เลขทีค่ ําขอ
วัน เดือน ป

.
.

หมายเลขผูส มัคร
/

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

แบบยื่นคําขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รหัสองคกรรับรอง

C B -

-

อาชีพ  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน  ผูประกอบกิจการสวนตัว
 นักศึกษา  อื่นๆ
.

เจาหนาที่รับคําขอ
ตําแหนง
สํานักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ขอมูลผูยนื่ คําขอเขารับการประเมิน (ผูสมัคร)

หมายเหตุ (*) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน

เขารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ
สาขา
อาชีพ
ประวัติผูสมัคร
 นาย  นาง  นางสาว
วัน-เดือน-ป(พ.ศ.) เกิด

-

-

อายุ

-

นามสกุล
(*)ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพใหญ เวนวรรค 1 ชองระหวางชื่อกับนามสกุล)
-

.
.

ชั้น

(*)ชื่อ

(*)เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

Photo 1”

.
.

-

ป

ศาสนา

สัญชาติ

.

-

(*) ที่อยูต ามทะเบียนบาน

ที่อยู
ตําบล/แขวง
(*)เบอรโทรศัพทมือถือ

หมูที่
อําเภอ/เขต

ตรอก/ซอย
จังหวัด
เบอรโทรศัพท

ถนน
รหัสไปรษณีย

(*) อีเมล

.

.

 ที่อยูเดียวกับที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยู
ตําบล/แขวง
เบอรโทรศัพทมือถือ

ที่อยูปจจุบนั
หมูที่

อําเภอ/เขต

ตรอก/ซอย
จังหวัด
เบอรโทรศัพท

ถนน
รหัสไปรษณีย

.

ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา
ชื่อสถานที่ทํางาน (ชื่อตามนิติบุคคล)
หนวยงาน
หมูที่
ตําบล/แขวง
เบอรโทรศัพท

อําเภอ/เขต
-

ที่อยู
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรสาร

ถนน
รหัสไปรษณีย

เว็บไซต
(*) ที่อยูที่จัดสงเอกสาร

.
.
.
-

.

และสามารถติดตอได

 ที่อยูปจจุบัน
FM-QP-CA-07-01 Rev.00

 ที่อยูตามทะเบียนบาน

 ที่อยูสถานที่ทํางาน

2. ขอมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอมูลปจจุบันลงไป)
ลําดับ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

3. ประวัติการทํางาน (เรียงจากขอมูลปจจุบันลงไป)
ป พ.ศ.
ลําดับ
ตําแหนง / สังกัด
จาก
ถึง

สถาบันการศึกษา

บริษัท / หนวยงาน

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยไดรับ (เรียงจากขอมูลปจจุบนั ลงไป)
ลําดับ

ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณอื่นๆ
ลําดับ

การฝกอบรม ฝกงาน ฝกประสบการณ

6. เอกสารประกอบการยื่นคําขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ









รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
ประวัติการทํางานปจจุบัน (Resume) จํานวน 1 ชุด
สําเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสําเนา) จํานวน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนา) จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา) จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการผานงาน ฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ชุด
ตัวอยางผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับการรับรองบุคลากรตามขอบขายที่กําหนด (ถามี)
เอกสารแสดงถึงการผานการอบรมตามระยะเวลาที่ระบุไวในมาตรฐานอาชีพฯ

FM-QP-CA-07-01 Rev.00

สถานที่

7. การชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(*)ผูสมัครมีความประสงค
 สรางเอกสาร Pay-in Slip ดวยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต ลงทะเบียนการประเมิน และเขาไปสรางเอกสาร Pay-in Slip
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องคกรที่มีหนาที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน
ชองทางการนําเอกสาร Pay-in Slip ไปชําระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
1. ชําระเงินผานเคาเตอร (KTB Teller Payment) คาธรรมเนียม 15 บาทตอรายการ
2. ชําระเงินผาน KTB ATM คาธรรมเนียมในเขต 10 บาทตอรายการ, นอกเขต 20 บาทตอรายการ
3. ชําระเงินผาน Internet (KTB NetBank) คาธรรมเนียม 15 บาทตอรายการ
หมายเหตุ
- คาธรรมเนียมเปนคาธรรมเนียมการทํารายการของธนาคารกรุงไทยไมใชคาธรรมเนียม ที่สถาบันฯ กําหนด
- กรณีในเอกสาร Pay-in Slip มียอดชําระรวมเกิน 50,000 บาท ตอรายการ คาธรรมเนียม 15 บาทตอรายการ + 0.1% ของยอดชําระ

การตกลงรับขอมูลขาวสาร
ทานสนใจรับขอมูลขาวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม
 สนใจ
 ไมสนใจ
การสนับสนุนคาธรรมเนียมในการประเมินสรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ทานตองการใชสิทธิ์รับการสนับสนุนคาธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือ ไม
 ตองการใชสิทธิ์
 ไมตองการใชสิทธิ์
สําหรับเจาหนาที่

 ชําระเงินแลว
(ลงชื่อเจาหนาที่

)

 บันทึกเขาระบบฐานขอมูลแลว
(ลงชื่อเจาหนาที่

)

ไดตรวจสอบหลักฐานที่ใชในการสมัครแลว ถูกตองตรงตามทีผ่ ูสมัคร
กรอกทุกประการ
(ลงชื่อเจาหนาที่
)

การรับรองขอมูล และ การอนุญาตใหใชขอมูล
ขาพเจาขอรับรองวา
- ขอมูลตามทีร่ ะบุไวในคําขอ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดนั้นเปนความจริงทุกประการ
- ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจ นโยบายรักษาขอมูลสวนบุคคล และยินยอมใหสถาบันใชขอมูลตามที่สถาบันเห็นสมควร
- ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําขอนี้ภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ลงชื่อ

ผูยื่นคําขอ
)

(
วันที่

/

/

.

หากมีขอ สงสัย หรือ ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอ สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องคการมหาชน) โทร 02-617-7970 หรือผาน เว็บไซต http://tpqi-net.tpqi.go.th/

บัตรประจําตัวผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคล

ขอกําหนดของผูเขารับการประเมิน
1. ผูเขารับการประเมิน จะตองแสดงตนกอนเวลานัดหมายเพื่อขอรับการ
ประเมิน อยางนอย 30 นาที
2. ผูเขารับการประเมิน จะตองปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
3. ผูเขารับการประเมิน จะตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนตามแต
กรณี ตามที่องคกรที่มีหนาที่รับรองไดแจงตอผูเขารับการประเมิน
4. กรณี ที่ผูเขารับการประเมิน ไมไดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ครบถวน
ผูเขารับการประเมิน ยินดีดําเนินการตามความเห็นของผูประเมิน
5. ผูเขารับการประเมิน สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ดวยตนเอง
ผานเว็บไซต HTTP://TPQI-NET.TPQI.GO.TH

C B

Photo 1”

วันที่
ณ

เดือน

-

-

 นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ
นามสกุล
คุณวุฒิ
พ.ศ.

. เวลา
.

.
(ลงลายมือชื่อผูเขารับการทดสอบ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



บันทึก

ตารางนัดหมายการประเมิน
วันที่

รอบการประเมิน
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ผูประเมิน

