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SAFE AND PROPER DRIVING OF FORKLIFTS 

การขับข่ีฟอร์คลิฟท ์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี 

Scope and relevant laws 

 For providing knowledge in addition to those required by law 

 For promoting safety to employees 

 Safety in working with Forklift 

 

  Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and 

Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to Machine, 

Crane and Boiler B.E. 2552 (2009), Forklift means a vehicle equipped with a device for lifting 

or moving objects.  

 

  Part 4: Forklift Item (36) The employer shall assign employees who have passed the 

training course as defined by the director-general to serve as a forklift driver. 

 

 

รถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ส าคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ  ( Material  Handing ) 
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธี ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถฟอร์คลิฟท์ควรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง อาทิเช่น การตรวจสอบก่อน-หลังใช้งานของรถฟอร์คลิฟท์ เทคนิคการขับรถให้ถูกวิธีและปลอดภัย 
หลักการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาประจ าวัน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการใช้รถยกเคลื่อนย้ายวัตถุในรูปแบบต่างๆ
ให้ถูกวิธี 

การฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ
สามารถท าการตรวจสอบก่อนและหลังใช้งานประจ าวันได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลก่อให้เกิดความปลอดภัยในการ

ท างานกับบุคลากร ,สินค้า,วัตถุดิบภายในสถานประกอบกิจการ 
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รายละเอียดบริการ 
 

วิธีการอบรม บรรยาย > สาธิต > สอบภาคทฤษฏี > ฝึกปฏิบัติ  > สอบภาคปฏิบัติ 
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)  

จ านวนผู้เข้าอบรม 15 ท่าน/รุ่น  

วิทยากร วิทยากร 1 ท่าน /ผู้ช่วย 1 ท่าน/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ท่าน **(3ท่าน)** 

สถานทีฝ่ึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม RTN ซอยนวมินทร์ 98 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โฟร์คลิฟท์ 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถดูแลรักษาโฟร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานกับฟอร์คลิฟท์ 
ช่างซ่อมบ ารุง 
ผู้ที่สนใจ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สิทธิที่จะได้รับ 
ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม  
หนังสือคู่มือการอบรม  
ของรางวัล 
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ก าหนดการ 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

 08.30 -16.30 น. 

 ลงทะเบียน 

RTN 

 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้ารับฝึกอบรม (Pre-Test) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 มาตรฐาน ,สัญลักษณ์ความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์ 
 กฎจราจร /ข้อห้าม 
 เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า 
 เทคนิคการตรวจสอบและบ ารุงรักษาฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี  
 ความปลอดภัยในการท างานกับรถฟอร์คลิฟท์ 

** สาเหตุ และกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของรถฟอร์คลิฟท์ ** 
 วิเคราะห์หาสาเหตุ  
 แนวทางการแก้ไข และการป้องกันอุบัติเหตุ 
 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฝึกอบรม (Pre-Test) 
 สอบภาคปฏิบัติ 

 ถาม-ตอบข้อสงสัย 
 มอบวุฒิบัตร 

 
 

หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
14 : 30 - 14 : 45 น. (พักเบรก) 
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