
 หนา   ๓๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่  ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง  คุณสมบตัิของผูเขารบัการทดสอบ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๙  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดคุณสมบัติของ 

ผูเขารับการทดสอบ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๑ 

๑.๑ ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  นับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ  

และ 

๑.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๑  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๑.๓ ผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 

ผูปฏิบัติการคลังสินคา  ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  การยกสินคา 

ขึ้นลงจากระวางบรรทุก  การจัดเรียงสินคา  การบรรจุสินคา  และการตรวจนับสินคา  ไมนอยกวา  ๓๒  ชั่วโมง  

และมีประสบการณการทํางานอยางนอย  ๖  เดือน  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมฝมือแรงงาน

หรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคมวิชาชีพ 

๑.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของและ 

มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ไมนอยกวา  ๔  เดือน   

โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๒ 

๒.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพ 

ผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๑  หรือ 

๒.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 
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๒.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ระดับ  ๑  และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรอืฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการ

คลังสินคา  ที่เกี่ยวของกบัการควบคมุการปฏิบัตงิานของผูชวยพนักงานปฏิบัตกิารคลังสินคา  การตรวจรบัสินคา   

การจัดเก็บสินคา  และการจายสินคา  ไมนอยกวา  ๖๔  ชั่วโมง  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝกอบรม

ฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๒.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและ 

มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ไมนอยกวา  ๒  ป   

โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๓ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๓ 

๓.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติ 

การคลังสินคา  ระดับ  ๒  หรือ 

๓.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๕  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๓.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ระดับ  ๒  และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรอืฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการ

คลังสินคา  ที่เกี่ยวของกบัการควบคมุการปฏิบัตกิารคลังสินคา  การควบคมุอุปกรณการเคล่ือนยายสินคาภายใน

คลังสินคา  การควบคุมกําลังพล  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการสอนงาน

ผูใตบังคับบัญชา  ไมนอยกวา  ๙๖  ชั่วโมง  โดยไดรับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือ

ฝกอบรมอาชีพ  จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๓.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ   

และมีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ไมนอยกวา  ๒  ป  

โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๔ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๔ 

๔.๑ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาผูปฏิบัติ 

การคลังสินคา  ระดับ  ๓  หรือ 
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๔.๒ มีประสบการณในการทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา   

ไมนอยกวา  ๗  ป  โดยมีใบรับรองการทํางานจากสถานประกอบกิจการ  หรือ 

๔.๓ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๓  

และผานการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ  ในสาขาที่ เกี่ยวของกับสาขาอาชีพผูปฏิบัติ 

การคลังสินคา  ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานในการปฏิบัติการคลังสินคา  การบริหารงบประมาณคาใชจาย   

การกําหนดแนวทางการแกไขและปองกันปญหา  และการจัดการดานทรัพยากรบุคคล  ไมนอยกวา   

๑๒๐  ชั่ วโมง  โดยได รับใบรับรองหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือฝกอบรมอาชีพ   

จากหนวยงานฝกอบรม  หรือหนวยงานการศึกษา  หรือสมาคมวิชาชีพ  หรือ 

๔.๔ เปนผูจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของและมีประสบการณใน 

การทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมีใบรับรอง 

การทํางานจากสถานประกอบกิจการ 

 

บทเฉพาะกาล 

_______________ 

 
ขอ ๕ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๑  โดยมีใบรับการรับรองการทํางานจากสถาน

ประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๑  ได   

ขอ ๖ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๒  โดยมีใบรับการรับรองการทํางานจาก 

สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๒  ได   
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ขอ ๗ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๓  โดยมีใบรับการรับรองการทํางานจาก 

สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๓  ได   

ขอ ๘ ภายในระยะเวลา  ๑  ป  หลังจากวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   

สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๔  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการในระดับ/ตําแหนงที่เทียบไดไมต่ํากวาขอกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๔  โดยมีใบรับการรับรองการทํางานจาก 

สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานอยูในขณะนั้น  สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  สาขาอาชีพผูปฏิบัติการคลังสินคา  ระดับ  ๔  ได   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

จีรศักดิ์  สุคนธชาต ิ

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 


