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วัตถุประสงค
เจตนารมณของคูมือคําแนะนําฉบับนี้ เพื่อแนะนําใหพนักงานทราบถึงวิธีตรวจสอบตรวจสภาพโฟรค-ลิฟท
ประจําวัน คําแนะนําจะครอบคลุม 3 ลําดับหลักดังตอไปนี้ :




วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ กอนสตารทเครื่องยนต (Pre-Check)
วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ หลังสตารทเครื่องยนต (Functional Check)
วิธีตรวจสอบตรวจสภาพฯ หลังจากจอด (Parking Check)

กรณีตรวจสอบตรวจสภาพกอนใชงานประจําวัน และพบความผิดปกติหรือความบกพรองของโฟรค-ลิฟท,
ใหแจงหัวหนางานทันที การตัดสินใจในการหยุดหรือใหใชงานตอดวยเงื่อนไขใด ใหอยูในดุลยพินิจของ
หัวหนางาน
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
1. อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลระดับพื้นฐาน
2. สวมทับดวยเสื้อสะทอนแสง
การตัดแยกระบบหรือการควบคุมการทํางานรวมในพื้นที่เดียวกัน
ขณะโฟรค-ลิฟททดสอบฟงกชั่นหรือทํางาน หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของ อุปกรณหรือจักรกลเคลือ
่ นที่อื่นๆ
เขามาทํางานรวมในพื้นที่เดียวกัน หากมีความจําเปนฯ ตองหยุดงาน 2-3 นาทีเพื่อรวมพูดคุยถึงมาตรการ
ควบคุมอุบต
ั ิเหตุกอ
 นเริ่มปฏิบัติงาน
เครื่องมือและอุปกรณ
1. ใบตรวจสอบตรวจสภาพประจําวันกอนใชงานโฟรค-ลิฟท (Forklift Daily Inspection)
2. เศษผาทําความสะอาด

วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอน
1
1.1

การปฏิบัติ

คําแนะนํา

ตรวจสอบกอนสตารทเครื่องยนต
ตรวจสอบระดับน้ํามันหลอลื่น
เครื่องยนต-ดึงกานวัดระดับ
น้ํามันหลอลื่นขึ้นมา ใชผาเช็ดทําความ
สะอาด, ดันคืนกระทั่งสุดและดึงออกมา
อานคาระดับ





ระดับตองอยูระหวาง Upper กับ
Lower
หากระดับต่ําน้ํามันหลอลืน
่ อาจรั่วไหล
ออกนอกระบบ, หากสูงอาจมีน้ําหลอ
เย็นรั่วไหลลงอางน้ํามันหลอลื่น

1.2

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในหมอน้ํา
สํารอง

1.3

ตรวจสอบระดับน้ํามันไฮดรอลิกส

ระดับตองอยูระหวาง Upper กับ Lower

1.4

ตรวจสอบระดับน้ํามันหลอลื่นหองเกียร

ระดับตองอยูระหวาง Upper กับ Lower

1.5

หากเปนแบตเตอรีแบบเปยก ใหตรวจ
ระดับน้ํากลั่น

ระดับตองอยูระหวาง Upper กับ Lower
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วิธีปฏิบัติ (ตอ)
ขั้นตอน
1.6

การปฏิบัติ
ตรวจสอบสภาพยางและสภาพลอ

คําแนะนํา



1.7

ตรวจสอบสภาพงายกและแผงงา




ตรวจสอบสภาพดอกยาง
ตรวจสอบสภาพกะทะลอและนอตยึด
ตรวจสอบสภาพงายก-ตําแหนงมุม
โคง การสึกของโคนงาและปลายงา
ตรวจสอบสภาพแผงงาและการ
ยึดแนนของแผงงา

ตรวจสอบหลังสตารทเครื่องยนต

การตรวจสอบลําดับนี้ ไมอนุญาตใหผูคน
อยูดานหนาและดานหลังโฟรค-ลิฟท

2.1

ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยดูจาก
เกจวัดระดับฯ แผงหนาปทม

หากระดับลดลงถึงสเกลแดงหรือสเกล
ต่ําใหเติมกอนใชงาน

2.2

ตรวจสอบการทํางานของเกจวัดบนแผง
หนาปทม

2.3

ตรวจสอบการทํางานของระบบไฮดรอ
ลิกส โดยควบคุมใหงาทํางาน 4 ทิศทาง
 ควบคุมงาตามแนวดิ่งขึ้นสุด
 ควบคุมงาตามแนวดิ่งลงและหยุดเมื่อ
ระดับสูงจากพื้นประมาณ 30 Cm
 ควบคุมงา-คว่ําสุด
 ควบคุมงา-หงายสุด

การทํางานของไฮดรอลิกสและระบบงา
ยกที่สมบูรณ การเคลือ
่ นที่ตองเรียบไม
สะดุด

2.4

ตรวจสอบการทํางานของระบบบังคับ
เลี้ยวและทดสอบระบบเบรค โดยให
ควบคุมโฟรค-ลิฟทดังนี้
 เดินหนาประมาณ 1 เมตรและเบรค
 ถอยหลังประมาณ 1 เมตรและเบรค
 เดินหนา, เลี้ยวซายประมาณ 2 เมตร
และเบรค
 เดินหนา, เลี้ยวขวาประมาณ 2 เมตร
และเบรค

ขณะทดสอบใหสังเกตุการทํางานของ
ระบบเบรคและระบบบังคับเลี้ยว

2.5

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนตและ
การทํางานของหองเกียร

ฟงเสียงดังที่ผิดปกติและลักษณะการสั่น
กระพือขณะทํางาน

2.6

ตรวจสอบไฟสองทํางาน

2.7

ทดสอบการทํางานของแตร

2
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วิธีปฏิบัติ (ตอ)
การปฏิบัติ

ขั้นตอน
2.8

ทดสอบและตรวจสอบการทํางานของ
ไฟสัญญาณ





2.9

3

ไฟเตือนการทํางานหรือไฟวับวาบ
ไฟเลี้ยวซายขวา
สัญญาณไฟถอยหลัง
สัญญาณเสียงถอยหลัง

ตรวจสอบความตึงหยอนของโซ
ขับเคลื่อนแผงงา


ยืนยันวาโฟรค-ลิฟทอยูทีเกียรวาง



ควบคุมเสาโฟรค-ดิ่งและควบคุมระดับ
ใหสูงจากพื้นประมาณ 10-30 Cm



ดับเครื่องยนต ดึงเบรคมือ



ใชหัวแมมือกดโซซายขวาพรอมกัน
เพื่อสังเกตความตึงหยอน

ขณะตรวจสอบความตึงหยอนของโซ งา
ยกตองอยูสูงจากระดับพื้น

ตรวจสอบหลังจอดเลิกใชงาน
ประจําวัน

3.1

จอดโฟรค-ลิฟทบนพื้นที่ซึ่งกําหนดให

3.2

ปลดเกียรวาง

3.3

ควบคุมงาคว่ําลงและลดระดับใหปลาย
งาถึงพื้น

3.4

ดับเครื่องยนต

4

คําแนะนํา

ใหตรวจสอบตรวจสภาพโฟรค-ลิฟท
ทุกครั้งที่ 1 ชั่วโมงแรกของกะ
ปฏิบัติงาน

คําแนะนําเพิ่มเติม




โปรดจําไวเสมอวา กอนใชงานโฟรค-ลิฟท ซึ่งถูกจอดไวกระทั่งอุณหภูมิเครื่องยนตลดลงเทากับ
อุณหภูมิบรรยากาศ ใหสตารทและอุนเครื่องยนตประมาณ 2-3 นาที
โฟรค-ลิฟทที่ใชงานตองอยูในสภาพสมบูรณเทานั้น ความผิดปกติฯ แมเล็กนอยตองแจงให
หัวหนางานทราบและการตัดสินใจใหใชตอ
 ไปหรือหยุดใชงานใหอยูในดุลพินิจและอยูในความ
รับผิดชอบของหัวหนางาน

Forklift Daily Inspection Sheet
ลําดับที่
1

รายการตรวจสอบ
ตรวจสอบกอนสตารทเครื่องยนต

1.1

ระดับน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต

1.2

ระดับน้ํายาหลอเย็นในหมอน้ําสํารอง

1.3

ระดับน้ํามันไฮดรอลิกส

1.4

ระดับน้ํามันหลอลื่นหองเกียร

1.5

ระดับน้ํากลั่นแบตเตอรี

1.6

สภาพยาง กะทะลอ นอตยึดลอ

1.7

สภาพงายก, แผงงาและการหลุดหลวม

2

ตรวจสอบหลังสตารทเครือ
่ งยนต

2.1

ระดับน้ํามันเชือ
้ เพลิง

2.2

การทํางานของเกจบนแผงหนาปทม

2.3

ตรวจสอบการทํางานของระบบไฮดรอ
ลิกสและชุดงายก

2.4

ทดสอบการทํางานของระบบบังคับ
เลี้ยวและระบบเบรค

2.5

การทํางานของเครื่องยนต-หองเกียร

2.6

ทดสอบไฟสองทํางาน

2.7

ทดสอบการทํางานของแตร

2.8

การทํางานของไฟสัญญาณ

2.9
3



ไฟเตือนการทํางานหรือไฟวับวาบ



ไฟเลี้ยวซายขวา



สัญญาณไฟถอยหลัง



สัญญาณเสียงไฟถอยหลัง

ตรวจสอบความตึงหยอนของโซแผงงา
ตรวจสอบหลังจอดเลิกใชงาน

3.1

จอดโฟรค-ลิฟทบนพื้นที่ซึ่งกําหนดให

3.2

ปลดเกียรวาง

3.3

งาคว่าํ และลดระดับปลายงาถึงพื้น

3.4

ดับเครื่องยนต

วันที่เดือนป-เวลา :
ผูตรวจสอบลงนาม :
ชื่อบรรจงหัวหนางาน-เบอรโทร :

ปกติ

ไมปกติ

ขอบกพรอง

