เลขที่คาขอ ..............................
วัน เดือน ปี .............................

แบบยื่นคาขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1. ข้อมูลผู้ยื่นคาขอ (ผู้สมัคร)
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานในอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ.........................................................
อาชีพ...........................................................................ในคุณวุฒิวิชาชีพชั้น...................................................
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)....................................นามสกุล.......................................อายุ..................ปี
Name Mr./Mrs./Miss.(ภาษาอังกฤษ)........................................Surnameุุุุุุุุุุ.ุุุุุ.
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันของผูส้ มัคร เลขที่.....................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................................
ถนน............................................. ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.................. โทร...................... E-mail.......................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ไม่จาเป็นต้องกรอกข้อมูล หากที่อยู่ปัจจุบันตรงตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
เลขที่...................หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...................... โทร..............................ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
ชื่อสถานที่ทางาน............................................................................................................................................
เลขที่..................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...................... โทร..............................ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
ประเภทของหน่วยงาน ( ) เอกชน ( ) รัฐวิสาหกิจ ( ) ราชการ ( ) อื่นๆ ระบุ................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได้
 ที่อยู่ปัจจุบัน

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่อยู่สถานทีท่ างาน
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2. เอกสารประกอบการยื่นคาขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
2.2 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อและหรือสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.5 สาเนาใบประกาศนียบัตรการสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ชุด หรือสาเนาหลักฐานการฝึกอบรม ระบุ
จานวนชั่วโมง
2.6 แฟฺมสะสมผลงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากหัวหน้างาน เป็นต้น
2.7 อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................................
3. การชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผู้สมัครมีความประสงค์
 ชาระเป็นเงินสดที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 ชาระโดยโอนเงินมายังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี
982-5-13887-4 ออมทรัพย์ สาขาอาคารซันทาวเวอร์ และส่งหลักฐานการโอนเงินที่โทรสาร
02-617-7970 ต่อ 333
 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
- ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคาขอนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบคาขอทั้งหมดเป็นความจริง
- ได้รับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล และข้อบังคับที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุูน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กาหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้า
ด้วย อย่างเคร่งครัด
- ได้รับทราบมาตรฐานอาชีพในระดับที่จะทาการทดสอบแล้ว
- จะรักษาความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลในข้อสอบ/การประเมิน และไม่ร่วมในการทุจริตการสอบ/ประเมิน
- ยินดีที่จะมอบข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการประเมิน/การทดสอบแก่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุูน)
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อได้รับการร้องขอ
- ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบ/ผลการรับรอง
- ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง
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บันทึกข้อตกลงสาหรับผู้ยื่นคาขอ (Memorandum of Understanding)
ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุูน) ได้กาหนดไว้ ทั้งที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และเอกสารอื่นๆ ที่ออกไว้โดยสมาคมฯ และ/หรือ
เพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
1. ผู้ยื่นคาขอยินยอมจะแจ้ง ให้ส มาคมฯ ทราบถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น หรือกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยผู้ยื่นคาขอเอง ที่อาจทาให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกิจกรรมหรือ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอการรับรองความสามารถของผู้ยื่นคาขอ ได้แก่
 ผู้ยื่นคาขอเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนบริษัทเครือข่ายที่มีบริษัทในเครือที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ให้คาปรึกษาหรือการฝึกอบรม
 ผู้ยื่นคาขอมีการดาเนินกิจกรรมการให้คาปรึกษา หรือฝึกอบรมควบคู่กันไปกับงานอาชีพที่ขอ
การรับรอง
 ผู้ยื่นคาขอมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับผู้สอบ ผู้ตัดสินให้การรับรอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองความสามารถ
 กรณี ที่ ไ ม่ แน่ ใจว่ ามี หรื ออาจมี ส่ว นได้ เสียหรือไม่ ผู้ยื่ นคาขอยิน ยอมที่จ ะแจ้ ง ความจริง ให้
สมาคมฯ พิจารณา
2. ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะอานวยความสะดวกต่อสมาคมฯ เมื่อมีการขอตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจเป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคาขอด้วยก็ได้
3. ผู้ ยื่นคาขอยินยอมที่จ ะให้ส มาคมฯ เข้าตรวจประเมิ นความสามารถในพื้นที่การปฏิบัติง านที่
เกี่ย วข้อ งกับ ขอบข่า ย/สาขาของการให้ การรับ รองความสามารถ รวมทั้ง ยินยอมให้สมาคมฯ สอบถาม
ตรวจสอบข้อมูล สังเกตการปฏิบัติงาน จดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถ เพื่อการให้
การรับรองความสามารถได้
4. ผู้ยื่นคาขอยินยอมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามวินิจฉัยของสมาคมฯ เช่น การเลือกผู้สอบ เป็นต้น
5. ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่สมาคมฯ ในการประเมินความสามารถที่อาจมีขึ้นใน
ภายหลัง
6. ผู้ ยื่ น ค าขอยิ น ยอมที่ จ ะแจ้ ง ให้ ส มาคมฯ ทราบอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทั น ที เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขในสาระส าคัญ ที่มี ผ ลต่อการให้การรับรองความสามารถ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงด้า น
กฎหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เครื่องมือ สิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมในการทางาน
และทรัพยากรอื่นๆ ที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อขอบข่าย/สาขาที่ได้รับการรับรองแล้ว
7. ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะใช้เอกสารการรับรองและเครื่องหมาย เพื่อแสดงถึงการได้รับการรับรอง
ความสามารถ (หากได้รับการรับรองความสามารถจากสมาคมฯ) เฉพาะในขอบข่าย/สาขาที่ได้รับการรับรอง
แล้วเท่านั้น
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8. ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะใช้เอกสารการรับรองและเครื่องหมาย เพื่อแสดงถึงการได้รับการรับรอง
ความสามารถ (หากได้รับการรับรองความสามารถจากสมาคมฯ) เฉพาะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สมาคมฯ ก าหนดไว้ โดยจะไม่ น าไปใช้ ใ นทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด
หลอกลวง หรือ กล่ าวอ้างเกินกว่าขอบข่าย/สาขาที่ได้รับการรับรอง หากฝูาฝืนสมาคมฯ จะพิจารณาลด
ขอบข่าย หรือ พักใช้ หรือยกเลิกบัตรประจาตัวรับรองความสามารถ หรือ ดาเนินการตามความเหมาะสม
9. ผู้ยื่นคาขอยินยอมที่จะใช้เอกสารการรับรองและเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการได้รับการรับรอง
ความสามารถ หรืออื่นๆ ที่เ ป็นการระบุส ถานะของการรับรอง (หากได้รับการรับรองความสามารถจาก
สมาคมฯ) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมฯ
10. กรณีที่ผู้ยื่นคาขอ (หากได้รับการรับรองความสามารถจากสมาคมฯ) ถูกพักใช้ ยกเลิก เพิกถอน
หรือไม่ได้รับการต่ออายุบัตรประจาตัวรับรองความสามารถผู้ยื่นคาขอ ยินยอมจะยุติการโฆษณา หรือ การ
อ้างอิงถึงผลการรับรองความสามารถ และจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถคืนให้
สมาคมฯ
11. ผู้ยื่นคาขอ (หากได้รับการรับรองความสามารถจากสมาคมฯ) ยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่
เกี่ยวกับการร้องเรียน และการอุทธรณ์ และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาคมฯ เมื่อมีการร้องขอ
12. ผู้ ยื่ น ค าขอเป็ น ผู้ รั บ รองตนเองในการแสดงถึ ง ตาไม่ บ อดสี ห รื อ ไม่ มี โ รคร้ า ยที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงาน
13. สมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้ยื่นคาขอภายใต้กิจกรรมการ
ให้การรับรองความสามารถบุคลากรไว้เป็นความลับและจะไม่นาไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากผู้ยื่นคาขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมื่อได้รับการรับรองความสามารถจากสมาคมฯ
แล้วผู้ยื่นคาขอต้องยินยอมเผยแพร่ชื่อ สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดการรับรองความสามารถ
ลงชื่อ............................................................................... ผู้ยื่นคาขอ
(................................................................................)
วันที่ .............. / .............. / ..............
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