
 

ขอเชิญเข้าร่วม : การแข่งขัน การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในการบังคับรถยกมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- มีใบรับรองการท างาน หรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การขับและบ ารุงรักษาหรือบังคับรถ

ยกอย่างปลอดภัย” 
 

แนวคิด 
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยก (Forklift Truck) มีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมกลุ่มคลังสินค้าและ 

โลจิสติกส์ เพราะน ามาใช้ในการยกเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าที่มีน  าหนักมากเพ่ือลดการใช้แรงงานของคนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้บังคับรถยกส่วนใหญ่มีการกระท าที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ 
ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว เฉี่ยวชน สินค้าสิ่งของต่างๆ ปฏิบัติงานข้ามขั นตอนสาเหตุเหล่านี มีผลท าให้เกิดอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับรถยกเกิดขึ นบ่อย และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน “ผู้บังคับรถยก”  
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือพัฒนายกระดับผู้บังคับรถยกให้มีความรู้และเทคนิคที่จะน าไปใช้ใน
การยกเคลื่อนย้ายวัสดุโดยมุ่งเน้นการใช้งานเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและยังเป็นต้นแบบในการน าไปใช้
ในสถานประกอบการอ่ืนๆเพื่อความปลอดภัย 

เงื่อนไข/กติกา 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้ารับการทบทวนความรู้ก่อนท าการแข่งขัน 
2. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถสมัครในนามบริษัท หรือในนามบุคคลก็ได้ ทีมละ 2 คน 
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย,  

เสื อสะท้อนแสงและถุงมือผ้า 
4. ตรวจเช็ครถยกประจ าวันก่อนการใช้งานได้ครบถ้วน 
5. บังคับรถยก ยกเคลื่อนย้ายวัสดุตามเส้นทางที่ก าหนด ภายในเวลาที่ก าหนด 
6. ปฏิบัติตามขั นตอนงานบังคับรถยกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
7. ปฏิบัติตามขั นตอน การยกเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
8. ปฏิบัติตามขั นตอนการวางวัสดุได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
9. รับสมัครไม่เกิน 20 ทีม 
10. ทีมท่ีท าคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 

 
 
 



 

ประเภทรถยกท่ีใช้ในการแข่งขัน 
 รถยกยี่ห้อ Unicarriers Forklift (Nissan) รุ่น 1F2 ขนาด 2.0-2.5ตัน เป็นรถยกเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ 
ออโต้ เชื อเพลิงอาจจะเป็น ดีเซล หรือ เบนซิน+LPG 
 
สถานที่จัดการแข่งขัน 

- บริเวณลานกิจกรรม โรงแรมโกลเด้นซิตี ระยอง จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  
เวลา 09.30 – 16.00 น. 

- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้อง สร้อยทอง 2 
และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 

หลักเกณฑ์การตัดสิน  (100 คะแนน) 
1. การสวมใส่และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย     10 คะแนน 
2. การตรวจเช็ครถยกประจ าวัน       10 คะแนน 
3. การบังคับรถยก ยกเคลื่อนย้ายวัสดุตามเส้นทางที่ก าหนด 

3.1 การขึ นรถ         10 คะแนน 
3.2 การเดินหน้าและถอยหลัง       15 คะแนน 
3.3 การบังคับเลี ยว        15 คะแนน 
3.4 การตักวัสดุ         15 คะแนน 
3.5 การวางวัสดุ         15 คะแนน 
3.6 การจอดและลงรถ        10 คะแนน 

4. เกณฑ์การตัดสินตามล าดับผลคะแนนสูงสุด และเวลาที่ดีที่สุด      

รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก 
2.  รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก 
3.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่ีมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จะได้รับใบประกาศรับรอง 

ก าหนดการสมัคร 
 สมัครที่สมาคมความปลอดภัยในการท างานจังหวัดระยอง  

หรือที่ แฟกซ์ 038-691-853 Email: Email: rsc_safety@hotmail.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

คุณสุรศักดิ์ มือถือ 081-830-1326หรือที่ แฟกซ์ 038-691-853 Email: rsc_safety@hotmail.com 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
 



 

 

ใบสมัคร การแข่งขัน การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

 
ชื่อสถานประกอบกิจการ
........................................................................................................................................... ................................... 
ที่อยู่
........................................................................................ .......................................................................... ..................
............................................................................................................................. ........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................Email.................................................................... ...................... 
ชื่อทีม........................................................................................ ............................................................................. 
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1. .......................................................................................................................... .................... 
  2. .................................................................................................................................... .......... 
ชื่อผู้ประสานงาน............................................................. ........(โดยผู้จัดสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา) 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................... .............................................................................................  
Email…………………………………………………………………………...................................................... ..…………………….. 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 
ต าแหน่ง............................................................ 
วันที่................................................................. 

 
ส่งใบสมัครได้ที่ 

สมัครไดท้ี่ท าการ สมาคมความปลอดภัยในการท างานจังหวัดระยอง  
หรือที ่แฟกซ์ 038-691-853   

Email: rsc_safety@hotmail.com , rsatraining_87@hotmail.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

คุณสุรศักดิ์ มือถือ 081-830-1326 หรือที่ แฟกซ์ 038-691-853 Email: rsc_safety@hotmail.com 

rsatraining_87@hotmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
 
หมายเหตุ  
 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ประชุมช้ีแจงกติกาการแข่งขนั ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จงัหวดัระยอง  
เวลา 17.00 น. 
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