ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดย บริษทั บางกอกโคมัตสุ ฟอร์ คลิฟท์ จากัด
ขั้นตอนการขอเข้ าทดสอบมาตรฐานฯ
1. แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝื มือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้เครื่ องยนต์ ระดับ 1 หรื อ
สาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกไฟฟ้ า ระดับ 1 ณ บริ ษทั บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จากัด
2. กรอกเอกสารขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ และ เอกสารประกอบสมัคร ดังนี้
2.1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2.2. รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ตอ้ งการทดสอบ
(สาขาเครื่ องยนต์ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ สาขาไฟฟ้ า ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี )
2.4. หลักฐานการชาระเงิน ค่าธรรมเนียมอบรม และ ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน หรื อใบสั่งซื้ อ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียมอบรม และ ค่ าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน ( 1 ท่าน/2 วัน)
ค่าธรรมเนี ยมอบรม
ค่าธรรมเนี ยมสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ภาษี 7%
รายละเอียด
รวมเงิน
1,200
1,400
182
2,782
1. ลูกค้าที่ใช้รถยกโคมัตสุ
1,400
1,400
196
2,996
2. บุคคลทัว่ ไป
การชาระเงิน : ผ่านธนาคารตามตารางด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสาเนาหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางแฟกซ์ หรื อ E-Mail
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 0115550009501 สานักงานใหญ่
ธนาคาร
ชื่ อบัญชี
สาขา
เลขที่บญั ชี
ประเภทบัญชี
กรุ งเทพ
บ.บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จก.
บางนา
130-716-052-1
สะสมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ บ.บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จก.
เมืองใหม่ บางพลี 320-479-448-3
สะสมทรัพย์
กสิกรไทย บ.บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จก. บางนา-ตราด กม. 4 731-258-255-9
สะสมทรัพย์
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครของผูข้ อเข้ารับการสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ มาที่ ส่วนเทคนิค และฝึ กอบรมรถยก
Email : somporn-c@bkforklift.com ,sawalak-b@bkforklift.com หรื อ FAX: 0-2663-2664
4. ทางบริ ษทั ฯ จะติดต่อกลับเพือ่ ยืนยันวันอบรม และวันทดสอบมาตรฐานฝื มือแรงงาน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ตารางอบรม และทดสอบมาตรฐาน ประจาปี 2562
สาขาพนักงาน
2562
2563
ควบคุมเครื่ องจักร เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 รถยกใช้เครื่ องยนต์
20-21
16-17
17-18
11-12
11-12
2
รถยกไฟฟ้ า
14-15
23-24
17-18
12-13
14-15
17-18
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ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดย บริษทั บางกอกโคมัตสุ ฟอร์ คลิฟท์ จากัด
คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการทดสอบ
1. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้ เครื่องยนต์ ระดับ 1
1. ผูเ้ ข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ สัญชาติไทย และ
2. มีประสบการณ์ทางาน หรื อประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้เครื่ องยนต์ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ
3. ผ่านการฝึ กฝี มือแรงงานสาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้เครื่ องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
หรื อปฎิบตั ิงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง หรื อ
4. เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1
1.
2.
3.
4.

ผูเ้ ข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ สัญชาติไทย และ
มีประสบการณ์ทางาน หรื อประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การควบคุมเครื่ องจักรรถยกไฟฟ้ า ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อ
ผ่านการฝึ กฝี มือแรงงานสาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้เครื่ องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง หรื อ
เป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อ้ างอิง
1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน เรื่ อง คุณสมบัติของผู้เข้ ารั บการทดสอบ
สาขาอาชี พช่ างเครื่ องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้ เครื่ องยนต์ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน เรื่ องคุณสมบัติของผู้เข้ ารั บการทดสอบ
สาขาอาชี พพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกไฟฟ้ า ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552
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แบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ ในการขอเข้ าทดสอบมาตรฐานฝื มือแรงงาน
หลักสูตรที่ตอ้ งการฝึ กอบรม (เลือกได้เพียง 1 หลักสูตร)
สาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกใช้เครื่ องยนต์ ระดับ ๑
สาขาพนักงานควบคุมเครื่ องจักรรถยกไฟฟ้ า ระดับ ๑
ชื่อบริษทั ……………………………………………………………………...………………………………………..
ที่อยู่……..……………………………………………………………………………………………………………….
โทร…………………………………………………..
แฟกซ์ ……………………………………………….
ชื่อผู้ประสานงาน………………………………………………. Mobile……………..………… E-mail……...……………………………
1. มีรถยกยีห่ ้ อโคมัตสุ ท้งั หมด…………….……...คัน
รุ่ นรถยก (Model)………………………….
หมายเลขตัวรถยก (Serial Number)……………………………..
(คันใหม่ล่าสุด)
2. จานวนผู้เข้ าอบรม……………... คน (ไม่เกิน 5 คน/1 รุ่ น)
3. วันที่ต้องการอบรม…………….……...
สถานที่อบรม Asia Training & Demonstration Center
4. รายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
1. …….……………………………...…………………….
2. …….……………………………...…………………….
3. …….……………………………...…………………….
ตารางอบรม และ สอบมาตรฐานฝี มือฯ ประจาปี 2562

4. …….……………………………...…………………….
5. …….……………………………...…………………….

สาขาพนักงาน
2562
2563
ควบคุมเครื่ องจักร เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 รถยกใช้เครื่ องยนต์
20-21
16-17
17-18
11-12
11-12
2
รถยกไฟฟ้ า
14-15
23-24
17-18
12-13
14-15
17-18
เอกสารประกอบสมัคร ดังนี้ (ส่งพร้อมใบสมัคร)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ตอ้ งการทดสอบ
หลักฐานการชาระเงิน ค่าธรรมเนียมอบรม และ ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน
ลงชื่ อผูข้ ออบรม Customer's signature………………………………………………….
ตัวบรรจง Customer's name (………………………………………………….)
ตาแหน่ง Position…………………………………………………..
วันที่ Date………………………………………………….
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กาหนดการฝึ กอบรม TRAINING SCHEDULE
หลักสู ตร "ยกระดับมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงานแห่ งชาติ และ
ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงานแห่ งชาติ"
วันที่ 1
08.30 – 08.45 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 -10.15 น.
10.15 -11.30 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม และ หัวข้อในการอบรม
กฎหมายและกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย และ เครื่ องหมายจราจร
พัก
การอ่านค่าตารางพิกดั การยก และ ประเมินน้ าหนักการยกสัมภาระ
การดูแลรักษาเบื้องต้นในรถยก
เทคนิควิธีการควบคุมเครื่ องจักรรถยก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การฝึ กภาคปฎิบตั ิเสมือนจริ ง
พัก
การฝึ กภาคปฎิบตั ิเสมือนจริ ง (ต่อ)

วันที่ 2
9.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ทดสอบทฤษฎี (ข้อสอบจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงานแห่งชาติ 50 ข้อ)
สอบภาคปฏิบตั ิ ตามฐานที่กาหนด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สอบภาคปฏิบตั ิ ตามฐานที่กาหนด (ต่อ)

สามารถติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่ วนฝึ กอบรม รถยกโคมัตสุ 085 485-5687 หรือ 0-2663-2666 ต่ อ 2679,2702
www.bkforklift.com, somporn-c@bkforklift.com,sawalak-b@bkforklift.com
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สถานที่ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
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