
ขั้นตอนการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฯ

1. แจง้ความประสงคใ์นการขอเขา้ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน สาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกใชเ้คร่ืองยนต ์ ระดบั 1 หรือ

    สาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกไฟฟ้า ระดบั 1   ณ บริษทับางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท ์จ  ากดั
2. กรอกเอกสารขอเขา้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ เอกสารประกอบสมคัร ดงัน้ี

2.1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้
2.2. รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป (ไม่เกิน 6  เดือน)
2.3. หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาท่ีตอ้งการทดสอบ

 (สาขาเคร่ืองยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือ สาขาไฟฟ้า ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี)
2.4. หลกัฐานการช าระเงิน ค่าธรรมเนียมอบรม และ ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน หรือใบสั่งซ้ือ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมอบรม และ ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน ( 1 ท่าน/2 วนั)

1. ลูกคา้ท่ีใชร้ถยกโคมตัสุ
2. บุคคลทัว่ไป

การช าระเงนิ : ผ่านธนาคารตามตารางดา้นล่าง และส่งหลกัฐานการโอนเงินพร้อมส าเนาหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ทางแฟกซ ์หรือ E-Mail

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0115550009501 ส านกังานใหญ่

3. ส่งเอกสารประกอบการสมคัรของผูข้อเขา้รับการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาท่ี ส่วนเทคนิค และฝึกอบรมรถยก 
Email : somporn-c@bkforklift.com ,sawalak-b@bkforklift.com หรือ FAX: 0-2663-2664
4. ทางบริษทัฯ จะติดต่อกลบัเพ่ือยนืยนัวนัอบรม และวนัทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน หลงัจากไดรั้บเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

ตารางอบรม และทดสอบมาตรฐาน ประจ าปี 2565

1
2

28/9 หมู3่ ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร : 02663-2666 ต่อ2679,2702 แฟกซ ์: 02 663-2664
28/9 Moo 3 Bangna-Trad Km.23 Bangnasaothong Bangnasaothong Samutprakarn 10570 Tel : 02 663-2666 ต่อ 2679,2702 Fax : 02 663-2664
www.bkforklift.com E-mail somporn-c@bkforklift.com,sawalak-b@bkforklift.com Tel : 085-485-5687 1/5

ค่าธรรมเนียมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1,400
1,400

ภาษี 7% รวมเงิน
182
196

2,782
2,996

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดย บริษทับางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลฟิท์ จ ากดั

รายละเอียด

รถยกไฟฟ้า
19-20

2566
มี.ค.

21-22
พ.ค.

ค่าธรรมเนียมอบรม

1,400
1,200

รถยกใชเ้คร่ืองยนต์

สาขาพนกังาน
ควบคุมเคร่ืองจกัร

2565
เม.ย.

ธนาคาร
กรุงเทพ

ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย

ช่ือบญัชี
บ.บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท ์จก.
บ.บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท ์จก.
บ.บางกอกโคมตัสุ ฟอร์คลิฟท ์จก. บางนา-ตราด กม. 4

เมืองใหม่ บางพลี
บางนา
สาขา เลขท่ีบญัชี

130-716-052-1
320-479-448-3
731-258-255-9

ประเภทบญัชี
สะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์

ก.พ.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

29-30
21-22

18-19
22-23 21-22 19-20

20-21 15-16 22-23



คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ
1. สาขาพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกใช้เคร่ืองยนต์ ระดบั 1

1. ผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์  นบัถึงวนัเขา้รับการทดสอบ สญัชาติไทย และ
2. มีประสบการณ์ท างาน หรือประกอบอาชีพเก่ียวกบั การควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกใชเ้คร่ืองยนต ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานสาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกใชเ้คร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 

หรือปฎิบติังานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ
4. เป็นผูท่ี้จบการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

2. สาขาพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกไฟฟ้า ระดบั 1
1. ผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ นบัถึงวนัสมคัรเขา้รับการทดสอบ สญัชาติไทย และ
2. มีประสบการณ์ท างาน หรือประกอบอาชีพเก่ียวกบั การควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกไฟฟ้า ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานสาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกใชเ้คร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง หรือ
4. เป็นผูท่ี้จบการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

อ้างอิง 

1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ือง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ 

สาขาอาชีพช่างเคร่ืองกล สาขาพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกใช้เคร่ืองยนต์ ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2558

2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ืองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกไฟฟ้า ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2552
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ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดย บริษทับางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลฟิท์ จ ากดั



แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน 
หลกัสูตรท่ีตอ้งการฝึกอบรม (เลือกไดเ้พียง 1 หลกัสูตร)

สาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกใชเ้คร่ืองยนต ์ ระดบั ๑ สาขาพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรรถยกไฟฟ้า ระดบั ๑
ช่ือบริษทั ……………………………………………………………………...………………………………………..
ที่อยู่……..……………………………………………………………………………………………………………….
โทร…………………………………………………..แฟกซ์……………………………………………….
ช่ือผู้ประสานงาน………………………………………………. Mobile……………..………… E-mail……...……………………………
1. มรีถยกยีห้่อโคมตัสุทั้งหมด…………….……...คนั

รุ่นรถยก (Model)………………………….หมายเลขตวัรถยก (Serial Number)…………………………….. (คนัใหม่ล่าสุด)
2. จ านวนผู้เข้าอบรม……………... คน (ไม่เกิน 5 คน/1 รุ่น) 
3. วนัที่ต้องการอบรม…………….……... สถานท่ีอบรม Asia Training & Demonstration Center
4. รายช่ือผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1. …….……………………………...……………………. 4. …….……………………………...…………………….
2. …….……………………………...……………………. 5. …….……………………………...…………………….
3. …….……………………………...…………………….

ตารางอบรม และ สอบมาตรฐานฝีมือฯ ประจ าปี 2565

1
2

เอกสารประกอบสมคัร ดงัน้ี (ส่งพร้อมใบสมคัร)
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้
รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป (ไม่เกิน 6  เดือน)
หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาท่ีตอ้งการทดสอบ
หลกัฐานการช าระเงิน ค่าธรรมเนียมอบรม และ ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐาน 

ลงช่ือผูข้ออบรม Customer's signature………………………………………………….
ตวับรรจง Customer's name (………………………………………………….)

ต าแหน่ง Position…………………………………………………..

วนัท่ี Date………………………………………………….
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19-20 21-22
รถยกไฟฟ้า 29-30 18-19 20-21 15-16 22-23

2566
ควบคุมเคร่ืองจกัร เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2565

รถยกใชเ้คร่ืองยนต์ 19-20 21-22 22-23 21-22

สาขาพนกังาน



วนัที ่1
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. วตัถุประสงคใ์นการจดัอบรม และ หวัขอ้ในการอบรม

กฎหมายและกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้ง
09.30 – 10.00 น. มาตรฐานสญัลกัษณ์ความปลอดภยั และ เคร่ืองหมายจราจร 

10.00 -10.15 น. พกั
10.15 -11.30 น. การอ่านค่าตารางพิกดัการยก และ ประเมินน ้าหนกัการยกสมัภาระ

การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ในรถยก
เทคนิควิธีการควบคุมเคร่ืองจกัรรถยก

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 14.30 น. การฝึกภาคปฎิบติัเสมือนจริง
14.30 - 14.45 น. พกั
14.45 - 16.00 น. การฝึกภาคปฎิบติัเสมือนจริง (ต่อ)

วนัที ่2
9.00 - 11.00 น. ทดสอบทฤษฎี (ขอ้สอบจากกรมพฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 50 ขอ้)

11.00 - 12.00 น. สอบภาคปฏิบติั ตามฐานท่ีก าหนด

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 16.00 น. สอบภาคปฏิบติั ตามฐานท่ีก าหนด (ต่อ)
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ก าหนดการฝึกอบรม TRAINING SCHEDULE
หลักสูตร "ยกระดบัมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

ส่วนฝึกอบรม รถยกโคมัตสุ 085 485-5687 หรือ 0-2663-2666 ต่อ 2679,2702
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.bkforklift.com, somporn-c@bkforklift.com,sawalak-b@bkforklift.com
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สถานที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


