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หลกัการและเหตผุล 

 ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๓๖ นายจา้งตอ้งจดัใหล้กูจา้งทีผ่า่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรที่
อธบิดปีระกาศกาํหนดทาํหน้าทีเ่ป็นผูข้บัรถยก ทัง้น้ี หลกัสตูรทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนดทาํหน้าทีเ่ป็นผูข้บัรถยก 
ยงัไมม่กีารประกาศออกมา 

 ถงึแมก้ฎหมายจะยงัไมป่ระกาศกาํหนดรายละเอยีดการอบรมผูข้บัรถยก รถยก หรอื โฟลค์ลฟิท ์กถ็อืเป็น
เครือ่งจกัรทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ  สถานประกอบกจิการจงึควรจะจดัการฝึกอบรม ใหพ้นกังานที่
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัโฟลค์ลฟิท ์ไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเพือ่เพิม่ความรูค้วามสามารถ 
และความชาํนาญในการปฏบิตังิาน รวมถงึเพือ่ลดความเสยีหาย และความสญูเสยีต่างๆ จากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้
ต่อพนกังาน และทรพัยส์นิของสถานประกอบกจิการ  

คณุสมบติัผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ้งสามารถใชร้ถฟอรค์ลฟิทไ์ดเ้บือ้งตน้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  

 ระยะเวลา 1 วนั (จาํนวน 6 ชัว่โมง) 

ค่าลงทะเบยีนอบรม   

 ทา่นละ 2000 บาท (ไมร่วม Vat) 

ส่ิงท่ีผูเ้ข้าอบรมจะได้รบั: 

 คูม่อืประกอบการอบรม พรอ้มกระเป๋าเอกสาร สมดุโน้ต และ ปากกา 

 CD สือ่ความปลอดภยั และ กฎหมายความปลอดภยั 

 วุฒบิตัรรบัรองการผา่นการฝึกอบรม และ บตัรประจาํตวัผูผ้า่นการอบรม 
(กรณีเขา้อบรมครบตามเวลาและผา่นการประเมนิ) 

 อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง (3 ครัง้) 

สอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ ได้ท่ี 02 328 2110 ต่อ 14  

 

 

หลกัสตูร การใช้งานรถยก (โฟลค์ลิฟท)์ อย่างปลอดภยั 
(Forklift Safety Operation Technique) 
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กาํหนดการอบรม (1 วนั) 

08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม 

09.00 - 12.00 บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบติัการ 

   - สาระสาํคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการใชร้ถยก 

- ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัรถยกแต่ละประเภท 

- สว่นประกอบและสญัลกัษณ์ต่างๆของรถ 

- การตรวจเชค็และบาํรงุรกัษาเบือ้งตน้ 

- การทาํงานและระบบสง่กาํลงัของเครือ่งยนต ์

- ความรูเ้กีย่วกบัก๊าซ LPG และการใชง้าน 

- การใชง้าน, การชารท์และการดแูลรกัษาแบตเตอรีร่ถยกไฟฟ้า 

- การหาคา่โหลดเซน็เตอร,์ จุดศนูยถ่์วงของรถ, ความมัน่คงของรถ, ขอ้ควรระวงั 

- คุณสมบตัผิูข้บัขีแ่ละการเตรยีมความพรอ้มก่อนการใชง้าน 

- ขัน้ตอนปฏบิตัก่ิอนสตารท์เครือ่งยนตแ์ละนํารถไปใชง้าน 

- การเขา้รบัสนิคา้และนําสนิคา้เขา้เกบ็ในชัน้วาง 

- อุบตัเิหตุจากรถยก และการสรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยั 

- ทดสอบภาคทฤษฎแีละเฉลยขอ้สอบ ,ชีแ้จงการสอบภาคปฏบิตั ิ

13.00 - 16.00 สาธิต ฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

   - วธิตีรวจสอบตรวจสภาพประจาํวนัก่อนใชง้านโฟรค์ลฟิท ์

   - ฝึกปฏบิตัแิละทดสอบการใชง้านโฟรค์ลฟิท ์

 

*** ผูเ้ข้ารบัการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอรค์ลิฟทไ์ด้เบือ้งต้น *** 

หลกัสตูร การใช้งานรถยก (โฟลค์ลิฟท)์ อย่างปลอดภยั 
(Forklift Safety Operation Technique) 
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แผนการฝกอบรม Public Training หลักสูตร ปนจ่ัน และ รถยก ประจําป 2557 

               
 

ป้ันจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) 
(ได้รับวุฒิบตัร 3 หลกัสูตร  

ผู้บงัคบั, ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยดึเกาะ, ผู้ควบคุม) 

รถป้ันจั่น (Mobile Crane) 
(ได้รับวุฒิบตัร 3 หลกัสูตร  

ผู้บงัคบั, ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยดึเกาะ, ผู้ควบคุม) 

การใช้งานรถยก (Fork Lift) 

เคร่ืองยนต์ ไฟฟ้า 

กรกฎาคม 29 - 31 ก.ค. 57    

สิงหาคม 28 - 30 ส.ค. 57  21 - 23 ส.ค.  14 ส.ค.  27 ส.ค. 

กนัยายน 16 - 18 ก.ย. 57 25 - 27 ก.ย. 15 ก.ย. 29 ก.ย. 

ตุลาคม 9 - 11 ต.ค. 57 29 - 31 ต.ค. 15 ต.ค. 28 ต.ค. 

พฤศจิกายน 13 - 15 พ.ย. 57 27 - 29 พ.ย.  12 พ.ย.  24 พ.ย.  

ธันวาคม 1 - 3 ธ.ค. 57 18 - 20 ธ.ค. 16 ธ.ค.  

ค่าอบรม 5,000 6,500 2,000  2,000 

          

สถานทีอ่บรม:  ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เทรนเนอร์ อนิ ไทย จํากดั (ซอยเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม.) 

            (ไม่รวม vat) 

ส่ิงท่ีผูเ้ข้าอบรมจะได้รบั: 

 คูม่อืประกอบการอบรม พรอ้มกระเป๋าเอกสาร สมดุโน้ต และ ปากกา 

 CD สือ่ความปลอดภยั และ กฎหมายความปลอดภยั 

 วุฒบิตัรรบัรองการผา่นการฝึกอบรม และ บตัรประจาํตวัผูผ้า่นการอบรม 
(กรณีเขา้อบรมครบตามเวลาและผา่นการประเมนิ) 

 อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง (3 ครัง้) 

 ฟร ีหลกัสตูรทบทวนการทาํงานเกีย่วกบัป ัน้จัน่ 3 ชัว่โมง จาํนวน 1 ครัง้  (เฉพาะหลกัสตูรป ัน้จัน่) 
 

รบัจาํนวนจาํกดั 

สอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ 

ได้ท่ี 02 328 2110 ต่อ 14  

training@trainerinthai.com 

www.trainerinthai.com 



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “การใช้งานรถยกอย่างปลอดภยั (Forklift Safety)” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ประเภท  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 140 60 2,080 2,140 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

      หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

     เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
      2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
 กรณีชาํระเงนิล่วงหนา กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  
 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม 
 กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเข าอบรมกรณุาแจง้ลว่งหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระ 100% ของคา่อบรม 
 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1.    
2.    

4.    
3.    

5.    

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 
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Trainer in Thai Safety Training 
 บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั ไดร้บัอนุมตักิารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย
ฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน เลขทะเบียนท่ี จป. ๕๕ - ๐๐๘  
จาก กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  จาก  
สถาบนั URS ในขอบเขตงานบรกิารฝึกอบรมและทีป่รกึษาทัง้หมดของบรษิทั 

 ทีมวิทยากรด้านความปลอดภยัในการทาํงาน 

 อาจารยโ์สภณ พงษ์โสภณ 

 อาจารยส์าํราญ ศรินิคร 

 อาจารยส์มชาย ลลีะวนาเศรษฐ 

 อาจารยว์รวทิย ์ชยัรตันฤกษ์ด ี

 อาจารยเ์สนีย ์ศรเีทพ 

 ขัน้ตอนการจดัอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training) 

 หลกัสตูร จป.บรหิาร และ จป. หวัหน้างาน กรณุาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั 

 หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (คปอ.) กรณุาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนั 

 ลกูคา้จดัสง่รายชื่อผูเ้ขา้อบรม และ เลขทีบ่ตัรประชาชน ใหก่้อนวนัอบรมอยา่งน้อย 7 วนั เพือ่จดัทาํวุฒบิตัร 

 ลกูคา้จดัเตรยีมสถานทีฝึ่กอบรม โดยจดัหอ้งในรปูแบบชัน้เรยีน (Class Room) 
และอุปกรณ์ฝึกอบรม อาทเิชน่ เครือ่ง LCD Projector, กระดานไวทบ์อรด์ / กระดาษฟลปิชารท์ 

 บรษิทัจะจดัเตรยีมคูม่อืประกอบการอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทุกทา่น 

 การมอบวุฒบิตัร ทางบรษิทับรษิทัจะมอบวุฒบิตัใิหผู้ป้ระสานงานในวนัสดุทา้ยของการฝึกอบรม 
เฉพาะผูท้ีเ่ขา้อบรมอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้หมด และผา่นการทดสอบหลงัการอบรม 

 สิทธิพิเศษสาํหรบัลกูค้าหลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

สาํหรบัหลกัสตูร จป.หวัหน้างาน, จป.บรหิาร และ คปอ. ทัง้ Public Training และ In-house Training 

ผูเ้ข้าอบรม จะได้รบั  

 คูม่อืประกอบการอบรม  
พรอ้มกระเป๋าเอกสาร สมดุโน้ต และ ปากกา 

บริการพิเศษสาํหรบับริษทัลกูค้า  

 บรกิารใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน 

 บรกิารใหย้มืสือ่เพือ่จดันิทรรศการความปลอดภยั (Safety Week)  



ถนนออนนุช

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถนนออนนุช

ถนนอุดมสุข ถ
น
น
ศ
ร
ีน
ค
ร
ิน
ท
ร


ถนนบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด

ถ
น
น
ก
าญ

จ
น
าภ
ิเษ
ก

(บ
าง
น
า 

–
บ
าง
ป
ะอิ
น
)

ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ีทางดวน (พระราม 9)
ถ
น
น
ส
ุข
ุม
วิ
ท

ทางดวน 

(บางนา)

มาทาง

ถนนกาญจนาภิเษก

ลงตรง “ออ่นนชุ”

สวนหลวงร.9

ซ
อ
ย
 3

0
 

เข้าซอยเฉลมิพระเกียรติ 30

ประมาณ 700 เมตร

               ศูนยฝกอบรม

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

สถานีอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ชลบุรี >

3 ก.ม.

คลอง

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER

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  

GPS 13.683834, 100.674182

บางกะป

สมุทรปราการ




