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ใบคําขอรั บการรั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
*โปรดกรอกข้ อมูลให้ ละเอียดตามความเป็ นจริง ข้ อมูลใดไม่ เกี่ยวข้ องให้ ละไว้ และหากที่ว่างไม่ พอ ให้ จัดทําเป็ นเอกสารเพิ่มเติมได้ *

วันเดือนปี พ.ศ. ที่ยื่นคําขอ(กรอกโดยเจ้ าหน้ าที่)

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว
จํานวน 1 รู ป

เลขประจําตัวผู้เข้ ารับการทดสอบ (กรอกโดยเจ้ าหน้ าที่)

1. ประเภทของการยื่นคําขอ

 การยื่นคําขอครัง้ แรก  ยื่นขอลดระดับชันที
้ ่ได้ รับการรับรอง
 การยื่นขอเพิม่ ระดับชัน/เปลี
้
ย่ นแปลงสาขาวิชาชีพ  การยื่นขอต่ออายุการรับรอง

2. ข้ อมูลผู้ย่ ืนคําขอ
ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)……………………………………………………..……………………………...……………..
ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………….……………...…………………..……..
เลขที่บตั รประชาชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทาง
วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เกิด

ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่……………...หมูบ่ ้ าน/อาคาร.……………ชัน………..หมู
้
ท่ ี่………………………………..
ถนน……………………….แขวง/ตําบล……………….
อําเภอ………………………………………………….จังหวัด……………………….
รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท์…………………….โทรสาร …………… Email ….............
ชื่อสถานที่ทาํ งาน
...………………………….……………………………………………………………………………………
เลขที่………………..……………….. หมูบ่ ้ าน/อาคาร.……………………………………
ชัน…………………..หมู
้
ท่ ี่………………………………..ถนน…………………………………….แขวง/
ตําบล………………………………………….อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………………..
โทรศัพท์…………………โทรสาร ……………………………………………………………
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สถานที่สะดวกในการติดต่ อ
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ที่ทํางาน
ที่อยูอ่ ื่น โปรดระบุ
เลขที่………………..……………….. หมูบ่ ้ าน/อาคาร.…………………………………… ชัน…………………..หมู
้
่
ที่………………………………..ถนน…………………………………….แขวง/
ตําบล………………………………………….อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………………..
โทรศัพท์………………….…………………………………โทรสาร

………………………………………………………………………………………………………………
ช่ องทางที่สะดวกในการรั บข่ าวสารจากสมาคมออกของรั บอนุญาตไทย
ไปรษณีย์

SMS

อีเมล

เว็บไซต์ส.ต.ท.

3. สาขาวิชาชีพ อาชีพและระดับที่ขอการรั บรอง
สาขาวิชาชีพ โลจิสติกส์
อาชีพและระดับที่ขอรับการรับรอง
 อาชีพเจ้ าหน้ าที่ธุรการส่งออกและนําเข้ า
 อาชีพเจ้ าหน้ าที่อาวุโส ส่งออกและนําเข้ า
 อาชีพผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรรับอนุญาต
 อาชีพผู้ชํานาญการศุลกากร

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชัน้ 1
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชัน้ 2
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชัน้ 3
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชัน้ 4

4. ประวัตกิ ารศึกษา
ปวช. สาขา……………………………………................

ปวส. สาขา……………………

ปริ ญญาตรี สาขา………………………………………………

ปริ ญญาโท สาขา………………

อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………
5. ประสบการณ์ การทํางาน
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ประสบการณ์ทํางานทังหมด
้
(จํานวนปี )

ประสบการณ์ทํางานในสาขาที่ขอรับรองสมรรถนะ (จํานวนปี )

ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยย่อ…………......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
6. ประวัตกิ ารเข้ ารั บการฝึ กอบรม
ที่

หลักสูตรที่รับการฝึ กอบรม

ปี พ.ศ.

หน่ วยงานที่จัด

7. ประวัตกิ ารศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับขอบข่ ายที่ขอรั บรองสมรรถนะ
โปรดระบุ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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8. เอกสารประกอบการยื่นคําขอรั บการรั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1) รู ปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 1 รู ป เพื่อติดในใบสมัคร 1 รู ปและบัตร
ประจําตัวผู้เข้ ารับการทดสอบ 1 รู ป
2) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง พร้ อมรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อง จํ า นวน 1
ชุ ด
กรณีเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุลให้ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด
3) สําเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด
4) สําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด
5) สําเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานที่สงั กัด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด (ถ้ ามี)
6) สําเนาหนังสือรับรองและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง จํานวน 1 ชุด
7) สําเนาใบแสดงผลการฝึ กอบรม หรื อประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับขอบข่ายที่ขอรั บการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 1 ชุด
ทังนี
้ ้ กรณียื่นผ่านเว็บไซต์สามารถอัพโหลดรู ปถ่ายและเอกสารทังหมดผ่
้
านเว็บไซต์ได้
9. การชําระค่ าธรรมเนียมในการรั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้ยื่นคําขอมีความประสงค์

ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
หมายเหตุ : ผูที่ผานการทดสอบจะไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะตองชําระ
คาใชจายจํานวน 100 บาท โดยชําระในวันที่เขามารับใบรับรองและประกาศนียบัตร

10. ความต้ องการพิเศษจากผู้ย่ ืนคําขอ
กรณีผ้ ยู ื่นคําขอทีเ่ ป็ นผู้พิการหรื อทุพพลภาพ ซึง่ ไม่เป็ นข้ อห้ ามตามมาตรฐานอาชีพและข้ อบังคับของประเทศ โปรดระบุความ
ประสงค์ขอรับการอํานวยความสะดวกในการเข้ ารับการทดสอบ เช่น อุปกรณ์ หรื อสภาพแวดล้ อม

ประสงค์ขอรับการอํานวยความสะดวก โปรดระบุเหตุผลและรายละเอียด………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่ประสงค์ขอรับการอํานวยความสะดวก
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ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า
- ข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในคําขอนี ้ รวมทังเอกสารประกอบการคํ
้
าขอทังหมดเป็
้
นความจริ ง
- ได้ รับทราบและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่ ส.ต.ท.กําหนดและที่จะมีการ
ประกาศและ/หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าด้ วย
- ยินยอมให้ เผยแพร่ ชื่อ สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดของการรับรอง
- ได้ รับทราบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในระดับที่จะทําการทดสอบแล้ ว
- จะรั กษาความลับ โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้ องกับเอกสารการสอบ และไม่ร่ วมในการทุจริ ตการสอบ
รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิตน ตามข้ อปฏิบตั ิในการสอบ
- ยินดีที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลที่จําเป็ นสําหรับการประเมิน/การทดสอบแก่ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อได้ รับการร้ องขอ
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ยื่นคําขอ
(……………………………………………………)
วันที่ ………………/…………………../………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
98 อาคารอรรถกระวี1 ชัน้ 4 ซอย 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กทมฯ 10110
โทร 02-661-4005 ต่ อ15หรื อ16
อีเมลล์ cb@tacba.or.th
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คุณลักษณะของผูสมัครเขาทดสอบสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส
คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานสงออกและนําเขา อาชีพเจาหนาที่ธุรการสงออกและ
นําเขา ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการยื่นขอคํารองเพื่อขอเปนตัวแทนรับอนุญาตสงออกจาก
กรมศุลกากรโดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 3. มีความสามารถในการแกปญหาขั้นพื้นฐาน 4. มี
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5. มีการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผูที่เขาสูการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจาหนาที่ธุรการสงออกและนําเขา ตองมี
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารสงออกและนําเขาไมนอยกวา 2 ปตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
สมรรถนะและเกณฑในการปฏิบตั ิงานที่กําหนดไว 2.ผูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเจาหนาที่ธุรการสงออก
และนําเขาชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น ไมนอยกวา 1 ปหลังจาก
ไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1
กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผูที่ทํางานในกลุมอาชีพโลจิสติกส ซึ่งมีหนาที่จัดการสงออกและนําเขาสินคา ซึ่งกลุม
บุคคลในอาชีพนี้ ประกอบดวย เจาหนาที่ประสานงานนําเขาสินคา (Import Officer) เจาหนาที่
ประสานงานสงออกสินคา (Export Officer) เจาหนาที่ประสานงานสงออกและนําเขา(Export /
Import Officer) 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา
หนวยสมรรถนะ (หนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
เตรียมการยื่นขอคํารองเพื่อขอเปนตัวแทนรับอนุญาตสงออกจาก กรมศุลกากร
เตรียมการยื่นขอคํารองเพื่อขอเปนตัวแทนรับอนุญาตนําเขาจากกรมศุลกากร

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานสงออกและนําเขา อาชีพเจาหนาที่อาวุโส
สงออกและนําเขา ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการและประสานงานเพื่อการสงออกและนําเขา
สินคา และการสงออกสินคาผานแดน โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1. สามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องตน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมได 3. สามารถแกไข
ปญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจําได 4. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 5. มีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒวิ ิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผูที่เขาสูการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจาหนาที่อาวุโสสงออกและนําเขาสินคา
ตองมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารสงออกและนําเขาไมนอ ยกวา 2 ปตองมี
คุณวุฒไิ มต่ํากวาสมรรถนะและเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 2.ผูที่มีคณ
ุ วุฒิวิชาชีพ
เจาหนาที่อาวุโสสงออกและนําเขาสินคาชั้น 2 สามารถเลือ่ นระดับคุณวุฒิวิชาชีพใน
ระดับที่สูงขึ้น ไมนอยกวา 2 ปหลังจากไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น2
กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผูที่ทํางานในกลุมอาชีพโลจิสติกส ซึ่งมีหนาที่จัดการสงออกหรือนําเขาสินคา
ซึ่งกลุมบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบดวยเจาหนาทีธ่ ุรการนําเขาสินคา (Senior Import
Officer), เจาหนาที่ธุรการสงออกสินคา (Senior Export Officer) 3331 ตัวแทนพิธีการ
ศุลกากรและตัวแทนผูรบั จัดการขนสงสินคา
หนวยสมรรถนะ (หนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
เตรียมการและประสานงานเพือ่ การสงออก
เตรียมการและประสานงานเพือ่ การนําเขาสินคา
เตรียมการและการประสานงานการสงออก สินคา ผานแดน (cross border)

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานสงออกและนําเขา อาชีพผูผานพิธีการศุลกากรรับ
อนุญาต ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปลอย สงมอบสินคาไปยัง
ประเทศปลายทาง ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคา รับมอบสินคาสําหรับการนําเขา
และการผานพิธีการศุลกากรและตรวจปลอยสินคาผานแดน โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1.
มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานดวยภาษาไทย ภาษาตางประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มี
สวนรวมในการประสานงานกลุมหมูคณะ 3. สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจําได
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรูและการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผูที่เขาสูการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผูผานพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ตองมี
ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไมนอยกวา 3 ปและผานการสอบเปนผูผานพิธี
การรับอนุญาตจากกรมศุลกากรตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาสมรรถนะและเกณฑในการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว 2. ผูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผูผานพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไมนอยกวา 3 ปหลังจากไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น3
กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผูที่ทํางานในกลุมอาชีพโลจิสติกส ซึ่งมีหนาที่ผานพิธีการศุลกากรซึ่งกลุมบุคคลในอาชีพ
นี้ ประกอบดวย เจาหนาที่ธุรการนําเขาสินคา (Import Officer), เจาหนาที่ธุรการสงออกสินคา
(Export Officer) เจาหนาที่อาวุโสนําเขาสินคา (Import Senior Officer), เจาหนาที่อาวุโส
สงออกสินคา(Export Senior Officer) ที่ผานการสอบเปนผูผานพิธีการรับอนุญาตจากกรม
ศุลกากร 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา

หนวยสมรรถนะ (หนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ดําเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปลอย และสงมอบสินคาไปยังประเทศปลายทาง
ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคา
รับมอบสินคาสําหรับการนําเขา
ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาผานแดน

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานสงออกและนําเขา อาชีพผูชํานาญการศุลกากร ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปลอย ขนถายสินคาผานแดน สงมอบสินคา
ไปยังประเทศปลายทาง ผานพิธีการศุลกากรและตรวจปลอยสินคา รับมอบสินคาสําหรับการนําเขา ดําเนินการ
เตรียมการและประสานงานการนําเขาสินคาผานแดน โดยบุคคลจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการ
สื่อสาร ประสานงานดวยภาษาไทย ภาษาตางประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีสวนรวมในการวางแผน
และพัฒนากระบวนการทํางาน 3. สามารถแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงาน โดยใชทฤษฎีและเทคนิคดวยตนเอง
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรูและการประเมินผลการทํางานของ
ตนเองได
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผูที่เขาสูการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผูชํานาญการศุลกากร ตองมีประสบการณเกี่ยวกับการผาน พิธี
การศุลกากรไมนอยกวา 5 ปและผานการสอบใหเปนผูผานพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากรตองมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาสมรรถนะและเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 2.ผูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผูชํานาญการศุลกากร ชั้น 4
สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไมนอยกวา 3 ปหลังจากไดรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น4
กลุมบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู ที่ ทํ า งานในกลุ ม อาชี พ โลจิ ส ติ ก ส ซึ่ ง มี ห น า ที่ ผู ชํ า นาญการศุ ล กากร ซึ่ ง กลุ ม บุ ค คลในอาชี พ นี้
ประกอบดวย เจาหนาที่ธุรการนําเขาสินคา (Import Officer), เจาหนาที่ธุรการสงออกสินคา (Export
Officer) เจาหนาที่อาวุโสนําเขาสินคา (Import Senior Officer), เจาหนาที่อาวุโสสงออกสินคา(Export
Senior Officer)ที่ผานการสอบเปนผูผานพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากรและผูชํานาญการศุลกากร 3331
ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูรับจัดการขนสงสินคา
หนวยสมรรถนะ (หนวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ดําเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปลอย และสงมอบสินคาไปยังประเทศปลายทาง
ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคา
รับมอบสินคาสําหรับการนําเขา
ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาผานแดน
ดําเนินการขนถายสินคาผานแดน
เตรียมการและประสานงานการนําเขา สินคา ผานแดน (cross border)
ผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาผานแดน

