีเหตุให้สงสัยว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถคงสมรรถนะหรือความสามารถตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานอาชีพที่ได้รับการรับรอง หน่วยรับรอง ก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรองเข้ารับการทดสอบใหม่ 
โดยผู้ได้รับการรับรองต้องเสียค่าบริการในการรับการทดสอบตามอัตราที่ก าหนด 

18) กรณีที่ผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์จะเพิ่มสาขาวิชาชีพ อาชีพ หรือระดับชั้นที่ได้รับการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ได้รับการรับรองจะต้องยื่นแบบค าขอรับการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อขอรับการรับรองใหม่ 

 
9. การตรวจติดตามผล 

หน่วยรับรองจะติดตามผลการด าเนินงานของผู้ได้รับการรับรอง จากข้อร้องเรียนที่ได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้
ได้รับการรับรอง รวมทั้งผลปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้  หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร และ
เครื่องหมายรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
10. การต่ออายุการรับรอง 

หน่วยรับรองจะด าเนินการต่ออายุการรับรองผู้ได้รับการรับรอง เมื่อหนังสือรับรองมีอายุครบ 3 ปีนับจาก
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก โดยหน่วยรับรอง จะแจ้งผู้ได้รับการรับรองล่วงหน้าก่อนหนังสือรับรอง
หมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นขอต่ออายุการรับรองล่วงหน้าก่อนหนังสือ
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รับรองหมดอายุภายใน 90 วัน และก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการทดสอบสมรรถนะตาม
รูปแบบการรับรองตามที่ก าหนดในข้อ 7. 

 
11. การพักใช้การรับรอง 

หน่วยรับรอง น าเสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรองเมื่อผู้ได้รับการรับรอง 
(1) ไม่สามารถคงความสามารถตามรูปแบบการรับรอง อาชีพ ระดับชั้น ที่ได้รับการรับรองและ/หรือ 
(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยรับรองก าหนด เช่น พบหลักฐานที่แสดงถึง

การขาดจรรยาบรรณที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง แต่ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง การไม่ส่งมอบข้อมูล 
เอกสารให้แก่หน่วยรับรองเมื่อได้รับการร้องขอ และ/หรือ  

(3) อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง และผู้ที่ได้รับการรับรองจ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว 

หน่วยรับรองจะน าเสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง และก าหนดวันที่พักใช้การ
รับรองให้มีผลหลังจากวันที่มีมติ ทั้งนี้การพักใช้การรับรองแต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่
เกิน 180 วัน โดยผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการประชาสัมพันธ์การรับรองของตนในช่วงที่ถูกพักใช้การ
รับรอง  

 
12. การเพิกถอนการรับรอง 

หน่วยรับรอง น าเสนอคณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง เมื่อผู้ได้รับการรับรอง 
(1) สูญเสียสมรรถนะหรือความสามารถที่ได้รับการรับรองอย่างถาวร หรือเสียชีวิต และ/หรือ 
(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยรับรองก าหนดอันส่งผลกระทบร้ายแรง 

เช่น พบหลักฐานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน การอ้างอิงการรับรองในลักษณะที่ท าให้หน่วยรับรองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือ
เข้าใจผิด และ/หรือ 

(3) ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากถูกพักใช้การรับรอง 
และ/หรือ 

(4) มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง 
คณะตัดสินการรับรองจะพิจารณาเพิกถอนการรับรอง โดยมีผลหลังจากวันที่มีมติ โดยผู้ได้รับการรับรอง
ต้องส่งคืนหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยรับรอง ภายใน 30 วันหลังจากวันที่หน่วย
รับรอง มีหนังสือแจ้งเพิกถอนการรับรอง กรณีหนังสือรับรองและ/หรือประกาศนียบัตรสูญหายจะต้องมี
หลักฐานการแจ้งความ ส าเนาให้แกห่น่วยรับรอง เพื่อด าเนินต่อไป และยุติการอ้างอิงการรับรองทั้งหมด 
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การเพิกถอนหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ภายหลังการออกหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สามารถกระท าได้ หากพบภายหลังว่าผู้ขอเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูล หรือยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาประเมินมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล อันเป็นเท็จ และ/หรือ มีประพฤติ ปฏิบัติตนในลักษณะตรงกัน
ข้าม หรือไม่สอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีในงานทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ระบุใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดท าและเห็นชอบโดยสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบัน สมาคม และชมรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกาศใช้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548  หรือท าการอ้างอิงการรับรองในลักษณะที่ท าให้หน่วยรับรอง
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเข้าใจผิด 
การพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องผ่านการพิจารณาและลงนามเห็นชอบโดยคณะ
ตัดสินการรับรอง เท่านั้น จึงจะถือว่าการพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติและถือเป็นที่ยุติ และให้ถือหนังสือรับรองที่ออกให้นั้นเป็นโมฆะ 
ผู้ที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล จะไม่สามารถยื่นขอเข้า
รับการประเมิน หรือต่ออายหุนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพใด ๆ ได้เป็นการถาวรตลอดชีวิต 

 

13. การร้องเรียน การอุทธรณ์  
หน่วยรับรอง น าเสนอคณะพิจารณาอุทธรณ์ ด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ถูก
อุทธรณ ์ดังนี ้

1) ผู้เข้ารับการทดสอบหรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกด าเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณ์
ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่หน่วยรับรองประกาศผลหรือแจ้งผลการพิจารณา หากยื่นอุทธรณ์เกินกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยรับรอง อาจจะพิจารณารับค าอุทธรณ์แล้วแต่กรณี โดยการยื่นอุทธรณ์ต้อง
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อหน่วยรับรอง หากส่งทางไปรษณีย์ต้องเป็นแบบลงทะเบียน 

2) คณะพิจารณาอุทธรณ์ จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 50 วัน
นับต้ังแต่วันที่พิจารณาได้รับค าอุทธรณ ์

3) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ 
4) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
5) ผู้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีผลการพิจารณา

เป็นไปตามค าอุทธรณ ์
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หน่วยรับรอง จะพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน ดังนี ้
1) ผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกด าเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถ

ย่ืนร้องเรียนได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มาใช้บริการกับหน่วยรับรอง หากร้องเรียนเกินกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด หน่วยรับรอง อาจจะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนแล้วแต่กรณี โดยการยื่นร้องเรียนต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อหน่วยรับรอง หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน 

2) หน่วยรับรองจะพิจารณาค าร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังจากการด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ: การพิจารณา ตัดสินใจการสื่อสาร ต้องด าเนินการโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องอุทธรณ์หรือ
ร้องเรียนนั้นๆ 

 

14. การรักษาความลับ 
หน่วยรับรอง จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับการ
รับรอง ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการ
ทดสอบ ผู้ได้รับการรับรอง หรือตามกฎหมายก าหนด 

15. การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรูปแบบการรบัรองและหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบการรับรอง หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของหน่วยรับรอง 
และ/หรือ สคช. จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับการรับรองทราบ เพื่อด าเนินการ หรือ 
แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

16. ค่าธรรมเนียม 
ผู้ยื่นค าขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับการรับรอง ต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามที่หน่วยรับรอง ก าหนดขึ้น 
หรือมีการประกาศขึ้นภายหลัง (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
ตราสัญลักษณ์ของสถาบันรับรองคุณวฒุวิิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย 

 

 
 

 
 

ทั้งนี้ขนาดของสัญลักษณ์สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม และต้องให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย พิจารณาก่อนน าไปใช ้

 

 
 

 


