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หลักสูตร

การใชงานรถยก (โฟลคลิฟท) อยางปลอดภัย
Forklift Safety Operation Technique

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
เลขทะเบียนที่ จป. 61-021

หลักสูตร การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย
(Forklift Safety Operation Technique)
หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๖ นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างทีผ่ า่ นการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่
อธิบดีประกาศกําหนดทําหน้าทีเ่ ป็ นผูข้ บั รถยก ทัง้ นี้ หลักสูตรทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนดทําหน้าทีเ่ ป็ นผูข้ บั รถยก
ยังไม่มกี ารประกาศออกมา
ถึงแม้กฎหมายจะยังไม่ประกาศกําหนดรายละเอียดการอบรมผูข้ บั รถยก รถยก หรือ โฟล์คลิฟท์ ก็ถอื เป็ น
เครือ่ งจักรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ สถานประกอบกิจการจึงควรจะจัดการฝึกอบรม ให้พนักงานที่
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับโฟล์คลิฟท์ ได้รบั การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางานเพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถ
และความชํานาญในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงเพือ่ ลดความเสียหาย และความสูญเสียต่างๆ จากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้
ต่อพนักงาน และทรัพย์สนิ ของสถานประกอบกิจการ
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์ได้เบือ้ งต้น
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (จํานวน 6 ชัวโมง)
่
ค่าลงทะเบียนอบรม
ท่านละ 2000 บาท (ไม่รวม Vat)
สิ่ งที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้รบั :


คูม่ อื ประกอบการอบรม พร้อมกระเป๋าเอกสาร สมุดโน้ต และ ปากกา



วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม
(กรณีเข้าอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน)



อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง (3 ครัง้ )

สอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั ่ง ได้ที่ 02 328 2110

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

แผนการฝกอบรม Public Training หลักสูตร “ปนจั่น” และ “รถยก” ประจําป 2563
ปั้นจั่นเหนือศรีษะ

รถปั้นจั่น

(Overhead Crane)

(Mobile Crane)

(ได้ รับวุฒิบตั ร 3 หลักสู ตร
ผู้บงั คับ, ผู้ให้ สัญญาณ , ผู้ควบคุม)

(ได้ รับวุฒิบตั ร 3 หลักสู ตร
ผู้บงั คับ, ผู้ให้ สัญญาณ , ผู้ควบคุม)

รถยก / ฟอร์ คลิฟท์

มกราคม

27 - 28 ม.ค.

27 - 29 ม.ค.

30 ม.ค.

กุมภาพันธ์

24 - 25 ก.พ.

24 - 26 ก.พ.

19 ก.พ.

มีนาคม

24 - 25 มี.ค.

24 - 26 มี.ค.

23 มี.ค.

เมษายน

27 - 28 เม.ย.

27 - 29 เม.ย.

30 เม.ย.

พฤษภาคม
มิถุนายน

27 - 28 พ.ค.
22 - 23 มิ.ย.

27 - 29 พ.ค.
22 - 24 มิ.ย.

18 พ.ค.
30 มิ.ย.

กรกฎาคม

20 - 21 ก.ค.

20 - 22 ก.ค.

23 ก.ค.

สิ งหาคม

24 - 25 ส.ค.

24 - 26 ส.ค.

19 ส.ค.

กันยายน
ตุลาคม

22 - 23 ก.ย.
26 - 27 ต.ค.

22 - 24 ก.ย.
26 - 28 ต.ค.

21 ก.ย.
21 ต.ค.

พฤศจิกายน

23 - 24 พ.ย.

23 - 25 พ.ย.

30 พ.ย.

ธันวาคม

22 - 23 ธ.ค.

22 - 24 ธ.ค.

21 ธ.ค.

ค่ าลงทะเบียน

5,000 บาท / ท่าน

7,000 บาท / ท่าน

2,000 บาท / ท่าน

สมัคร 3 คน*

4,500 บาท / ท่าน

6,500 บาท / ท่าน

1,800 บาท / ท่าน

ความปลอดภัย
ในการใช้ งาน
(Forklift Safety)

สถานทีอ่ บรม: ศูนย์ ฝึกอบรม บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จํากัด (ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม.)
คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม
ั ้ น”
ั ้ นได้
หลักสูตรปัน้ จัน่ ผูท้ จ่ี ะสามารถเข้าสอบและได้รบั วุฒบิ ตั ร “หลักสูตรผูบ้ งั คับปนจั
่ จะต้องสามารถบังคับหรือใช้ปนจั
่
ั ้ นได้
สําหรับตําแหน่งอื่น ”ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ ผูย้ ดึ เกาะ ผูค้ วบคุม” ไม่จาํ เป็ นจะต้องบังคับหรือใช้ปนจั
่
หลักสูตรรถยก ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องสามารถใช้ หรือ ขับรถยก (Forklift) ได้
หมายเหตุ





อัตราค่าลงทะเบียน รวมเอกสารอบรม วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ วุฒบิ ตั ร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 3 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร
จํานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 20 คนต่อรุน่
กรุณาสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 ::

หลักสูตร การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย
(Forklift Safety Operation Technique)
กําหนดการอบรม (1 วัน)
08.30 - 09.00

ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 - 12.00

บรรยายทฤษฎีเชิ งปฏิ บตั ิ การ
- สาระสําคัญของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก
- ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับรถยกแต่ละประเภท
- ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ
- การตรวจเช็คและบํารุงรักษาเบือ้ งต้น
- การทํางานและระบบส่งกําลังของเครือ่ งยนต์
- ความรูเ้ กีย่ วกับก๊าซ LPG และการใช้งาน
- การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรีร่ ถยกไฟฟ้า
- การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมันคงของรถ,
่
ข้อควรระวัง
- คุณสมบัตผิ ขู้ บั ขีแ่ ละการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
- ขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ่อนสตาร์ทเครือ่ งยนต์และนํารถไปใช้งาน
- การเข้ารับสินค้าและนําสินค้าเข้าเก็บในชัน้ วาง
- อุบตั เิ หตุจากรถยก และการสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
- ทดสอบภาคทฤษฎีและเฉลยข้อสอบ ,ชีแ้ จงการสอบภาคปฏิบตั ิ

13.00 - 16.00

สาธิ ต ฝึ กปฏิ บตั ิ ภาคสนาม
- วิธตี รวจสอบตรวจสภาพประจําวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์
- ฝึ กปฏิบตั แิ ละทดสอบการใช้งานโฟร์คลิฟท์
*** ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอร์คลิ ฟท์ได้เบือ้ งต้น ***

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “การใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย (Forklift Safety)”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่อบรม …………………………………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ประเภท

ค่าอบรม

+ Vat 7%

ค่าลงทะเบียน

2,000

140

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

60

2,080

2,140

วิ ธีการชําระเงิ น:
 ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด
 กรุณาหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250
 กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
 กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน
้ จะต้องชําระ 100% ของค่าอบรม
 ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 ::

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER
บางกะป

ทางดวน (พระราม 9)

ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ี
มาทาง
ถนนกาญจนาภิเษก
ลงตรง “อ่อนนุช”

ถนนกาญจนาภิเษก
(บางนา – บางปะอิน)

สวนหลวงร.9

3 ก.ม.
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สถานีอุดมสุข

ซอย 30

ถนนอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ถนนออนนุช
ถนนศรีนครินทร

ถนนสุขุมวิท

ถนนออนนุช

คลอง

ศูนยฝกอบรม
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

ทางดวน
(บางนา)

ถนนบางนา-ตราด

เข้ าซอยเฉลิมพระเกียรติ 30
ประมาณ 700 เมตร

ถนนบางนา-ตราด

ชลบุรี >

สมุทรปราการ

GPS 13.683834, 100.674182
ศูนยฝกอบรม บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุเทพ 10250 โทรศัพท 02-328-2110 แฟกซ 02 328 2160

