
การใช้รถยก FORKLIFT อย่างถูกวธีิ 

 

ผู้ทีไ่ด้รับการอนุญาต และอบรมอย่างถูกต้องเท่าน้ัน ควร
เป็นผู้ขบัขีร่ถยก 

ท่านเป็นผูมี้ความสามารถพอท่ีจะขบัรถยกไดห้รือไม่ 
ท่านเรียนรู้เก่ียวกบัรถยกท่ีท่านใชง้านอยูบ่า้งหรือไม่ 
ท่านสวมเส้ือผา้รัดกมุและหมวกนิรภยัระหวา่งปฏิบติังานหรือไม่   

  

ก่อนเร่ิมงาน ควรตรวจสภาพของรถยก 

หยดุคิดสกันิดเพื่อความปลอดภยั ก่อนจะเร่ิมงานประจ าวนัของท่าน 
รถท่ีจะพร้อมท างานไดต้อ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อม 
ปฏิเสธการท างานทนัที ถา้ท่านเห็นวา่รถยกไม่อยูใ่นสภาพ  
ท่ีพร้อมจะท างาน อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้  
  

   
รายงานโดยทนัททีนัใดต่อหัวหน้างาน เม่ือตรวจพบ ส่ิง
บกพร่องเสียหาย หรือเม่ือต้องการซ่อม 

หยดุใชง้านชัว่คราวส าหรับรถยกท่ีบกพร่องหรือรถท่ีตอ้งการซ่อมแซม  
จนกวา่จะไดรั้บการซ่อมใหคื้นสภาพเดิม ระลึกไวเ้สมอวา่การท างานท่ีปลอดภยั 
ข้ึนอยูก่บัรถยก ท่ีมีสภาพสมบูรณ์  

  

   

 อย่าบรรทุกน า้หนักเกนิ 

ตรวจสอบน ้ าหนกัของ ของท่ีจะยกวา่ไม่เกินขีดจ ากดัของรถยก(ในแต่ละรุ่นท่ีใช)้  
พึงระวงัเร่ืองน ้ าหนกัและจุดศูนยถ่์วง การท างานจะปลอดภยั ข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกัท่ียก  
ไม่เกินขีดจ ากดัของรถยก  

   
 

เลือกใช้ PALLET ให้เหมาะสมกบัของทีจ่ะยก 

PALLET ท่ีใชเ้ป็นฐานรองตอ้งอยูใ่นสภาพดี การยบุหรือ  
หกัพงั เกิดข้ึนเพราะ PALLET อยูใ่นสภาพท่ีไม่แขง็แรงพอ   
  

ตั้งระยะความกว้างของงาให้พอเหมาะ 

ก่อนเขา้ยกของ จงมัน่ใจวา่ระยะกวา้งของงาอยูใ่นระยะท่ีพอดีกบั 

PALLET  
การจดัระยะความกวา้งของงาใหเ้หมาะสม ช่วยใหก้ารยกของมืความทรงตวัดี
ยิง่ข้ึน   



  

   

ระมดัระวงัและรอบคอบในเร่ืองน า้หนักบรรทุก 

ในกรณีท่ีส่ิงของท่ีบรรทุกเป็นหีบห่อ ต่างน ้ าหนกัและขนาด  
บรรทุกแต่พอควร รวมทั้งการจดัวางต าแหน่งของหีบห่อ เพื่อความปลอดภยั  
  

   

น า้หนักของส่ิงของทีบ่รรทุกบนงาควรจัดให้ไดูู้นยถถ่วง 

เม่ือบรรทุกของท่ีมีความกวา้งเกินส่วนกวา้งของงา 
ควรท างานดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัส่ิงของ 
ท่ีบรรทุกเล่ือนหลุดออกจากงา ในกรณีท่ีบรรทุกของท่ีมี 
ความยาวมากๆ ระวงัส่ิงของท่ีบรรทุกและหลุดเล่ือนออกจากแผงกั้นหนา้รถ
ยก เช่น ท่อนซุง  
  

   

อย่ายกของทีบ่รรทุกไว้สูง ขณะทีร่ถยกวิง่ผ่านพืน้ลาดเอยีง
ต่างระดับ 

เม่ือบบรรทุกของและรถตอ้งวิง่ผา่นพ้ืนลาดเอียงต่างระดบั 
อยา่ยกงาท่ีบรรทุกของไวสู้งๆ ควรยกใหสู้งจากพ้ืนถนนเพียงเลก็นอ้ย 
เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการกระเทือนเพราะแรงสะดุด ซ่ึงอาจท าใหร้ถคว  ่าได ้   

  

   
ห้ามมใิห้ผู้หน่ึงผู้ใดอยู่ในระหว่างบริเวณของรถยก 

หา้มยนืหรือเดินผา่นใตง้าของรถยก ไม่วา่จะบรรทุกของอยูห่รือไม่    

 

 

ขณะขบัรถ อย่าย่ืนมือหรือเท้าออกไปเกนิส่วนทีเ่ป็นเสาของ
รถยก 

หา้มโดยเดด็ขาด มีใหย้ืน่มือหรือเทา้ออกไปเกินส่วนท่ีเป็นเสาของรถยก  
มิฉะนั้นอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุแก่ผูข้บัข่ีได ้

   

   
ให้ตะแกรงกั้นของและหลงัคานิรภัยส าหรับการใช้งานยก
ของสูงๆ 

ระมดัระวงัอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือมิใหมี้ของเล่ือนหลุดออกจากงา เม่ือใชง้านยก
ของสูงๆ   

  



   

เม่ือบรรทุกของอย่ายกงาขึน้สูง ถ้าเสาอยู่ในลกัษณะเอนหน้า 

เม่ือบรรทุกของอยูบ่นงา เสาควรอยูใ่นลกัษณะตรงหรือ เอนหลงัตลอดเวลา  
เวน้แต่เม่ือจะเขา้วางของลงบนชั้น  

  

   

 

เม่ือบรรทุกของและน ารถออกวิง่อย่ายกงาสูง 

รักษาระดบังาใหสู้งจากพ้ืนถนนประมาณ 100 ถึง 150 มิลลิเมตร (4-6น้ิว) 
อยา่ยกงานใหสู้งเม่ือบรรทุกของและน ารถออกวิง่โดยไม่จ าเป็น  

  

   
ปรับให้เสาเอนหน้าหลงั เพ่ือให้หีบห่อซ่ึงบรรทุก อยู่บนงา
แนบชิดกนัแผงกั้น 

สอดงาเขา้ใตข้องท่ีจะบรรทุกใหสุ้ดความยาว ปรับเสาให ้ 
เอนหลงัเพ่ือใหหี้บห่อท่ีบรรทุกอยูบ่นงาแนบชิดกนัแผงกั้น   

   
ก่อนออกรถ มองหน้า-หลงัให้ดี 
ก่อนออกรถตอ้งแน่ใจวา่ เสา งา และของท่ีบรรทุกอยูใ่น 
สภาพเรียบร้อย และเสน้ทางท่ีจะน ารถออกวิง่ ไม่วา่จะเป็น 
ดา้นหนา้หรือหลงันั้นวา่ง   
  

   
ออกและหยุดรถอย่างน่ิมนวล 

หลีกเล่ียงการออกหรือหยดุรถโดยเร็วหรือกระตุก 
โดยเฉพาะเม่ือบรรทุกของหรือเขา้วางของ อยา่ใชค้วามเร็วสูง 
เม่ือจะเล้ียวรถ ควรลดความเร็วลงแลว้จึงเล้ียงรถ  
  

   
ใช้รถด้วยความระมดัระวงั 

ขบัข่ีดว้ยระมดัระวงั โดยใชค้วามเร็วใหเ้หมาะสม 
พึงระลึกไวเ้สมอวา่ท่านท างานอยูใ่นบริเวณท่ีจ ากดั  

  

  

เว้นระยะห่างให้กบัรถยกคนัอ่ืนบ้างเพ่ือความปลอดภัย 

กะระยะเผื่อรถคนัหลงัไวบ้า้ง ในกรณีท่ีตอ้งหยดุรถโดยกะทนัหนั    

  



   

 

อย่าแซงรถคนัอ่ืน 

อยา่แซงรถคนัอ่ืน ซ่ึงวิง่ไปใหเ้สน้ทางเดียวกนั อาจเกิดจุดบอดท าใหม้องไม่เห็น 
อนัก่อใหเ้กิดอนัตรายโดย ไม่คาดคิดข้ึน   

 

 

อย่าขบัรถยกในขณะทีม่อีาการมนึงง หรือใช้รถยก เป็น
เคร่ืองเล่นตลก 

เม่ือท่านจบัพวงมาลยัพึงระลึกไวเ้สมอวา่ ความปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
ดงันั้นอยา่กระท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดเหตุยุง่ยากแก่ท่านและผูอ่ื้น 

   

  

   

 

อยู่ในสภาพพร้อมเสมอ อย่าหลบัใน 

ไม่วา่จะขบัข่ีไปในทิศทางใด ใชส้ายตาของท่านใหเ้ป็นประโยชน ์  

  

 

   
ขบัช้าๆ เม่ือผ่านทีเ่ปียกหรือล่ืน  

ตอ้งเขา้ใจวา่รถยกอาจจะเสียการทรงตวัในท่ีเปียกหรือล่ีนไดง่้าย  
เราขบัรถยกมิใช่แข่งแรลล่ี ดงันั้นควรระมดัระวงั  
  

 

 เบาเคร่ือง ให้สัญญาณแตรเม่ือจะเลีย้วหัวมุม 

ถา้สถานท่ีท างานของท่านไม่มีกระจกโคง้ใหดู้ทางตรง 
หวัมุมตอ้งระมดัระวงัเม่ือจะเล้ียวโดยการเบาเคร่ือง  
แลว้ใหส้ญัญาณแตร และเล้ียวไปดว้ยความระมดัระวงั  
  

 

การขบัรถยกข้ามทางรถไฟ ต้องไปช้าๆ เป็นแนวทะแยง  
(ดูรูปประกอบ) 
การขบัรถยกท่ีบรรทุกของเขา้มาทางรถไฟ ยอ่มท าใหเ้กิดกระเทือน  
ดงันั้นเพ่ือลดแรงกระเทือน ควรขบัทะแยงมุมออกไป เพื่อใหล้อ้ของรถยก 
ขา้มทางรถไฟทีละลอ้อนัจะช่วยลดแรงกระเทือนได ้  
  



  

 

หลกีเลีย่งการทีจ่ะท าให้เสียการทรงตัว 

หลีกเล่ียงการขบัรถยกลงในหลุ่ม-บ่อ หรือส่ิงกีดขวาง อนัจะท าใหร้ถเสียการ
ทรงตวั   
  

   

เม่ือยกงาขึน้สูง พงึระวงัส่ิงกดีขวางด้านบน 

พึงระวงัส่ิงกีดขวางจากระดบัสูง เช่น โคมไฟ สายไฟฟ้า 
ท่อติดเพดาน ท่อน ้ าระบบดบัเพลิงอตัโนมติั ไมห้รือหิน 
ท่ีวางขวางอยูบ่นประตู และสายพานต่างๆ ลดระดบัของงา 
ลงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ในบริเวณท่ีจ ากดัความสูง  
  

   

 

ระมดัระวงัด้านข้าง 

เม่ือบรรทุกของท่ีมีความกวา้งท่ียืน่เลยออกไปจากตวัรถมากๆ 
ตั้งหลกัใหดี้ กะระยะใหร้ถยกวิง่ไประหวา่งก่ึงกลางของทางวิง่ 
อนัจะเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทบกระทัง่  
จนเกิดความเสียหายต่อส่ิงของหรือตวับุคคล  
  

   

 อย่าย่ืนมือหรือเท้าออกนอกเขตตัวรถ 

ขณะขบัรถยก อยา่ยืน่แขน-เทา้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดออกนอกตวัรถ 
อวยัวะเหล่าน้ีมีเพียงติดตวัมาเท่านั้น เปล่ียนไม่ไดเ้หมือนอะไหล่รถยก ควร
รักษาไวใ้หดี้    

  

   

 

ระวงัท้ายปัด 

ใหส้ถานท่ีท่ีค่อนขา้งแคบ ควรระวงัทา้ยรถเวลาเล้ียวทา้ยรถ 
อาจจะไปกระทบกบัเสาหรือก าแพงได ้   
  

   

 

อย่ายกงาค้างเอาไว้ 

เม่ือวิง่รถเปล่า ควรลดลงไวใ้นระดบัต ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมิใหง้าไปเฉ่ียว
หรือท่ิมแทงส่ิงของหรือตวับุคคล 

   



  

   

บรรทุกของใหญ่ของสูง วธีิดีทีสุ่ดคือวิง่ถอยหลงั 

ถา้ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดช่วยบอกทางให ้เม่ือบรรทุกของใหญ่ 
หรือของจ านวนมากๆ อนัท าใหม้องไม่เห็นทางขา้งหนา้ ถอยหลงัวิง่ดีท่ีสุด   
  

   

สังเกตพืน้ทีจ่ ากดัน า้หนัก 

อยา่-ตายใจพ้ืนต่อหรือเสริมจะรับน ้ าหนกัรถยกได ้ไม่วา่จะบรรทุกของหรือเป็น
รถเปล่าๆ 
ควรสอบใหแ้น่ใจวา่พ้ืนต่อหรือพ้ืนเสริมนั้นๆ ตรึงไวแ้น่นและแขง็แรง พอท่ีจะ
รับน ้ าหนกัรถยกของเราได ้ 
  

   
ห้ามล้อและวสัดุกนัมใิห้ล้อเล่ือน 

เม่ือตอ้งท างานโดยใหร้ถยกของลงจากรถบรรทุก ขอใหแ้น่ใจวา่รถบรรทุกนั้นๆ 

ใหห้า้มลอ้ และใชว้สัดุท่ีกนัมิใหเ้กิดการไหลของรถไวแ้ลว้ เพราะถา้รถบรรทุก
เกิดเล่ือนออกไปขา้งหนา้  
อุบติัเหตุร้ายแรงจะเกิดข้ึนกบัผูข้บัข่ีรถยกแน่นอน  

  

   
การขบัขึน้ที่ชันหรือลงที่ต ่า 

การข้ึนท่ีชนัใหเ้ดินหนา้ข้ึน และเม่ือจะลงท่ีลาดต ่า ใหถ้อยหลงัลง อยา่บรรทุก
ของและเดินหนา้สู่ท่ีต ่าของอาจเล่ือนตกได ้พึงระวงัไวว้า่ ในกรณีน้ีควรเดินหนา้
หรือถอยหลงัชา้ๆ   

  

   

 

ควรมผู้ีช่วยบอก ทาง เม่ือบรรทุกของสูงใหญ่บังสายตา 

เม่ือบรรทุกของใหญ่ และบงัสายตามองทางขา้งหนา้ไม่เห็น  
ควรมีผูช่้วยบอกทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภยั 

  

อย่าใช้รถยกแทนลฟิทถ  
รถยกออกแบบมาเพ่ือความสะอาดในการยกส่ิงของ  
มิใช่เป็นลิฟทส์ าหรับบุคคล อนัตรายมากในกรณีท่ีไปใชเ้ช่นนั้น  

  

   



 

 

รถยกมใิช่รถเมลถ 
อยา่น ารถยกไปยกของอ่ืนท่ีทางโรงงานไม่ไดอ้อกแบบใหย้ก 
ไม่เป็นการปลอดภยัเลยท่ีจะบรรทุกผูค้นไปบนรถยก  
  

   

 

ดับเคร่ืองยนตถเม่ือเลกิใช้งาน 

ไม่ควรจอดรถไวท่ี้มีพ้ืนท่ีมีพ้ืนลาดเอียง เพราะอาจจะไหลไป  
ชนใครต่อใครได ้ไม่ควรลืมหา้มลอ้ ปลดเกียร์วา่งและดบัเคร่ืองยนตเ์สีย    
  

   

 

ห้ามสูบบุหร่ีขณะเติมเช้ือเพลงิ 

ดบัเคร่ืองยนต ์เม่ือเติมน ้ ามนั หรือตรวจสอบแบตเตอร่ี หา้มสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาด    
  

 

 

ตรวจตรารถยกเม่ือเลกิงาน 

การหมัน่ตรวจตรารถยกเป็นเร่ืองท่ีดี ช่วยใหป้ระหยดัเวลา 
และค่าโสหุย้ในการซ่อม และยงัส่งผลความปลอดภยั มายงัผูข้บัข่ีดว้ย ถา้ตรวจ
พบส่ิงผิดปกติในการท างานของรถยกรีบรายงานต่อผูรั้บผิดชอบทนัที   

  

   
เรียนรู้เกีย่วกบัรถยกให้มากทีสุ่ดแล้วท่านจะสะดวกใจ 

ท่านจะใชง้านรถยกโตโยตา้ไดด้ว้ยความมัน่ใจ ในความปลอดภยั สะดวก
และรวดเร็ว  
ถา้ปฏิบติัตามขอ้แนะน าต่างๆ ตามท่ีแจง้ใหท้ราบแลว้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


