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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชี พ ผู้ ค วบคุ ม รถยกสิ น ค้ า ขนาดไม่ เ กิ น ๑๐ ตั น โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุ มรถยกสิน ค้าขนาดไม่เกิ น ๑๐ ตัน หมายถึ ง
บุคคลที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมการขับเคลื่อนรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน
ในพื้นที่คลังสินค้า ปฏิบัติงานยกสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนวางแผน บริหาร
จัดการรถยกสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน วางแผนในการซ่อม แจ้งซ่อมรถยกสินค้า เพื่อให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา ตรวจสอบระบบการทํางานหรือควบคุมระบบการทํางานต่าง ๆ ให้มี
ความปลอดภัยตามที่กําหนดในคู่มือมาตรฐานการทํางาน
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าได้ตามใบสั่งงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชากรณีรถยกเสียหายใช้งานไม่ได้หรือ
กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เบื้องต้นและความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มีการระบุลักษณะงาน
ที่ชัดเจน และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไปอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ระดั บ ๒ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามข้อกําหนดของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ปฏิบัติงานยกสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีและ
อุ ป กรณ์ พิ เ ศษ ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษารถยกเบื้ อ งต้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและต้ อ งใช้
ความชํ า นาญมากขึ้ น มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในงานของตนเองเป็ น อย่ า งดี ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้
ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไป
๒.๓ ระดั บ ๓ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ส ามารถควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ระดับล่าง รวมถึงการเป็นผู้นํากลุ่มเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเป้าหมาย
สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๔ ระดับ ๔ หมายถึง บุคคลที่สามารถบริหารจัดการรถยกสินค้าให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
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ที่ ว างไว้ สามารถดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน กํ า หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการมาตรฐานฝีมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
(๑) เอกสารการปฏิบัติงาน
(๒) มาตรฐานคุณภาพในการทํางาน
(๓) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๔) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๑.๒ การขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) การจัดเรียงสินค้าแต่ละชนิด
(๓) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๔) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๕) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(๖) การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนด
๓.๑.๑.๓ การรายงานกรณีรถยกเสียหายใช้งานไม่ได้
(๑) การดูแลบํารุงรักษารถยก
(๒) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๓) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๔) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
๓.๑.๑.๔ การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
(๑) ระบบการทํางานของรถยก
(๒) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๓) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๔) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
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๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ การขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน
(๑) การเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบสั่งงาน
(๒) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
๓.๑.๒.๒ การรายงานกรณีรถยกเสียหายใช้งานไม่ได้
(๑) การตรวจสอบความเสียหาย
(๒) การรายงานความเสียหาย
๓.๑.๒.๓ การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบความเสียหายจากอุบัติเหตุ
(๒) การรายงานความเสียหายจากอุบัติเหตุ
๓.๑.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(๑) ระบบการทํางานของรถยก
(๒) หลักการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
(๓) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๔) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๕) ระบบการทํางานของอุปกรณ์พิเศษ
๓.๒.๑.๒ การขับรถยกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษ
(๑) วัสดุและสินค้า
(๒) การจัดเรียงสินค้าแต่ละชนิด
(๓) ผังการจัดเก็บสินค้า
(๔) รายละเอียดใบสั่งงาน
(๕) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(๖) หลักการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
(๗) หลักการตรวจและบํารุงรักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ตามระยะเวลาที่กําหนด
(๘) หลักการเก็บรักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
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(๙) หลักการใช้อุปกรณ์พิเศษในการปฏิบัติงาน
(๑๐) หลั ก การตรวจและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ พิ เ ศษตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
(๑๑) หลักการเก็บรักษาอุปกรณ์พิเศษ
(๑๒) การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนด
๓.๒.๑.๓ การดูแลบํารุงรักษารถยกเบื้องต้น
(๑) การดูแลบํารุงรักษารถยก
(๒) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
(๓) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(๑) การตรวจสอบความพร้อมของรถยก
(๒) การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์พิเศษ
๓.๒.๒.๒ การขับรถยกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษ
(๑) การขับรถยกสินค้าที่ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
(๒) การขับรถยกสินค้าที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ
(๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน
๓.๒.๒.๓ การดูแลบํารุงรักษารถยกเบื้องต้น
(๑) การตรวจสอบการทํางานรถยกตามรอบที่กําหนด
(๒) การดูแลความสะอาดรถยกหลังการใช้งาน
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความก้าวหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ มีความรอบคอบ
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน
(๑) การประเมินปริมาณงาน
(๒) กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๔) การจัดการแผนงานประจําวัน
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ระบบการทํางานของรถยก
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การดูแลบํารุงรักษารถยก
ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม

ในการปฏิบัติงาน
(๑๐) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(๑๑) การบันทึกข้อมูลการใช้รถยกตามรูปแบบที่กําหนด
(๑๒) การบํารุงรักษารถยกประจําวัน
(๑๓) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๑๔) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกข้อมูล
(๑๕) การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
(๑๖) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๑๗) เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๓.๓.๑.๒ การกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
(๑) กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๒) ระบบการทํางานของรถยก
(๓) การตรวจสอบปัญหา
(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
(๕) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๖) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๗) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(๘) การแก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน
(๙) หลักการจัดทํามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๑.๓ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอนงาน
(๒) กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๓) ระบบการทํางานของรถยก
(๔) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(๕) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(๖) ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๗) กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการปฏิบัติงาน
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

การพัฒนาบุคลากรเบื้องต้น
จิตวิทยาการสอน
เทคนิคการสอนงาน
เทคนิคการใช้สื่อเพื่อการสอน
การจัดทําแบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการเรียนรู้
การติ ด ตามประเมิ น ผลพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน

หลังการเรียนรู้
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน
(๑) การมอบหมายงานประจําวัน
(๒) การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
(๓) การสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําวัน
(๔) การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๓.๓.๒.๒ การกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
(๑) การตรวจสอบปัญหาในการปฏิบัติงาน
(๒) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
(๔) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต
๓.๓.๒.๓ การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการสอนงาน
(๒) การสอนงาน
(๓) การติดตามประเมินผล
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์
มีทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นผู้นํา
๓.๔ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๔ ได้แก่
๓.๔.๑ ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๔.๑.๑ การบริหารจัดการรถยกสินค้า
(๑) กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๒) ระบบการทํางานของรถยก
(๓) การวางแผนงานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๔) วัสดุและสินค้า
(๕) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๖) การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
(๗) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(๘) เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
(๙) เทคนิคการแก้ไขปัญหา
(๑๐) การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
๓.๔.๑.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การบัญชีเพื่อการจัดการ
(๒) ความรู้การจัดทําแผนงบประมาณ
(๓) ความรู้การจัดทําโครงการ
๓.๔.๑.๓ การกํ า หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
ระบบการทํางานของรถยก
คุณสมบัติอุปกรณ์พิเศษและการใช้งาน
การตรวจความพร้อมของรถก่อนการใช้งาน
การบํารุงรักษารถยก
การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยประจํารถยก
กฎความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม

ในการปฏิบัติงาน
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

ระเบียบและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ความผิดปกติของรถยก
การใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑๔) การรั ก ษาและทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
(๑๕) การตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
๓.๔.๑.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การจัดการทรัพยากรบุคคล
(๒) แผนธุรกิจของหน่วยงาน
(๓) หลักการในการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
(๔) กระบวนการทํางานของการควบคุมรถยกสินค้า
(๕) การเขียนคําพรรณนางาน
(๖) เทคนิคการสัมภาษณ์
(๗) การกําหนดศักยภาพของบุคลากร
(๘) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
(๙) เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
(๑๐) เทคนิคการให้คําปรึกษา
(๑๑) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) การจัดทําดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน
(๑๓) หลักการติดตามผลการปฏิบัติงาน
(๑๔) การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
(๑๕) เทคนิคการให้คําปรึกษา
๓.๔.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๔.๒.๑ การบริหารจัดการรถยกสินค้า
(๑) การบริหารการใช้รถยกในการปฏิบัติงาน
(๒) การจัดทําแผนจัดซื้อ จัดจ้างรถยกสินค้า
(๓) การดําเนินการแก้ไขปัญหา
๓.๔.๒.๒ การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
(๑) การจัดทํางบประมาณประจําปี
(๒) การควบคุมการใช้งบประมาณ
๓.๔.๒.๓ การกํ า หนดมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๑) การกําหนดมาตรฐานของรถยกที่จะนํามาใช้ในการยกสินค้า
(๒) การกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
(๓) การกําหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(๔) การกําหนดมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
๓.๔.๒.๔ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
(๑) การวางแผนบุคลากร
(๒) การพัฒนาบุคลากร
(๓) การพนักงานสัมพันธ์
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๔.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นผู้นํา มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทัศนคติเชิงบวก
มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

