แบบฟอร์ มขอส่ งพนักงานเข้ าอบรมรถยก (Forklift Training Requisition Form)
ชือบริษัท (Company) ……………………………………………………………………...………………………………………..
ทีอยู่ (Address) ……..……………………………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………………………….. Fax……………………………………………….
ผู้ประสานงาน Contact person………………………………….. Mobile……………..………… E-mail……...……………………………
1.วัตถุประสงค์ (Objective)
- เพือยืดอายุใช้งานรถยกให้มีระยะเวลาทียาวนาน (Forklift Operation and maintenance)
- เพือให้เกิดความปลอดภั ยในการทํ างาน และลดอุบัติเหตุจากการขั บขีใช้งานรถยก(Safety Driving)
- เพือส่งเสริ มมาตรฐานการใช้งานรถยกอย่างถูกวิธี (Operation standard)
2.มีรถยกยีห้ อโคมัตสุ ทั งหมด KOMATSU FORKLIFT……… …….……...คั น
รุ่ นรถยก (Model)…………………………. หมายเลขตั วรถยก (Serial Number)…………………………….. (คั นใหม่ล่าสุด)
คน (person) การศึกษา (Education)………………………………….
3.จํานวนผู้เข้ าอบรม(Number of Participants)……………...
(ไม่ เกิน 5 คน/1 รุ ่ น maximum. 5 persons/course)
4.วันทีต้ องการอบรม(Training date required) …………….……...
สถานทีอบรม Asia Training & Demonstration Center
NO. NAME
NO. NAME
1. …….……………………………...…………………….
4. …….……………………………...…………………….
2. …….……………………………...…………………….
5. …….……………………………...…………………….
3. …….……………………………...…………………….
5. กรุณาส่ งแบบฟอร์ มตอบรับก่ อนกําหนดวันฝึ กอบรม 15 วัน พร้ อมส่ ง E-mail หรือแฟกซ์ สําเนาเอกสารการโอนค่ าใช้ จ่ายอบรม
(Please send complete requisition and pay-in slip 15 days before date of training)
แผนอบรมประจํ าปี Training Schedule 2016-2017 (Driver’s Safety Training Course 1 Days Participants maximum 15 person/cour)
Date of Training
2017
2018
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
20 27 18 25 15 22 13 20 17 24 14 21 12 19 16 23 14 21 18 25 15 22 15 22

ลงชือผู ้ ขออบรมCustomer's signature……………………………………………
ตั วบรรจงCustomer's name(………………………………………...)
ตํ าแหน่ง Position………………………………………..
วั นที Date………………………………………….
เลขประจํ าตั วผู ้ เสี ยภาษีอากร0115550009501 สํานักงานใหญ่
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8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.10 น.
9.10 - 9.30 น.
9.30 - 10.30 น.
10.30 - 10.40 น.
10.40 - 11.45 น.
11.45 - 12.45 น.
12.45 - 13.15 น.
13.15 - 14.30 น.
14.30 - 14.40 น.
14.40 - 15.50 น.
15.50 - 16.00 น.

กํ าหนดการอบรม การใช้ และ บํ ารุ งรักษารถยกเพือความปลอดภั ย
FORKLIFT OPERATION MAINTENANCE AND SAFETY
ลงทะเบียนอบรม(Register)
การแนะนําสถานทีATDC (ATDC outline presentation)
เดินชมสถานที (Facility Tour)
ความรู ้พื นฐานรถยก และ กฎข้ อปฎิบัติในการใช้รถยกอย่างปลอดภั ย
(Basic knowledge and procedure for safe driving)
พั กเบรก (Coffee Break)
การตรวจเช็คก่อน-หลั งใช้งาน และบํ ารุ งรักษาสําหรับผู ้ ใช้รถยก
(Checking-up and preventive maintenance)
พั กรับประทานอาหาร (Lunch)
ทดสอบภาคทฤษฎี (Theory test)
ฝึ กซ้อมขั บรถยกอย่างถูกวีธี(Practice)
พั กเบรก (Coffee Break)
ทดสอบภาคปฎิบัติ (Practical Test)
สรุ ป และ ปิ ดการอบรม (briefing)

พร้ อมรับประกาศนียบัตรรับรองการฝึ กอบรมรถยกโคมัตสุ จากทาง บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์ คลิฟท์ จํากัด
รายละเอียดค่ าอบรม
Trainee Group
Cost /Person
VAT 7%
Total amount
1.มีรถยกใหม่ New Komatsu Forklift truck
free
free
free
2.รถยกไม่เกิน 3ปี Komatsu Forklift truck (1-3 Year)
1000
70
1070
3.บุคคลทั วไป General Personal
1200
84
1284
การชําระเงิน : สามารถโอนธนาคารตามตารางด้านล่าง จากนั นส่งหลั กฐานการโอนเงินพร้อมสําเนาหักภาษี ณ ทีจ่าย ทางแฟกช์ หรือ E-Mail
เลขประจํ าตั วผู ้ เสี ยภาษีอากร0115550009501 สํานักงานใหญ่
ธนาคาร
ชือบัญชี
สาขา
เลขทีบัญชี ประเภทบัญชี
กรุ งเทพ
บ.บางกอกโคมั ตสุ ฟอร์มคลิฟท์ จก.
บางนา
130-716-052-1 สะสมทรัพย์
ไทยพาณิ ชย์ บ.บางกอกโคมั ตสุ ฟอร์มคลิฟท์ จก. เมืองใหม่ บางพลี 320-479-448-3 สะสมทรัพย์
กสิ กรไทย บ.บางกอกโคมั ตสุ ฟอร์มคลิฟท์ จก. บางนา-ตราด กม. 4 731-258-255-9 สะสมทรัพย์

สามารถติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที
Please contact for more information
For more information 085 458-5687, 0-2663-2679 - 82 ส่ วนฝึ กอบรม รถยกโคมัตสุ
www.bkforklift.com, somporn-c@bkforklift.com
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