
           สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย 

แบบย่ืนคําขอรบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

*โปรดกรอกขอมูลใหละเอยีดตามความเปนจริง ขอมูลใดไมเกี่ยวของใหละไว และหากทีว่างไมพอใหจัดทาํเปนเอกสารเพิม่เติมได* 

 

1.ประเภทการย่ืนคําขอ  

    � การย่ืนคําขอคร้ังแรก   � การย่ืนขอตออายุการรับรอง   � อ่ืนๆ…………………………. 

ขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพยสิน  

    � อาชีพชางซอมบํารุงประจําโครงการท่ีอยูอาศัย ช้ัน 2 

    � อาชีพชางซอมบํารุงประจําโครงการท่ีอยูอาศัย ช้ัน 3 

    � อาชีพผูจัดการอาคาร ช้ัน 4 

    � อาชีพผูจัดการอาคาร ช้ัน 5 

    � อาชีพผูจัดการนิติบุคคล ช้ัน 5 

    � อาชีพนักบริหารพ้ืนท่ีเชาเชิงพาณิชยในโครงการท่ีอยูอาศัย ช้ัน 3 

    � อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ช้ัน 3 

    � อาชีพผูปฏิบัติงานดานกฎหมายในโครงการท่ีอยูอาศัย ช้ัน 4 

    � อาชีพผูปฏิบัติงานดานกฎหมายในโครงการท่ีอยูอาศัย ช้ัน 5 

2.ขอมูลผูย่ืนคําขอ (ผูสมัคร) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล.....................................................อายุ...................ป 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................................................................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

ท่ีอยูเลขท่ี...................... หมูท่ี................ ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................…  

ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.......................................................  

รหัสไปรษณีย......................……………… โทร.................................................... อีเมล…………………………………..….………… 

ท่ีอยูปจจุบัน  

� ท่ีอยูเดียวกับท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

ท่ีอยูเลขท่ี...................... หมูท่ี................ ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................................…  

ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.......................................................  

รหัสไปรษณีย......................……………… โทร.................................................... อีเมล…………………………………..….………… 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน 

ช่ือสถานท่ีทํางาน ..............................................................................………...........................................................…………. 

ท่ีอยูเลขท่ี.................... หมูท่ี................ ตรอก/ซอย..................................... ถนน.......................................................…… 

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................................  

รหัสไปรษณีย........................……………..โทร...............................................… อีเมล…………………………………………………… 

ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร และสามารถติดตอไดเร็วท่ีสุด (โปรดระบุ) 

� ท่ีอยูตามทะเบียนบาน   � ท่ีอยูปจจุบัน   � ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  � รับเอกสารดวยตนเอง  

สําหรับเจาหนาที ่

เลขที่คําขอ _ _ _ _ _ _/_ _ 

หมายเลขประจําตัวผูเขารับการทดสอบ _ _-_ _ _ _ _ _/_ _ 

ติดรูปถาย 

1 น้ิว 
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ประวัติการศึกษา 

    โปรดระบุระดับการศึกษาสูงสดุ 

    � มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา               

    � มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา สาขา………………………..……..…. (โปรดระบุ) 

    � อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา              สาขา………………………..……..…. (โปรดระบุ) 

    � ปริญญาตรี  สาขา………………………..……..…………………………………………………………………………………………………. (โปรดระบุ) 

    � อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประสบการณการทํางาน 

ทานมีประสบการณการทํางานตามขอบขายท่ีขอรับการทดสอบสมรรถนะท้ังหมด……………….…………………………………………………..….. ป 

สถานท่ีทํางาน …………………………………………………………................ ตําแหนงงานในปจจุบัน .......................................………………………….. 

ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบโดยยอ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

ประวัติการฝกอบรม เขาเรียน หรือสัมมนา 

ระบุการฝกอบรม เขาเรยีน หรือสมัมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการบริหารอสังหารมิทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัย หรือ หัวขอท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และการบริหารจดัการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลการฝกอบรมจากสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย 

 ไมเคยเขารับการฝกอบรมจากสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย 

 เคยเขารับการฝกอบรมจากสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. ....................... (โปรดระบุปลาสุด) 

สมาชกิสมาคม หรือตําแหนงอ่ืนๆ ทางสังคม 

ระบุสถานภาพสมาชิกสมาคม หรอืตําแหนงอ่ืนๆทางสังคมท่ีสอดคลองกับขอบขายท่ีขอรับการทดสอบสมรรถนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

    3.1  รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

    3.2  ประวัติเชิงวิชาชีพ (Professional Profile) จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนาใบแสดงผลการฝกอบรมหรือประกาศนียบัตรตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

    3.3  สําเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ชุด 

    3.4  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 3 ชุด 

    3.5  หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน 1 ชุด  

    3.6  เอกสารการเปนสมาชิกสมาคม หรือตําแหนงอ่ืนๆ ทางสังคม (ถามี) 
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4. การชําระคาธรรมเนียมในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ผูสมคัรมีความประสงค 

  ชําระเปนเงินสดท่ีหนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยสิน  

  ชําระโดยโอนเงินมายังหนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยสิน เลขท่ีบัญชี 174–212009-9 ธนาคารไทยพาณิชย สาขา

อาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม) ประเภทออมทรัพย และสงหลักฐานการโอนเงินท่ีอางถึงเลขท่ีคําขอการทดสอบสมรรถนะมายัง

หนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยสิน อีเมล contact@pmathai.or.th 

5. ขอมูลอ่ืน ๆ 

    5.1 ทานมีพ่ีนองแฝดหรือไม 

                  ไมม ี                มี โปรดระบุช่ือ …………………………………………………………………………………… 

    5.2 ทานมีความบกพรองของรางกาย ท่ีเปนอุปสรรคตอการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือไม 

                 ไมมี                 มี โปรดระบุความบกพรอง …………………………………………………………………… 

    5.3 กรณีท่ีมีความบกพรองของรางกาย ทานตองการใหหนวยรับรองภายใตสมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย จัดเตรียม

อุปกรณ หรือสิ่งแวดลอมเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการทดสอบสมรรถนะหรือไม เชน การเพ่ิมขนาดตัวอักษรของขอสอบใหใหญกวา

ปกต ิในกรณีท่ีผูขอรับการทดสอบมีอายุมาก เปนตน 

                  ไมตองการ       มีความตองการ โปรดระบุ…………………………………………………………………….... 

ขาพเจาขอรับรองวา  

- ไดรับทราบและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล (RE-01) และ

ขอบังคับท่ีหนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยสินและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) กําหนด อยางเครงครัด  

และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีออกไวโดยสมาคมฯ และ/หรือเพ่ิมเติมในภายหนาดวย 

- ไดรับทราบมาตรฐานอาชีพในระดับท่ีจะทําการทดสอบแลว 

- จะรักษาความลับโดยไมเปดเผยขอมูลในขอสอบ/การประเมิน และไมรวมในการทุจริตการสอบ/การประเมิน 

- ยินดีท่ีจะมอบขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการประเมิน/การทดสอบแกหนวยรับรองมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพยสินและสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เมื่อไดรับการรองขอ 

ขอมูลตามท่ีระบุไวในแบบคําขอรวมท้ังเอกสารประกอบคําขอท้ังหมดเปนความจริง 

 

     ลงช่ือ ..................................................……….. ผูยื่นคําขอ 

                                    (……………....………………………………….) 

                 วันท่ี ..................../..................../................. 

สําหรับเจาหนาท่ี 

� ชําระคาธรรมเนียมแลว (ลงช่ือเจาหนาท่ี) ……………………………… เจาหนาท่ีธุรการและสารสนเทศ  วันท่ี ......../........./............. 

� บันทึกขอมูล (ลงช่ือเจาหนาท่ี)  ……………………………………………. เจาหนาท่ีธุรการและสารสนเทศ  วันท่ี ......../........./............. 

ไดตรวจสอบหลักฐานท่ีใชในการสมัคร และเอกสารประกอบคําขอแลว ถูกตอง ครบถวน ตรงตามท่ีผูสมัครกรอกทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ……….…….………….…………….. (ผูรับคําขอ)  

                             วันท่ี .........../............/............. 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย 

เลขที่ 1550  ชั้น 12 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 02-652-9837 หรือ 095-5961276 โทรสาร 0-2652-9837  

อีเมล contact@pmathai.or.th เว็บไซต http://www.pmathai.or.th  
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