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ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานโจิสติกส์ TLAPS – BSID 
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 

86/6  ซ.ตรีมิตร  ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110   
 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1  ประจ าปี 2560  จ านวน 4 สาขา ดังนี้. 

1. สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 
2. สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 
3. สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 

 
ก าหนดวันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โลจิสติกส์ ระดับ 1 ประจ าปี 2560  
 

เดือน สาขาทดสอบ วันอบรม วันทดสอบ 

พฤษภาคม 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พฤหัส 11 พ.ค. 60 ศุกร์ 12 พ.ค. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 17 พ.ค. 60 พฤหัส 18 พ.ค.60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 20 พ.ค. 60 อังคาร 23 พ.ค. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 20 พ.ค. 60 พุธ 24 พ.ค. 60 

 

มิถุนายน 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 7 มิ.ย. 60 พฤหัส 8 มิ.ย.60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 14 มิ.ย. 60 พฤหัส 15 มิ.ย.60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 17 มิ.ย. 60 อังคาร 20 มิ.ย.60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 17 มิ.ย. 60 พุธ 21 มิ.ย. 60 

 

กรกฎาคม 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 5 ก.ค. 60 พฤหัส 6 ก.ค. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 12 ก.ค. 60 พฤหัส 13 ก.ค. 60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 15 ก.ค. 60 อังคาร 18 ก.ค. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 15 ก.ค. 60 พุธ 19 ก.ค. 60 

 

สิงหาคม 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พฤหัส 3 ส.ค. 60 ศุกร์ 4 ส.ค. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 9 ส.ค. 60 พฤหัส 10 ส.ค. 60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 19 ส.ค. 60 อังคาร 22 ส.ค. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 19 ส.ค. 60 พุธ 23 ส.ค. 60 

 

กันยายน 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 6 ก.ย. 60 พฤหัส 7 ก.ย. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 13 ก.ย. 60 พฤหัส 14 ก.ย. 60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 16 ก.ย. 60 อังคาร 19 ก.ย. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 16 ก.ย. 60 พุธ 20 ก.ย. 60 
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เดือน สาขาทดสอบ วันทดสอบ วันทดสอบ 

ตุลาคม 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 4 ต.ค. 60 พฤหัส 5 ต.ค. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 11 ต.ค. 60 พฤหัส 12 ต.ค. 60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 14 ต.ค. 60 อังคาร 17 ต.ค. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 14 ต.ค. 60 พุธ 18 ต.ค. 60 

 

พฤศจิกายน 

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 8 พ.ย. 60 พฤหัส 9 พ.ย. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 15 พ.ย. 60 พฤหัส 16 พ.ย. 60 
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน เสาร์ 18 พ.ย. 60 อังคาร 21 พ.ย. 60 
นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน เสาร์ 18 พ.ย. 60 พุธ 22 พ.ย. 60 

 

ธันวาคม ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง พุธ 13 ธ.ค. 60 พฤหัส 14 ธ.ค. 60 
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พุธ 20 .ธ.ค. 60 พฤหัส 21 ธ.ค. 60 
   
   

 

 
      เอกสารส าหรับยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 2. ส าเนาวุฒิการศึกษา และ/หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ) 
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รปู 
 4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
    การส ารองท่ีนั่ง   กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่โทรสาร 02 712 2976 หรือ email : register@tlaps.or.th 
    การตอบรับ   สมาคมแจ้งยืนยันทางอีเมล์ตามที่แจ้งไว้ หากท่านไม่ได้รับการยืนยันกรุณาติดต่อกลับ 027135283 
            หรือ 0897755449 
    การช าระเงิน  โอนเงินชื่อบัญชี สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  
   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขท่ีบัญชี 0692115059 
                      กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินมาให้สมาคมตามหมายเลขโทรสาร หรืออีเมล์ที่ระบุข้างต้น 
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     อัตราค่าธรรมเนียม 

ล าดับ สาขา 
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

ค่าอบรม ค่าทดสอบ Vat 7 % สุทธิ 
1 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1,500.- 1,000.- 175.- 2,675.- 
2 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1,500.- 1,300.- 196.- 2,996.- 
3 นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 1,500.- 1,000.- 175.- 2,675.- 
4 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1,500.- 1550.- 213.50.- 3,263.50.- 

          * อัตราค่าธรรมเนียมรวมอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะวันอบรมเท่านั้น 
          * ค่าธรรมเนียม หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 

 
ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ตัวอย่างหนังสือรับรอง) 

 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้อง) มาที่ 

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 
86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณพรนาลี  โทร : 02 713 5283, 089 775 5449 หรือ email : register@tlaps.or.th 


