
 หนา   ๓๒๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่  ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบตัิของผูเขารบัการทดสอบ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดคุณสมบัติของ 

ผูเขารับการทดสอบ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๑ 

๑.๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  นับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ  

และ 

๑.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา

ทางถนน  ไมนอยกวา  ๑  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๑.๓ ผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพนักบริหาร

การขนสงสินคาทางถนน  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  การจัดเตรียม

เอกสารขนสง  การเตรียมความพรอมกอนการขนสง  และการประสานงานกับพนักงานขับรถ  ไมนอยกวา  ๓๒  

ชั่วโมง  และตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย  ๖  เดือน  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการ

ฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคม

วิชาชีพ  หรือ 

  ๑.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในสาขาวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวของและมีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา 

ทางถนน  ไมนอยกวา  ๔  เดือน  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ   

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๒ 

  ๒.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหาร 

การขนสงสินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

สาขาอาชพีนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๑  หรือ 

๒.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา

ทางถนน  ไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 



 หนา   ๓๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่  ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

๒.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา 

ทางถนน  ระดับ  ๑  และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่ เกี่ยวของกับ 

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการขนสง  การติดตามการปฏิบัติ 

งานขนสง  และการประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  ไมนอยกวา  ๖๔  ชั่วโมง  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตร 

การฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา   

หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๒.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวา   

ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  และมีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพนักบริหารการ 

ขนสงสินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๑  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ   

ขอ ๓ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๓ 

๓.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสง 

สินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๒  หรือ 

๓.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสง 

สินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๕  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๓.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา 

ทางถนน  ระดับ  ๒  และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่ เกี่ยวของกับ 

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม 

แผนบริหารงานขนสง  การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ  การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  และการสอน

ผูใตบังคับบัญชา  ไมนอยกวา  ๙๖  ช่ัวโมง  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

หรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๓.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  และมีประสบการณ 

ในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๒  ป   

โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ   



 หนา   ๓๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่  ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ขอ ๔ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๔ 

๔.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา

ทางถนน  ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพ 

นักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๓  หรือ 

๔.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพนักบริหารการขนสง 

สินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๗  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๔.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคา 

ทางถนน  ระดับ  ๓  และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่ เกี่ยวของกับ 

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดกระบวนการบริหารงานขนสง   

การบริหารงบประมาณคาใชจาย  การกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดลอม 

ในการปฏิบัติงาน  และการจัดการดานทรัพยากรบุคคล  ไมนอยกวา  ๑๒๐  ชั่วโมง  โดยไดรับใบรับรองหรือ

วุฒิบัตรการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา   

หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๔.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  และมีประสบการณ 

ในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ไมนอยกวา  ๓  ป   

โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ 

 

บทเฉพาะกาล 

_______________ 

 

ขอ ๕ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐาน 

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๑  โดยมีใบรับการรับรอง

การทํางานจากสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๑  ได   



 หนา   ๓๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่  ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ขอ ๖ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐาน 

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๒  โดยมีใบรับการรับรอง

การทํางานจากสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๒  ได   

ขอ ๗ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐาน 

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๓  โดยมีใบรับการรับรอง

การทํางานจากสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๓  ได   

ขอ ๘ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๔  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงท่ีเทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐาน 

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๔  โดยมีใบรับการรับรอง

การทํางานจากสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักบริหารการขนสงสินคาทางถนน  ระดับ  ๔  ได 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จีรศักดิ์  สุคนธชาต ิ

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 


