
ล าดบัท่ี 
 

รหสัเอกสาร เร่ือง สถานภาพล่าสุด 
แกไ้ขคร้ังท่ี วนัเดือนปี 

1. DD-WI-001-00 การลงรับหนงัสือราชการ   
2. DD-WI-002-00 การส่งหนงัสือ   
3. DD-WI-003-00 การจดัหนงัสือราชการเขา้แฟ้มเพื่อน าเสนอ   
4. DD-WI-004-00 การแจกจ่ายหนงัสือราชการให ้กบั ฝ่าย / งาน ต่างๆ   
5. DD-WI-005-00 การพิมพห์นงัสือราชการ   
6. DD-WI-006-00 การจดัเก็บหนงัสือราชการท่ีผา่นกระบวนการตามขั้นตอนแลว้ 

เขา้แฟ้มเอกสารตามรหสัของฝ่ายบริหาร 
  

7. DD-WI-007-00 การท าลายหนงัสือราชการ   
8. DD-WI-008-00 การจดัท าแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นโรงพยาบาลลานกระบือ   
9. DD-WI-009-00 การออกหนงัสือรับรอง 1 17 ก.ย.2562 
10 DD-WI-010-00 การลงทะเบียนคุมวนัลาของเจา้หนา้ท่ี   
11. DD-WI-011-00 การจดัท าหนงัสือขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดิมาลา   
12. DD-WI-012-00 การยืน่แสดงจ านงลาศึกษาต่อ   
13. DD-WI-013-00 การขอท าบตัรประจ าตวัขา้ราชการและลูกจา้งประจ า   
14. DD-WI-014-00 การสรรหาบุคลากรและการบรรจุแต่งตั้ง   
15. DD-WI-015-00 การเล่ือนระดบั   
16. DD-WI-016-00 การประเมินบุคคล ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า   
17. DD-WI-017-00 การประเมินบุคคล พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้งชัว่คราว   
18. DD-WI-018-00 การขอยา้ย   
19 DD-WI-019-00 การขอลาออกจากราชการ   
20. DD-WI-020-00 การส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อ   
21  DD-WI-021-00 การท าความสะอาดพ้ืนอาคาร   
22 DD-WI-022-00 การท าความสะอาดหอ้งน ้ า   
23 DD-QP-023-00 การขออนุญาตไปต่างประเทศ   
24 DD-QP-024-00 การขออนุญาตใชร้ถราชการ   
     
     
     
     
     
     
     

 



































































































































































  

 
หัวหน้าหมวดยานพาหนะ มีหน้าที่ ตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน และดูแลจัดตางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานขับรถยนต์ 
 พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และดูแลรักษารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
5.  ผังข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของการขอใช้รถยนต์ราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
แนวทางใน
การควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ผู้ขอใช้รถเขียนใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง(แบบ1)ส่ง
ธุรการ 

 
ตามแบบ 1 

ก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 
2-3 วัน
(ยกเว้นกรณี
เร่งด่วน) 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ขอ
ใช้รถ 

2.  
 
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการ
ขอใช้รถยนต์สถานที่
เดินทางไปเวลาเดินทาง
เวลาที่เดินทางและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาการอนุญาต
ใช้รถยนต์ 

ความถูกต้อง
ครบถ้วนใน
การเขียน
แบบ 1 

ตรวจสอบ
ใบขอ
อนุญาตใช้
รถอย่างระ
เอียด 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

3.  
 
 
 
 

น าใบค าขอใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง (แบบ1)เสนอ
ผู้อ านวยการโดยผ่านความ
เห็นชอบของหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

ความถูกต้อง
ครบถ้วนใน
การเขียน
แบบ 1 
 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้วนใน
การเขียน
แบบ 1 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

4.  
 
 
 
 

ลงตารางการปฏิบัติงานจัด
รถยนต์ตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน
และจัดพนักงานขับรถยนต์
ประจ ายานพาหนะนั้นๆ 

ความถูกต้อง
ชัดเจนตาม
ขั้นตอน 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

5  
 
 
 

มอบหมายงานให้พนักงาน
ขับรถยนต์และแจ้งผู้ขอใช้
รถยนต์ทราบ(ทะเบียนรถ
ชื่อพนักงานขับรถ) 

ความถูกต้อง
ชัดเจนตาม
ขั้นตอน 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงาน
ธุรการและ 
พขร. 

หมายเหตุ:แนวทางในการควบคุมไม่จ าเป็นต้องมีทุกขั้นตอน จะมีเฉพาะในขั้นตอนที่มีจุดวิกฤติ 

 

เร่ือง :ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี ....2......./..10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

เขียนใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ1) 

ตรวจสอบรายละเอียดการขอ
ใช้รถยนต์ 

เสนอ ผอ.กลุ่มบริหาร 
ทั่วไปพิจารณา 

จัดรถยนต์พร้อมพนกังาน
ขับรถยนต ์

มอบหมายงานให้
พนักงานขับรถยนต์ 



 
6.รายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานตามแผนผัง 
 
 6.1 ผู้ขอใช้รถยนต์เขียนบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ1) ส่งให้งานธุรการ ก่อนวันที่จะ
เดินทางอย่างน้อย 2-3 วัน ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน   
 6.2 เจ้าพนักงานธุรการ หรือหัวหน้างานยานพาหนะรับใบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ1) แล้วตรวจดู
รายละเอียดการขอใช้รถยนต์ สถานที่จะเดินทางไป เวลาที่เดินทางไป จ านวนผู้โดยสาร หากรายละเอียดไม่ชัดเจน 
ต้องประสานผู้ขอใช้รถยนต์เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 
 6.3 เจ้าพนักงานธุรการ หรือหัวหน้างานยานพาหนะ น าใบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ1) เสนอ
ผู้อ านวยการโดยผ่านการเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ในกรณีไม่สามารถจัดรถให้ได้ ต้องแจ้งผู้ขอใช้
รถยนต์ทราบ 
 6.4  เมือ่ผู้อ านวยการอนุญาตแล้ว แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ (ทะเบียนรถท่ีใช้ในการเดินทาง ชื่อพนักงาน
ขับรถ )และแจ้งพนักงานขับรถ เตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง 
 6.5  เจ้าพนักงานธุรการ หรือหัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนต์ตาม
ความเหมาะสมในการใช้งาน และจัดพนักงานขับรถยนต์ประจ ายานพาหนะนั้นๆ 
 6.6  พนักงานขับรถยนต์รับกุญแจรถยนต์ ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางตามใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ1) ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ ปริมาณน้ ามัน ก่อนน ารถออกทุกครั้ง ต้องตรวจสอบ
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง ให้มีระดับเกินกว่าหนึ่งในสี่ของถัง ในกรณีมีน้ ามันเชื้อเพลิงมีระดับน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของถัง 
พนักงานขับรถยนต์ต้องแจ้งต่อหัวหน้างานพัสดุ เพ่ือขอรับบัตรเติมน้ ามันรถราชการ พนักงานขับรถยนต์ลงรายมือ
ชื่อเพ่ือรับบิล ใช้เติม เบิก – จ่าย น้ ามันเชื้อเพลิง 
 6.7  พนักงานขับรถ เขียนบิลเบิกน้ ามันเสนอต่อหัวหน้างานพัสดุ เพื่อน าบิลไปเติมน้ ามันที่ปั๊ม 
 6.8  พนักงานขับรถยนต์น ายานพาหนะออกปฏิบัติงาน ตามใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบที่ 1 
 6.9  พนักงานขับรถยนต์ลงบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบที่ 2 (ส าหรับรถRefer) และ แบบที่ 3 
 6.10 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว น ายานพาหนะเข้าจอดยังที่จอดรถ และตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป เมื่อเสร็จภารกิจแล้วส่งคืนกุญแจ น าเก็บคืนในตู้กุญแจที่ติดตั้งอยู่ที่งาน
ยานพาหนะ 

 7.  เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบต่างๆ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทท่ี4) พ.ศ.2538 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราการ (บทท่ี6) พ.ศ.2545 
 
8. เอกสารบันทึก 
 -การจัดเอกสารงานยานพาหนะ 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
1.ใบขออนุญาตใช้รถ
ส่วนกลาง(แบบ1)(แบบ5) 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

งานธุรการ,ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป 

1ปี แยกแบบรายเดือน 

2.บันทึกการใช้รถ(แบบ 
2)และ(แบบ 3) 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ,พนักงาน
ขับรถยนต์, 

งานธุรการ,งาน
พาหนะ 

1 ปี แยกตามทะเบียนรถ 

3.ทะเบียนคุมการขอใช้รถ
ประจ าเดือน 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

งานธุรการ,ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป 

1 ปี แยกแบบรายเดือน 

 
 

 

เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี ....3......./....10.... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 

 
  
9. ระบบการติดตามประเมินผล 
  ร้อยละของการขอใช้รถยนต์ราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่(พนักงานขับรถยนต์)
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด(ตาม
คู่มือ) 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่พนักงานขับ
รถยนต์)ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด(ตามคู่มือ) 

ร้อยละ 80 

สูตรการค านวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มการ
รายงานตามตัวชี้วัด 

หน่วยงานจัดเก็บ 

  
A x100 

B 
 

 
ครั้ง 

 
รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 
แบบฟอร์มการ
รายงานตามตัวชี้วัด 

 
งานยานพาหนะ 

 
 สูตรการค านวณ: จ านวนครั้งของการขอใช้รถยนต์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ = A 
    จ านวน ครั้งของการขอใช้รถยนต์ทั้งหมด = B x 100 
 
10. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  
 - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ1) 
 - บันทึกการใช้รถ (แบบ 2 )(แบบ3) 
 - ทะเบียนคุมการขอใช้รถประจ าเดือน (แบบ4) 
 - ใบขอใช้รถส่งต่อผู้ป่วย(แบบ5) 
 - แบบสมุดบันทึกรายวันยืมกุญแจรถยนต์ราชการ (แบบ6) 
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รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

แบบ 1 
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รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

แบบ 2 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เร่ือง :ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี ....7......./..10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

แบบ 3 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

เร่ือง :ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี .....8.../....10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

แบบ 4 



 
 

 
 
 

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ(Refer) โรงพยาบาลลานกระบือ 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

                                                                                   วันท่ี....................เดือน....................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ต าแหน่ง
.................................................................................. 
หน่วยงาน........................................ขออนุญาตใช้รถยนตร์าชการ เพือ่ (   )  ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ  (   ) อ่ืนๆ 
................................................. 
ที่ รพ........................................................ จ านวนผูป้่วย..........คน ช่ือผู้ป่วย นาย/นาง/นางสาว
....................................................................... 
มีญาตผิู้ป่วย จ านวน...........คน   ใน วันท่ี................................เวลา.............................น. ถึง เวลา...........................น.  ขอใช้รถยนต์ 
ราชการ (REFER)   หมายเลขทะเบียน   (  ) คันท่ี 1  กง -5626  (  ) คันท่ี 2 กค-9355   (  ) คันท่ี3  กธ-5604   
โดยมี  พนักงานขับรถช่ือ (  ) นายทรงชัย  สุ่มทรัพย์   
                              (  ) นายสราวุธ   สุรเดช   
                              (  ) นายรักเกียรติ  แย้มสรวล   
                              (  ) นายสิทธิศักดิ์  ประหยัด 
                              (  ) นายวิทยา  ส่งล่า   
                              (  ) นายณรงค์  พุทธจักร    
 
 
      เห็นควรใช้รถยนต์ทะเบียน.......................................... 
เชื้อเพลิง  ( .. ) ดีเซล (  ) เบนซิน จ านวน....................ลิตร 
บิลเลขท่ี............./...................ระยะทาง........................กม. 
โดยมีนาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นผู้ควบคมุรถ(พยาบาล)   
ลงช่ือ............................................................................ 
           (....................................................................) 
                        พยาบาลวิชาชีพ 
ต าแหน่ง :  หัวหน้าเวรงาน ER/LR/Ward 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรณีไปราชการ  2 คนข้ึนไปให้ระบรุายชื่อผู้เดินทางด้านล่าง 
1............................................................................ 
2............................................................................ 
3............................................................................ 

*** แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการนี้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข-เพิ่มเติม โดย
ได้รับมอบอ านาจจากผูว้่าราชการจังหวดัก าแพงเพชรให้ปฏบิัติราชการแทน ตามค าสั่งเลขที่ 546/2560 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2560 *** 

 

เร่ือง :ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี ....9...../....10.... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

ลงช่ือ.............................................................ผูค้วบคุมรถ 
           (......................................................) 
                               ผูข้ออนุญาต ความเห็นหวัหนา้เวร ER/LR/Ward 

    อนุญาต              ไม่อนุญาต 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................... 
     (..........................................................) 

แพทยเ์วรผูส่้งต่อการรักษา 

In Charge 

แบบ 5 



 
แบบสมุดบันทึกรายวันยืมกุญแจรถราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :ระเบียบปฏิบติัการขอใชร้ถยนตร์าชการ หนา้ท่ี .....10.../....10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

 

แบบ 6 



แก้ไขคร้ังที่ วันเดือนปี

25 DD-QP-025-00 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุและสูญหาย 17 . กพ. 63

26 DD-WI-026-00 การควบคุมงานยานพาหนะ

27 DD-WI-027-00 การตรวจสอบก่อนใช้รถและเดินทางไกล

28 DD-WI-028-00 แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลปลอดภัย

29 DD-WI-029-00 การใช้รถและขับรถอย่างปลอดภัย

30 DD-WI-030-00 การบ ารุงรักษารถยนต์

สถานภาพล่าสุด
เร่ืองรหัสเอกสารล าดับที่





 
2. ส านักการพยาบาล ได้ศึกษาจ านวนบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ในรอบ 10 ปี ที่

ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ปุวย จ านวน 4315 ราย มีเสียชีวิต 21 ราย 
พอการถาวร 12 ราย ผู้ได้รับความเสียหายมากกว่า 50 เป็นพยาบาลวิชาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2557) http://www.thairath.co.th/content/401245  

3. รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลมีแนวโน้มที่ประสบอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ และเสียชีวิตของทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ปุวยและญาติ จากการรวบรวมข้อมูลจากการ
เฝูาระวังอุบัติเหตุรถพยาบาล ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินการแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลเกิดเหตุ 
จ านวน 142 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 222 ราย โดยมีพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปุวย คู่กรณี
เสียชีวิตรวม 36 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
และพนักงานขับรถจ านวน 8 ราย 
 

5. แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล 
1.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด รวมถึงยาที่ท าให้ง่วงนอน ก่อน และ ขณะขับรถปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล 
2. ห้ามขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลฝุาสัญญาณไฟแดงทุกกรณี 
3. เคารพกฎจราจร ไม่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด จ ากัดความเร็วรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาลไม่เกิน 80 กม./ชม. 
4. พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล 
5. ให้รถพยาบาลติดตั้ง Gps 
6. ให้รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างน้อย 2 จุด 
7. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ 
8. ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนออกเดินทาง 
9. พักทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือระยะทาง 150 กม. 
10 .การบ ารุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน 
 
 
 

 

เร่ือง :แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาลปลอดภัย หน้าที่ ....2......./.......5................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนมุตัิ : …………………… 



 

 
6. แนวปฏิบัติผู้บริหาร 

1. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละระดับ ประกาศนโยบายวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กร ให้ทราบและเข้าใจ ให้ทั่วถึง ตลอดจนก ากับติดตาม ประเมินผล เช่น ประกาศ
นโยบายเปุาวัดแอลกอฮอล์ ก่อนขึ้นขับรถ 

2. ควรจัดให้มีห้องพักส าหรับพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลเพื่อปูองกันการ
เหนื่อยล้า 

3. ท าประกันภัยรถยนต์ 
4. กรณีเดินทางไกลเกินกว่า 400 กิโลเมตร ควรมีพนักงานขับรถ 2 คน 
5. ควรมีการตรวจสุขภาพ  สมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ เพ่ือประเมินความเหมาะสมส าหรับการ

เป็นพนักงานขับรถ 
7. การฝึกอบรม 

1. อบรมหลักสูตรขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล(EmerGency Vehicle Operetion 
Course)หลักสูตร 2 วัน ส าหรับผู้ที่จบหลักสูตร (EMR) EmerGency Medical Responder)หรือชื่อ
เดิม FR (Fitst Responder) 

2. หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 Thai Emergemcy Ambulance 
Driving Course (Team),1  revised edition หลักสูตร 4 วัน ส าหรับพนักงานขับรถที่ไม่เคยอบรม 
หลักสูตร(EMR) EmerGency Medical Responder)หรือชื่อเดิม FR (Fitst Responder) 

3. ต้องอบรมฟ้ืนฟู (Refresh) ความรู้ส าหรับผู้ที่จบ จากข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ทุกปี 
4. อบรม/ชี้แจง การปฏิบัติงานบนรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลเพ่ือความปลอดภัย 

 
8. การติดตามผล 

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่ใช้รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล เช่น 
พยาบาลและญาติผู้ป่วย 

2. น าผลการประเมินความพึงพอใจ เสนอในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน 
9. บทลงโทษ 

หากพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ยังไม่ตระหนัก หรือให้ความส าคัญเรื่อง
อุบัติเหตุจราจร อาจท าให้ พนักงานขับรถ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ปุวยญาติ และผู้ร่วมใช้รถใช้
ถนนบนทางสาธารณะ จะไม่ปลอดภัย 

 

เร่ือง :แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาลปลอดภัย หน้าที่ ....3......./........5................. 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนมุตัิ : …………………… 



 
10. มาตรฐาน HA 

การปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น คือการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ตอนที่ 
111 หมวดที่ 6 การดูแลต่อเนื่อง(COC)(3) 
 

11. ผู้พิมพ์ข้อมูล 
นางสาวโสพิศ  ปิ่นเพชร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้จัดรถราชการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาลปลอดภัย หน้าที่ ....4......./.....5................ 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนมุตัิ : …………………… 



Flow Chart  ยานพาหนะ 
 
  
 
 
 

 

 

เร่ือง :แนวปฏิบัติขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาลปลอดภัย หน้าที่ ....5......./....5....................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนมุตัิ : …………………… 

ผู้ขอใช้รถราชการ 

-ส่งใบขออนุญาตใช้รถ 
-ลงรายละเอียดในสมุดคุม
การใช้ 

ผู้จัดรถยนต์
ตรวจสอบ 

แจ้ง ผู้ขอใช้ให้ทราบในกรณี
ไม่มรีถหรือต้องขับไปเอง 

เสนอหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไปลงความเห็น 

ลงรายละเอียดต่างๆ จัด 
พขร.ตามตารางเวร 

หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไปตรวจสอบ

พร้อมลงความเห็น 

-อนมุตัิให้ใช้รถยนต์ราชการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ผู้จัดรถยนต์ 

- แจ้งให้ พขร.ทราบ 
- แจ้งผู้ขอใช้ทราบ 
-เก็บรวบรวมเอกสารเข้า
แฟูม 

พขร. 

-ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
-บนัทกึเลขไมค์ 
-เช็ครถประจ าวนั 

กรณี ไม่มีผู้ขับรถให้ จนท.ที่มีรายชื่อตาม
ค าสั่งอนุญาตให้ขับรถเท่านั้น แล้วเซ็นยืม
กุญแจด้วยทุกครั้ง 
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ส่งโรงพยาบาลก าแพงเพชร   
ก าหนดเวลาเดินทางไป – กลบั  ก าแพงเพชร  2.30  ชม.     
เส้นทางหลกั  จาก รพ.ลานกระบือ - วงัพิกุล ถึงสามแยกวงัพิกุลเล้ียวขวา  เขา้เมืองก าแพงเพชร 
ระยะทาง  45  กม. ใชเ้วลาไป ประมาณ  45 นาที 
เส้นทางรอง จาก รพ.ลานกระบือ – จนัทิมา  เล้ียวซา้ยขา้งโรงเรียนราษฎร์ปรีชา  ถึงส่ีแยกบา้นบ่อใหม่      
เล้ียวขวาเขา้เมืองก าแพงเพชร (ผา่น รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล) ระยะทาง  60  กม.  
ส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช ,โรงพยาบาลนเรศวร, โรงพยาบาลเอกชน   
ก าหนดเวลาเดินทางไป – กลบั   พิษณุโลก  3  ชม. (ท่ีไม่ใช่ ชม.เร่งด่วน)   
เส้นทางหลกั  จาก รพ.ลานกระบือ – บางระก า ขา้มสะพานขา้มแม่น ้าน่าน(วดัพนัปี)  
เล้ียวซา้ยผา่นแมค็โค เส้นเขา้เมืองพิษณุโลก   เล้ียวขวาซอยโรงพยาบาลพิษณุเวช เล้ียวซา้ยถึง 
รพ.พุทธชินราช  ระยะทาง  50   กม. ใชเ้วลาไป ประมาณ   1   ชม. 
เส้นทางทีก่ลบั จากรพ.พุทธชินราช เล้ียวซา้ย ผา่นโรงแรมลาพาโลม่า แลว้เล้ียวขวา ออกถนนเส้นเดิม  
ผา่นโรงพยาบาลอินเตอร์เวช   แมค็โค บางระก า  ถึง รพ.ลานกระบือ 

3.5 ส่งพยาบาลท่ีหนา้ตึกผูป่้วยนอก เพื่อน าอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้(ขยะ) หรือครุภณัฑล์งจากรถ 
3.6 ตรวจอ๊อกซิเจนในถงั  เหลือนอ้ยกวา่   500  ปอนดต์ารางน้ิว เปล่ียนถงัใหม ่
3.7 น ารถท าความสะอาด และรถยนตเ์ก็บโรงจอดรถ  

4.    ตัวช้ีวดั 
 ส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อ ถึงสถานท่ีหมายอยา่งปลอดภยั  
 อุบติัการณ์การออกปฏิบติังานล่าชา้  0 % 
  อุบติัการณ์การไม่พร้อมใชข้องรถ 0 % 
               อตัราการเกิดอุบติัเหตุ  0 % 
  อตัราการติดเช้ือจาการท างาน 0 % 
 5. ผู้รับผดิชอบ 

พนกังานขบัรถยนต ์และพนกังานขบัรถส ารอง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ 

 
 
              ภายในเวลา 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ปิดวาลถ์งัออกซิเจน 
          ผา้ยาง,ผา้ห่ม 
          ตรวจระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
          ลดลงเหลือ  คร่ึงถงั (35 ลิตร) 
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น ารถเขน็รับผูป่้วย ER ,WORD  
รับใบส่งตวัผูป่้วย,ฟลิมเ์อก๊ซเรย ์

น ารถคนัท่ี........จอด ณ จุดท่ีก าหนด 

ตรวจอุปกรณ์ยดึ เปล  ตวัผูป่้วย 
ขวดน ้ าเกลือ เสาน ้ าเกลือ ก่อนเดินทาง 

รพ................................ 
เคล่ือนยา้ย/ส่งต่อผูป่้วย 

รพ.ก าแพงเพชร/รพ............. 

ก่อนกลบัตรวจนบัอุปกรณ์ 
ใหค้รบน ากลบั 

รับแจง้ฝ่ายท่ีตอ้งการใชร้ถ 
ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต ์
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            (เตม็ถงั 70 ลิตร) 
   

ถึง รพ.ลานกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นอ้ยกวา่ 500 ปอนด ์
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เปล่ียนถงั 
ออ๊กซิเจน
ใหม่ 

ตรวจสอบถงั
ออ๊กซิเจน 

น ารถยนตจ์อด 
ท่ีโรงจอดรถ 

ท าความสะอาดรถยนต ์

เปล่ียน/ไม่เปล่ียน 

เติมน า้มนั 

เดินทางกลบั 
เสน้ทาง กพ. – วงัพิกลุ/ 

พล.-บางระก า 
ถึง รพ.ลานกระบือ 

ก่อนกลบัตรวจนบัอุปกรณ์ 
ใหค้รบน ากลบั 





 
5.  วธีิปฏิบัติ  
 
การใช้รถอย่างปลอดภัย 
 การใชร้ถอยา่งปลอดภยั  หมายถึง การขบัข่ียานพาหนะในการเดินทาง  โดยถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพ  ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั  2  ประการ  คือ 

1. ยานพาหนะ  พร้อมใชง้าน  ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัการดูแลรักษาของผูข้บัข่ี 
2. ผูข้บัข่ี พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน  โดยมีสุขภาพ  จิตใจและสมาธิในการขบัข่ี 

การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงรถยนต์เพียงอย่างเดียว ผูข้บัข่ีสามารถ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยตนเองขา้งตน้  เพื่อความปลอดภยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

1. การตรวจสอบระยะเคลื่อนที่ของคันห้ามล้อเสียก่อน  เหยียบท่ีจุดคนัห้ามลอ้หลงัจากเหยียบแลว้เรียกวา่ระยะ
เคล่ือนท่ีของคนัหา้มลอ้  ดงัรูป 
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 ในระยะเพียงเล็กนอ้ยตอนช่วงแรกของการเคล่ือนท่ีของคนัห้ามลอ้จะเคล่ือนท่ีไดโ้ดยไม่มีแรงตา้นทาน
จากห้ามลอ้เลยระยะช่วงดงักล่าวน้ีเรียกว่า  “ระยะช่วงว่างของคันห้ามล้อหรือระยะฟรี”  ระยะท่ีเหลือเรียกว่า  
ระยะท างานของคันห้ามล้อ  ระยะระหวา่งพื้นรถกบัคนัหา้มลอ้ขณะท่ีเหยยีบเต็มท่ีเรียกวา่  ระยะปลอดภัยของช่วง
เคล่ือนตวัของคนัหา้มลอ้  ความสูงของคันห้ามล้อคือ  ระยะระวา่งคนัห้ามลอ้ขณะปล่อยอยูเ่ฉย ๆ ไม่ไดเ้หยียบเลย
กบัพื้นรถ 
 ระยะต่าง ๆ ท่ีกล่าวน้ี  มีค่ามาตรฐานก าหนดไวซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัชนิดของรถ  ส าหรับคนทัว่ไปตามปกติระยะ
ช่วงวา่งของคนัห้ามลอ้มีประมาณ  10 – 30 ม.ม. ระยะปลอดภยัของช่วงเคล่ือนตวัของคนัห้ามลอ้ควรจะมีไม่นอ้ย
กวา่ 30  ม.ม.  
 ถา้ไม่มีช่วงวา่งของคนัหา้มลอ้เลย  มนัจะเป็นเสมือนหน่ึงวา่เหยียบคนัห้ามลอ้เบา ๆ ท าให้ลอ้ติด ถา้ระยะ
ช่วงว่างมากเกินไป  ห้ามลอ้จะท างานช้า  เพื่อจะตรวจสอบระยะฟรีจงกดคนัห้ามลอ้ดว้ยมือโดยท่ีท่านจะมี
ความรู้สึกวา่มีความตา้นทานของคนัหา้มลอ้ไดดี้กวา่ใชเ้ทา้เหยยีบ 
 

2. ตรวจสอบระยะเคลือ่นตัวของคันห้ามล้อมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ระยะเคล่ือนตวัของคนัหา้มลอ้มือคือ  ระยะท่ีสามารถดึงคนัหา้มลอ้ไดก่้อนห้ามลอ้จะเร่ิมท างาน  ระยะท่ีเคล่ือนตวั
ต่อไปอีกเรียกวา่  ระยะปลอดภยัของหา้มลอ้มือ (ดงัรูป)  ถา้ระยะมีนอ้ยเกินไป  หา้มลอ้จะไม่ท างานถึงแมจ้ะดึงคนั
หา้มลอ้จนสุดแลว้ก็ตาม 
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3.  ตรวจระยะช่วงว่างของคันคลตัช์ 
 ระยะช่วงวา่งของคนัคลตัช์  แตกต่างกนัตามชนิดของรถ  แต่ถา้พูดโดยทัว่ไปแลว้ขนาดมาตรฐานจะมี
ประมาณ  20 – 40  ม.ม.  การตรวจสอบจะท าไดง่้ายข้ึนเม่ือใชมื้อกดคนัคลตัช์ท่ีจะใชเ้ทา้เหยียบเช่นเดียวกบัคนั
หา้มลอ้  ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ระยะช่วงวา่งของคนัคลตัช์มกัจะลดนอ้ยลง  เม่ือแผน่คลตัช์สึกมากข้ึนเน่ืองจากการ
ใชง้านถา้ระยะช่วงนอ้ยเกินไปจะท าใหค้ลตัช์ล่ืน 
 
4. ตรวจสอบพวงมาลัย  เพื่อดูวา่มีระยะช่วงวา่งเพียงใด  และดูวา่พวงมาลยัหลวมหรือไม่ในการตรวจสอบระยะ
ช่วงวา่งพวงมาลยั   จงตั้งลอ้หนา้ให้ตรงแลว้หนัพวงมาลยัไปทางขวาและทางซ้าย  ระยะช่วงวา่งพวงมาลยัก็คือ  
ระยะท่ีมือจบัพวงมาลยัสามารถหนัไปในแนวรอบวงของพวงมาลยั   หรือมุมพวงมาลยัหมุนไดก่้อนท่ีลอ้หนา้จะ
เร่ิมหนั  และค่าของระยะน้ีก าหนดไวเ้ท่ากบั  10 – 30 ม.ม.  การหลวมของแกนพวงมาลยัตรวจสอบไดโ้ดยใชมื้อ
ทั้งสองเขยา่พวงมาลยัไปทางซ้ายและทางขวาไปทางแนวหนา้และหลงั   ดนัข้ึนและผลกัลงถา้ท่านรู้สึกว่ามีการ
หลวมอยูบ่า้ง  สภาพของแกนพวงมาลยันั้นไม่ดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตรวจสอบยาง  ดูความดนัลมยาง  การสึกหรอผดิปกติและรอยช ารุดไม่จ  าเป็นจะตอ้งวดัความดนัของลมยางดว้ย
เกจวดัลมเสมอไป  ตรวจดูดว้ยตาดูรอยโป่งของยางตรงท่ีมนัสัมผสัพื้นหรือใชค้อ้นเคาะยางหรือใชร้องเทา้เคาะดู ก็
จะวนิิจฉยัความดนัของลมยางไดจ้ากเสียง  หรือปฏิกิริยาของยาง 
 ให้ตรวจดูวา่มีรอยแตก  รอยแยก  รอยช ้ าหรือช ารุด และการสึกหรอผิดปกติของดอกยาง  หรือแกม้
ดา้นขา้งของยาง 
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6.  ตรวจดูสีของไอเสีย 
 สีของไอเสียอาจจะบอกสภาพของเคร่ืองยนต ์ ไดด้งัต่อไปน้ี 

6.1  ไม่มีสีเลย หรือมีสีฟ้าอ่อน ๆ ในกรณีน้ีส่วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศไดส่้วนสัดท่ีถูกตอ้ง 
6.2  สีเหลืองอ่อนหรือสีน ้าตาล  ในกรณีน้ีส่วนผสมจางไป 
6.3  สีด า  ในกรณีน้ีส่วนผสมหนาไป  ท าใหเ้กิดการเผาไหมไ้ม่หมด 

        6.4  สีขาวหรือสีปนฟ้า  ในกรณีน้ีน ้ามนัเคร่ืองเขา้ไปปนกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงอาจเกิดจาก  ลูกสูบหลวม หรือ
ปลอกวาล์วหลวมหรือร่ัวผา่นวาล์วแต่ถา้เคร่ืองยนตเ์ยน็มาก  ไอเสียจะดูมีสีขาวเน่ืองมาจากไอน ้ า  ท่ีเป็น
เช่นนั้นเป็นปกติไม่มีอะไรเสียเพราะฉะนั้นควรจะอุ่นเคร่ืองให้เคร่ืองถึงอุณหภูมิท างานก่อนจึงจะค่อยสังเกตุ 

7. ตรวจดูเกจวดัอุณหภูม ิ
ควรจะตรวจสอบดงักล่าวเม่ือมีอุณหภูมิไดท่ี้ดีแลว้ สายไฟหลุดหรือสายไฟขาดในวงจรเป็นสาเหตุหน่ึง

ของเกจไม่ท างาน ถา้เขม็ของเกจวดัอุณหภูมิแสดงค่าผดิปกติจงตรวจดูระดบัน ้าในหมอ้น ้า 
การขับรถอย่างปลอดภัย 
 นกัขบัรถยนตท่ี์ดีตอ้งมีสติตั้งมัน่เม่ือนัง่อยูห่ลงัพวงมาลยั   ส ารวมทั้งร่างกายและจิตใจ  เตรียมพร้อมอยู่
ตลอดเวลาท่ีท าการขบัรถ  โดยค านึงถึงปลอดภยัเป็นท่ีตั้ง  ยึดในหลกัการท่ีวา่  “ต้องขับรถอย่างปลอดภัยและถูก
วธีิ” 

- ขบัรถไม่ใหช้นเขา 
- ไม่ใหเ้ขาชนเรา 
- ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
- เคารพกฎจราจร 

 
การใชร้ถและการขบัรถให้ปลอดภยันั้นตอ้งท าให้ถูกตอ้ง  ถูกวิธีมีเทคนิคและขอ้ควรปฏิบติั  เพื่อให้เกิด

ความเคยชินอยา่งสม ่าเสมอเป็นปกตินิสัย  ดงัน้ี 
1.  ก่อนน ารถไปใช้งาน    จะตอ้งน ารถไปตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกระบบ    ทั้งความสะอาดภายนอก 

– ภายใน 
2. สภาพร่างกาย 

                - ไม่มีความเครียด  ความวติกกงัวลใด ๆ 
- ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเน่ืองจากพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
- ไม่รับประทานยาระงบัประสาท  ยาแกป้วด ยามา้ 
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- ไม่ด่ืมเคร่ืองดองของเมา 
- ไม่สูบบุหร่ีขณะขบัรถ 

3. สภาพจิตใจ 
- มีสติ ไม่เล่ือนลอย  ตาดู  หูฟัง  จมูกดมกล่ิน  มีความรู้สึกจาก  ประสาทมือ  เทา้ 
- ไม่เร่งรีบเกินควร 
- มีน ้าใจแก่ผูร่้วมใชร้ถใชถ้นน 
- ควรมีเมตตาใหค้น  สัตวข์า้มถนน 
- ควรมีจุดมุ่งหมาย  รู้เส้นทางท่ีจะไปใหถู้กตอ้ง 

4.  เมื่อน่ังอยู่บนรถก่อนสตาร์ทเคร่ืองออกรถควรปฏิบัติดังนี ้
- ปรับเบาะนัง่ใหส้ะดวกนัง่สบาย 
- ดึงเบรกมือ 
- ปลดเกียร์วา่ง 
- เหยยีบคลตัช์แลว้สตาร์ทเคร่ืองยนต ์
- รัดเขม็ขดันิรภยั 
- ปรับกระจกมองหลงั  มองซา้ย – ขวาใหช้ดัเจน 
- ตรวจดูเกจวดั  ไฟสัญญาณต่าง ๆ ใหท้ างานปกติ 
- ดูประตูหนา้ต่างใหแ้น่นสนิท 
- เม่ือออกรถเคล่ือนตวัแลว้ควรเหยยีบเบรกลองดูอีกคร้ังใหแ้น่ใจ 
-  

 
5. การใช้เกยีร์ 

- ใชเ้กียร์ใหเ้หมาะสมกบั  ความเร็วรถ (ขบัรถชา้ – ขบัรถเร็ว) 
- สภาพถนน  (ถนนลาดชนั  เนินเขา ไม่ปล่อยเกียร์วา่งลงเนินเขา) 

6.  การใช้สัญญาณต่าง ๆ 
- ตอ้งใหส้ัญญาณเม่ือเปล่ียนช่องทาง 
- ก่อนเปล่ียนช่องทางตอ้งมองดูใหป้ลอดภยัก่อน 
- ตอ้งใหส้ัญญาณท่ีเป็นสากลเขา้ใจกนั 
- สัญญาณแตรตอ้งใหถู้กตอ้ง  และถูกสถานท่ี 
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7.  การเบรกจอดรถ 

- ไม่เบรกกระทนัหนั 
- ดูรถท่ีตามหลงัดว้ย 
- เหยยีบเบรกใหร้ถหยดุไดม้ัน่ใจจึงเหยยีบคลตัช์ 
- จอดรถใหห่้างจากคนัหนา้พอสมควร 

8.  การขับรถผ่านทางแยกทางร่วม 
- เขา้ช่องทางใหถู้กตอ้ง 
- มีความระมดัระวงัเป็นพิเศษสามารถหยดุไดเ้ม่ือมีสัญญาณไฟหรือเม่ือมีรถตรงขา้มกีดขวาง 

9.  การขับรถกลางคืน 
- เปิดไฟแสงสวา่งและไฟสัญญาณถูกตอ้ง 
- ระวงัรถจอดขอบถนน 

10.  การขับรถหน้าฝนถนนลืน่ 
- ควรพิจารณาถึงสภาพยาง 
- ควรใชเ้กียร์ต ่า 
- เพิ่มความระมดัระวงัมากข้ึน 

11.  การขับลุยน า้และเมื่อขึน้พ้นน า้ 
- ระวงัน ้ากระเซ็นถูกคน 
- ขบัชา้ ๆ เล้ียงคลตัช์  เร่งเคร่ืองไวบ้า้งกนัเคร่ืองยนตด์บั 
- ข้ึนพน้น ้าแลว้ระวงัเร่ืองเบรก  ควรเรียเบรกใหแ้หง้และมัน่ใจวา่เบรกท างานปกติ 

12.  ขับรถให้ถูกกฎจราจร 
- ขบัรถตอ้งรู้กฎจราจร 
- รู้จกัเคร่ืองหมายหา้ม  เคร่ืองหมายเตือน 

 13.  การไม่ปลอดภัยจากส่ิงของ  เด็กเลก็  และอืน่ ๆ ในรถ 
- เด็กท่ีนัง่ในรถ 
- ส่ิงท่ีแขวนหอ้ยไว ้
- แมลงท่ีเขา้มาอยูใ่นรถ 
- วางรองเทา้ส่ิงอ่ืน ๆ ไวท่ี้พื้นขา้งคนขบั 
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14.  การขับรถทางโค้ง 

- ลดความเร็ว 
- ดูเคร่ืองหมายบอกทางของทางหลวง 
- ลดเกียร์ต ่าตามสมควร 
- รักษาช่องทางใหถู้กตอ้ง 

15.  นักขับรถทีด่ีต้องรู้คาดการณ์ล่วงหน้า 
- ระวงัรถท่ีสวนมา 
- ระวงัรถวิง่ตามขา้งหลงั 
- คนเดินริมถนน 
- จกัรยาน 

เม่ือเราเห็นและคาดการณ์ล่วงหนา้แลว้  ก็จะระวงัและมีเวลาเตรียมตวัป้องกนัอุบติัเหตุได ้

นอกจากการขับรถทีป่ลอดภัยยงัต้องขับให้ถูกวิธีดังน้ี 

 1.  จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจราจรทางบกโดยเคร่งครัด 
 2.  ในหนา้ฝนท่านตอ้งขบัรถลุยน ้าท่ีมีระดบัสูงจนเปียกผา้เบรก  จงขบัชา้ ๆ ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิง่  
เม่ือข้ึนท่ีแหง้ควรเหยยีบเบรกเสียก่อน  ถา้เบรกล่ืนควรลดเกียร์ต ่าและใชเ้ทา้เหยยีบเบรกเบา ๆ   เพื่อจานเบรกกบั
ผา้เบรกถูกนัมนัก็จะสามารถท าใหผ้า้เบรกแหง้ได ้

 3.  ระวงัถนน หรือทางโคง้    ทางล่ืน  เพราะฝนตกเพียงเล็กนอ้ย  หรือถนนท่ีมีโคลนเปรอะเป้ือนทราย
หรือน ้ามนัท่ีหกตามถนน  ใหใ้ชว้ธีิชลอความเร็วดว้ยการลดเกียร์ต ่าแทนเบรก  และอยา่ขบัเร็วในสถานท่ีดงักล่าว 
 4.  เม่ือจ าเป็นจะตอ้งหยดุรถในท่ีชนัข้ึน  ใหใ้ชข้อนไมห้รือกอ้นหินใหญ่ ๆ รองลอ้หนา้ แต่ถา้ในกรณีลาด
ลงใหว้างกอ้นหินหรือขอนไมไ้วล้อ้หลงั  และใช่เบรกมือช่วยอยา่ใส่เกียร์ไวอ้ยา่งเดียว 
 5.   การถอยหลงัรถยนตทุ์กคร้ัง ดูให้แน่ใจวา่ไม่มี  เด็ก สัตวเ์ล้ียง  หรือส่ิงของอยูห่ลงัรถ  ทางท่ีดีควร
เดินหนา้รถนิดหน่อย แลว้ดูขา้งหลงัรถใหแ้น่ใจก่อน 
 6.   เวลาขบัรถทางลาดห้ามใช้เกยีร์ว่างโดยเด็ดขาด 
 7.   เม่ือผูข้บัรถไม่ไดอ้ยูใ่นรถในกรณีใดๆก็ตาม ห้ามทิ้งกุญแจไวใ้นรถโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกขโมย
หรือเด็กข้ึนไปเล่นได ้

8.   ห้ามใชว้สัดุจุดเปลวไฟส่องดูเพื่อตรวจส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตโ์ดยเฉพาะแบตเตอร่ี  เพราะแก๊ส
ไฮโดรเจนท่ีลอยข้ึนมาจากแบตเตอร่ีอาจจะติดไฟได ้
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9.   ในเวลาท่ีตรวจเคร่ืองยนตห์รือเช็คเคร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ควรปลดเกียร์วา่งไวแ้ละดึงเบรกมือหรือใช้
ขอนไมห้รือกอ้นอิฐรองลอ้รถไว ้  เพื่อป้องกนัมิให้รถเล่ือนไดแ้ละควรเก็บกุญแจไวก้บัตวัดว้ย  เพื่อป้องกนัมิให้
ผูอ่ื้นข้ึนไปสตาร์ทเคร่ืองยนตใ์นขณะท่ีมือของท่านอยุก่บัเคร่ืองยนต ์

10.   ถา้สายไฟแรงสูงตกลงพาดกบัตวัถงัรถ  ห้ามกา้วเทา้ลงจากรถโดยเด็ดขาด  เพราะถา้เทา้ของเราแตะ
พื้นจะถูกไฟดูดอาจถึงกบัเสียชีวติได ้ควรรออยูใ่นรถและกดแตรเรียกขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

11.  การจบัพวงมาลยัในต าแหน่งท่ีมัน่คงและสะดวกแก่การหมุนเล้ียว  คือการจบัพวงมาลยัท่ีต าแหน่งเลข  
10  และเลข  2  ของนาฬิกา 

12.   การขบัรถทางไกลในเวลากลางคืน  ควรจะหาทางขับรถตามคันใดคันหน่ึงที่ใช้ความเร็วพอสมควร  
โดยการมองท่ีไฟส่องป้ายของรถคนันั้นอยูเ่ร่ือย ๆ จะท าใหท้่านขบัรถทางไกลโดยไม่เหน่ือย (เพราะเคร่งเครียดกบั
การมองทางมากเกินไป) 

13.   ในวนัท่ีมีอากาศขมุกขมวัให้เปิดไฟหร่ีทนัที  และถา้ท่านพบวา่ขา้งหลงัท่านเป็นฉากเมฆฝนสีด ามืด
ใหเ้ปิดไฟใหญ่หนา้รถ  เพื่อใหร้ถคนัท่ีสวนมามองเห็นรถของเราไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

14.  ถา้น ้ าในหมอ้น ้ ารถยนตเ์ดือดมีไอน ้ าพุ่งออกมาให้รีบจอดทนัที  และทิ้งไวจ้นกวา่จะแน่ใจวา่น ้ าใน
หมอ้น ้ านั้นเยน็ลงก่อนแลว้จึงเปิดฝาหมอ้น ้ าดู  แต่ถา้มีความจ าเป็นในกรณีเร่งด่วนให้ใชผ้า้ชุบน ้ าโปะบนฝาหมอ้
น ้าเพื่อช่วยระบายความร้อนของหมอ้น ้าแลว้จึงค่อย ๆ เปิดฝาหมอ้น ้ าออก  โดยให้ร่างกายหรือใบหนา้ของท่านอยู่
ห่างจากฝาหมอ้น ้ ามากท่ีสุด  ถา้ท่านพบวา่น ้ าในหมอ้น ้ าแห้ง  อย่ารีบเติมน ้าเย็นลงไปโดยเด็ดขาด  ตอ้งรอจนกวา่
เคร่ืองเยน็พอสมควรแลว้จึงค่อย ๆ เติมน ้าเยน็ทีละนอ้ย ๆ จนกวา่จะเตม็ 

15. นกัขบัรถท่ีดีควรมีความเห็นอกเห็นใจผูใ้ชร้ถอ่ืน ๆ ไม่ควรจอดรถขวางทางรถคนัอ่ืน หรือถา้
จ าเป็นจะตอ้งจอดก็อยา่ดึงเบรกมือหรือเขา้เกียร์ไว ้ นอกจากนั้นควรเขียนขอ้ความติดไวท่ี้หนา้
กระจกรถวา่     จะตามเจ้าของรถได้ทีไ่หน 

16.   ใหล้ดความเร็วเม่ือถึงเขตอนัตราย  หรือท่ีคบัขนั 
17.   ไม่ประมาทและอยา่เส่ียงอนัตราย 
18.   ควบคุมความเร็วของรถใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
19. เม่ือขบัรถ อย่าดื่มสุราของมืนเมา 

6.  เกณฑ์ช้ีวดั 
 - ผูป้ฏิบติังานสามารถใชร้ถและขบัรถอยา่งปลอดภยั 
 - ไม่เกิดอุบติัเหตุข้ึน 
 
7.เอกสารอ้างองิ 
 
 ขอ้มูลจากศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท่ี์ 3(นครสวรรค)์ 
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5.  วธีิปฏิบัติ  

การบ ารุงรักษารถยนต์ 
 
 เม่ือเราไดท้ราบถึงวิธีการใชแ้ละการตรวจสอบในโอกาสต่าง ๆ เป็นอยา่งดีแลว้เราก็ควรจะเรียนรู้การ
บ ารุงรักษาควบคู่ไปดว้ย การปลูกตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงามผลิดอกออกผลนั้นจ าเป็นตอ้งรดน ้ าพรวนดินใส่ปุ๋ย  ดูแล
บ ารุงรักษาอยา่งดีฉนัใด  รถยนตก์็ตอ้งการดูแลบ ารุงรักษาฉนันั้น  เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ลอดเวลา  
และมีอายุการใชง้านไดย้าวนานรวมทั้งป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน การบ ารุงรักษาส่วนต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมอยูเ่สมอจะท าใหท้่านแน่ใจในสภาพรถยนตข์องท่านวา่ 

1. ประหยดัน ้ามนั 
2. อายกุารใชง้านยาวนาน 
3. ปลอดภยัและไวใ้จได ้
รถยนตใ์นปัจจุบนั  ไดรั้บการออกแบบเพื่อประหยดัทั้งระบบเคร่ืองยนตแ์ละการดูแลรักษา   ซ่ึงไม่

ตอ้งการดูแลมากมายเหมือนแต่ก่อนเพียงแต่รับการตรวจเช็คตามก าหนด  ท่านก็จะไดใ้ชร้ถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพ
และอายกุารใชง้านนาน 

การบ ารุงรักษารถยนต ์
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ คือ 
การบ ารุงรักษารถยนตด์ว้ยตวัท่านเอง 
การบ ารุงรักษารถยนตโ์ดยช่างผูช้  านาญงาน (ตามระยะทางหรือเวลา) 
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1.  การบ ารุงรักษารถยนต์ด้วยตัวท่านเอง 
 เป็นการบ ารุงรักษาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่านสามารถปฏิบติัเองไดโ้ดยศึกษาจากคู่มือประจ ารถ 
 
การตรวจระดับน า้หล่อเยน็ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดรูะดบัน ้าหล่อเย็นในหมอ้พกั ระดบัท่ีใชไ้ดต้อ้งอยูร่ะหว่าง “FULL” และ “LOW”  ของหมอ้พกั 

 
 
 

ระดบัของน ้าหล่อเย็นจะเป็นอตัราส่วนตรงกบัอุณหภูมิของเคร่ือง   ถา้ระดบัน ้าอยู่ต า่กว่า “LOW”  ใหเ้ติมน ้าจนถึงระดบั  

“FULL”  ถา้ระบบน ้าหล่อเย็นลดลงเร็วผิดปกติ  อาจเกิดการรัว่ซึมท่ีใดท่ีหน่ึงในระบบระบายความรอ้นใหต้รวจดูท่อยาง , 

หมอ้น ้า , ฝาปิดหมอ้น ้า , กอ๊กถ่ายน ้า และป๊ัมน ้า 
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สายพานพดัลม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งความตึงของสายพานพดัลมใหไ้ดต้ามก าหนด  การตรวจความตึงโดยใชห้วัแม่มือกดตรงก่ึงกลางระหว่างมู่เล่ 

 การตั้งสายพาน 

1. คลายนัทท่ียดึอลัเตอรเ์นเตอรต์วัล่างและตวับนออกใหอ้ลัเตอรเ์นเตอรส์ามารถขยบัตวัได ้

2. เล่ือนอลัเตอรเ์นเตอรจ์นสายพานตึงตามก าหนด  แลว้จึงขนันัทท่ีคลายออกใหแ้น่น 

3. ตรวจสอบความตึงของสายพานโดยใชห้วัแม่มือกดเพื่อความถูกตอ้ง 

ถา้สายพานหยอ่นเกินไป  จะมีผลดงัน้ี 

1. มีเสียงดงัในขณะเร่งเคร่ือง 

2. ป๊ัมน ้าหมุนชา้  ท าใหเ้คร่ืองยนตร์อ้นจดั 

3. อลัเตอรเ์นเตอรห์มุนชา้  ท าใหไ้ฟชารจ์เขา้แบตเตอร่ีน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถา่ยน ้าหมอ้น ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....4......./..24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 

1.   ก.  จอดรถบนพ้ืนราบ 

ข.  เปิดฝาหมอ้น ้ าออก อยา่เปิดในขณะเคร่ืองยนตร้์อน 

ค.  เปิดก๊อกถ่ายน ้ าออกทั้งสองแห่งเพ่ือถ่ายน ้ า (ท่ีหมอ้น ้ าและเส้ือสูบ)  ระวงัน ้ าอาจลวกมือ        

     ถา้เคร่ืองยงัร้อนอยู ่
 

2.   ก.  ปิดก๊อกทั้งสองใหส้นิท 

ข.  เติมน ้ าลงในหมอ้น ้ าจนเตม็ 

ค. ติดเคร่ือง  น ้าในหมอ้น ้ าจะพร่องไปเลก็นอ้ย  เติมน ้ าใหเ้ตม็อีกคร้ังและเติมน ้ าในหมอ้พกัน ้ า ประมาณคร่ึงหน่ึง 

ง.  ปิดฝาหมอ้น ้ าและหมอ้พกัน ้ า  ตรวจสอบดูรอยร่ัวท่ีก๊อกถ่าย 

ข้อควรระวงั  อย่าเปิดฝาหม้อน ้าขณะที่เคร่ืองยนต์ยงัร้อนอยู่ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบระดบัน า้มนัเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....5......./..24..... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 

1. การตรวจระดบัน ้ ามนัเคร่ือง  เคร่ืองตอ้งร้อนและวดัหลงัจากดบัเคร่ือง 2 - 3 นาที  เพื่อให้น ้ ามนัเคร่ืองไหล
กลบัสู่อ่างเสียก่อน 

2. ชกักา้นวดัน ้ามนัเคร่ืองออกเช็ดน ้ามนัเคร่ืองท่ีติดกบักา้นวดัออกดว้ยผา้ 
3. สอดกา้นวดัน ้ามนัเคร่ืองกลบัจนสุด 
4. ชกักา้นวดัออกมาอีกคร้ัง  เพื่อตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ืองท่ีปลายกา้นวดั  ถา้ระดบัน ้ ามนัอยูร่ะหวา่งขีด  “F” 

และ  “L”  ใชไ้ด ้ แต่ถา้ระดบัอยูท่ี่  “L”  หรือต ่ากวา่  ใหเ้ติมน ้ามนัเคร่ืองทนัทีและอยา่ใหเ้กินขีด  “F” 
ถ้าเติมน า้มันเคร่ืองมากเกนิกว่าระดับทีก่ าหนด  จะมีผลดงัน้ี 
 ท าใหแ้รงดนัภายในหอ้งเพลาขอ้เหวีย่งสูง  มีผลท าให้ซีลต่าง ๆ ร่ัวไดง่้ายน ้ ามนัเคร่ืองจะร่ัวเขา้ไปในห้อง
เผาไหม ้  ควนัไอเสียมีสีขาวหรือสีขาวปนฟ้า  ท่ีความเร็วรอบสูงน ้ ามนัเคร่ืองจะพ่นออกมาทางท่อระบายไอท่ีฝา
ครอบวาลว์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....6......./..24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



การเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองและไส้กรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ก.  จอดรถบนพื้นราบอุ่นเคร่ืองทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ยใหม้าตรวดัความร้อนข้ึนมาเล็กนอ้ยแลว้ดบัเคร่ือง (ขณะ 

น ้ามนัเคร่ืองอุ่นจะถ่ายไดดี้และหมดจด) 
      ข.  เปิดฝาน ้ามนัเคร่ือง  เพื่อใหน้ ้ามนัเคร่ืองไหลออกไดส้ะดวกข้ึน 
2. ก.  น าอ่างถ่ายน ้ามนัมารองไวใ้ตป้ลัก๊ถ่ายน ้ามนัออก 

ข. ใชป้ระแจคลายปลัก๊  ถ่ายน ้ามนัออก  และถ่ายน ้ามนัออกใหห้มด (ระวงัน ้ามนัเคร่ืองอาจลวกมือได ้   เพราะ
ยงัร้อนอยู)่ 

ค.  ขนัปลัก๊ถ่ายน ้ามนักลบัเขา้ท่ีพอรู้สึกตึงมืออยา่ขนัแน่นเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....7......./.....24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
3. ก.  ใชป้ระแจถอดไส้กรองออก  หงายไส้กรองไวเ้พื่อป้องกนัน ้ามนัหก 

ข.  ใชผ้า้สะอาดเช็ดบริเวณผวิหนา้ของแท่นยดึไส้กรอง 
ค.  ก่อนใส่ไส้กรองตวัใหม่ ทาน ้ามนัเคร่ืองท่ีประเก็นยางเล็กนอ้ย 
ง.  ขนัไส้กรองเขา้กบัแท่นยดึใหแ้น่นท่ีสุด (ใชมื้อขนัเท่านั้น  หา้มใชเ้คร่ืองมือ) 
จ.  เติมน ้ ามนัเคร่ือง  ติดเคร่ืองอีกคร้ัง  เพื่อตรวจสอบการร่ัวซึมของน ้ ามนัเคร่ือง ดบัเคร่ือง  แลว้ตรวจสอบ

ระดบัน ้ามนัเคร่ืองจากกา้นวดั 
4. ก. เม่ือเติมน ้ ามนัเคร่ืองแลว้  ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาปิดตวัเติมน ้ ามนัเคร่ืองปิดสนิทดีแลว้ ตรวจดูระดบั

น ้ามนัเคร่ืองอีกคร้ังหน่ึง 
ข. ติดเคร่ืองเพื่อตรวจดูวา่มีน ้ามนัเคร่ืองร่ัวบริเวณปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองหรือไม่  หากมีอาจเป็นเหตุจากการใส่

ปลัก๊ไม่ถูกตอ้ง 
ค.  ดบัเคร่ืองแลว้ตรวจดูระดบัน ้ามนัเคร่ืองอีกคร้ัง  ถา้น ้ามนันอ้ยไปใหเ้ติมอีก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....8......./......24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



การตรวจแบตเตอร่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจแบตเตอร่ี    ดูรอยร้าว , ขั้วหลวม , กดักร่อน  , ขายดึหลวมหรือไม่  

ก. ถา้ขั้วแบตเตอร่ีถูกกดักร่อน และมีคราบเกลือลา้งออกไดด้้วยน ้ าอุ่นผสมโซดาเม่ือลา้งสะอาดแลว้ทา  
จาระบีท่ีขั้วทั้งสอง 

ตรวจระดบัน ้ ากรดในแบตเตอร่ี  หากระดบัต ่าเกินไป  เติมน ้ ากลัน่ให้ไดร้ะดบั  ระวงัอยา่ให้น ้ ากรดจากแบตเตอร่ี
เขา้ตาหรือถูกเส้ือผา้ 
ก. เม่ือตรวจระดบัน ้ากรดในแบตเตอร่ี  ควรตรวจใหค้รบทุกช่อง อยา่ตรวจเพียงหน่ึงหรือสองช่อง 
ข. ถา้ไม่ไดร้ะดบัใหเ้ติมดว้ยน ้ากลัน่เท่านั้น อยา่เติมจนลน้เพราะน ้ ากรดในแบตเตอร่ีจะไหลออกมากดักร่อน

ภายนอก   และท าความเสียหายได ้
ค. เม่ือเติมน ้ากลัน่แลว้ปิดฝาใหแ้น่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ...9......./.........24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



การตรวจไส้กรองอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหค้ลายนทัหางปลา  ปลดคล๊ิปล็อค  ยกฝาครอบและดึงไส้กรองออก  ตรวจดูผวินอกของไส้กรองอากาศ  
ถา้สกปรกหรือมีฝุ่ นมาก  ควรเปล่ียนใหม่  ถา้หากไส้กรองมีฝุ่ นเกาะไม่มากใหใ้ชล้มเป่าไส้กรอง  โดยเป่าจากดา้น
ในออกดา้นนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....10......./........24.......... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ถ้าไส้กรองอากาศอุดตัน  จะมีผลดงัน้ี 

ท าใหก้ารเผาไหมไ้ม่หมดจด  เน่ืองจากเกิดส่วนผสมหนา  กินน ้ามนัเช้ือเพลิง  ก าลงังานท่ีไดอ้อกมานอ้ย  
ไอเสียมีควนัด า 
วธีิตรวจ  เปิดฝาครอบหมอ้กรองอากาศขณะท่ีเคร่ืองยนตติ์ดอยู ่ ถา้เคร่ืองยนตห์มุนเร็วข้ึนควนัด าหายไป  แสดงวา่
ไส้กรองอากาศอุดตนั 
การเปล่ียนหวัเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
1. อยา่ถอดสายหวัเทียนโดยการดึงท่ีสาย  ใหดึ้งจากบริเวณครอบหวัเทียน  เน่ืองจากสายคาร์บอนภายในอาจขาด

ได ้
2. ถอดหวัเทียนเก่าออกโดยใชบ้ล๊อคถอดหวัเทียนซ่ึงติดมากบัรถ 

ก.  สังเกตสภาพของเข้ียวหวัเทียนถา้มีสีน ้าตาล   แสดงวา่ปกติ  หากนอกเหนือจากน้ี  ควรใหอู่้บริการตรวจ   
เพราะเคร่ืองยนตอ์าจตอ้งการ  การปรับตั้ง 

ข. อยา่ใหส่ิ้งสกปรกหรือส่ิงของใดอยูใ่นช่องใส่หวัเทียน  เพราะอาจท าใหก้ าลงัอดัร่ัวไหลไดแ้ละระวงั 
      ส่ิงใด ๆ ตกอยูใ่นหวัเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....11......./..24......................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



3.  
4. ตั้งเข้ียวหวัเทียนตวัใหม่ใหไ้ดต้ามค่าก าหนดก่อนใส่สายหวัเทียนใส่ใหถู้กตามล าดบั 

ก.   ใชฟิ้ลเลอร์เกจ  วดัช่องวา่งระหวา่ง   อีเล็คโทรด  ถา้จ าเป็นใหง้อเข้ียวอีเล็คโทรด 
ข. ใหแ้น่ใจวา่หวัเทียนใหม่ทุกอนัมีแหวนประเก็นกนัร่ัว 
ค. ใชมื้อหมุนหวัเทียนในคร้ังแรกระวงัการปีนเกลียว   แลว้จึงใชบ้ล็อคหวัเทียนขนัให้แน่นพอประมาณ 
ง. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่   สายหวัเทียนแต่ละสายเสียบเขา้สนิทดี  และถูกตอ้งตรงตามจงัหวะจุดระเบิด  

โดยไม่สลบัสายหวัเทียน 
 
 
 
 
 
 

ถา้เติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เต็มถงั  ความช้ืนของอากาศภายในถงัจะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าเกาะอยู่ตามผนงั
ของถงัน ้ามนั  เน่ืองจากน ้ามีน ้าหนกัมากกวา่น ้ามนัจึงไหลไปสู่กน้ถงั  ท าใหถ้งัเกิดสนิมได ้ และสนิมน้ีจะท าให้ไส้
กรองอุดตนัเป็นสาเหตุท าใหเ้คร่ืองยนตข์ดัขอ้ง 

การตรวจไส้กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ...12......./..24......................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ถา้ระดบัน ้ ามนัในไส้กรองสูงข้ึนผิดปกติ  ในขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ างาน  แสดงวา่ไส้กรองเร่ิมอุดตนัแลว้  

จะเป็นสาเหตุท าใหเ้คร่ืองยนตส์ะดุดขณะความเร็วรอบสูง 

การตรวจระดับน า้มนัเกียร์อัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจขณะร้อน  หลงัจากขบัรถเป็นระยะทางเกิน  16  กม. / ชม. น ้ามนัเกียร์มีอุณหภูมิ  70C -  80C 
ตรวจขณะเยน็  ใหว้ดัหลงัจากเคร่ืองยนตด์บัทิ้งไวน้านกวา่  5  ชม.วธีิตรวจ 

1. จอดรถอยูบ่นพื้นราบ 
2. ดึงเบรกมือ 
3. สตาร์ทเคร่ือง 
4. ขณะเคร่ืองยนตเ์ดินเบา  ให้เหยียบเบรกและเล่ือนคนัเกียร์จาก “P”  ไปท่ี “L” และเล่ือนจาก”L” ไป 

“P” 
5. ตรวจระดบัน ้ามนัโดยดึงกา้นวดั  และดูสภาพน ้ามนัดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....13......./..24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



การตรวจระดบัน ้ามนัพวงมาลยัพาวเวอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจระดบัน ้ามนัโดยใชท่ี้วดัระดบัท่ีฝา  ถา้จ าเป็นตอ้งเติมเพิ่มใหใ้ช ้ DEXRON หรือ  DEXRON II 
ส าหรับเกียร์อตัโนมติัเดิม 

การตรวจระดบัน ้ามนั  วดัได ้ 2  แบบ  คือแบบร้อนและแบบเยน็ 
แบบร้อน    ใหว้ดัทนัทีเม่ือรถไดผ้า่นการวิง่ท่ีความเร็ว  80  กม. / ชม. ประมาณ 20 นาที 
แบบเยน็     ใหว้ดัหลงัจากเคร่ืองยนตด์บัทิ้งไวน้านกวา่  5  ชม. 
ข้อควรระวงั อยา่เติมใหเ้กินขีดก าหนดเพราะระบบพวงมาลยัพาวเวอร์อาจเสียหายได ้

การตรวจระยะฟรีของพวงมาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....14......./..24..................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ระยะฟรีของพวงมาลยั  หมายถึง  ระยะท่ีพวงมาลยัหมุนไปมาไดก่้อนท่ีลอ้รถจะเล้ียวไปทางดา้นซ้าย

หรือดา้นขวา 
ถา้ระยะฟรีมากเกินไป  ท าใหย้ากต่อการบงัคบัเล้ียว 

การอดัจาระบีลูกหมากปีกนก 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คลายสกรูปิดรูออกทั้งลูกหมากตวับนและตวัล่าง   ซา้ยและขวา  ใส่หวัอดัจาระบีเขา้แทนท่ี    ต าแหน่ง
ลูกหมากทั้งสองจะอยูใ่กลล้อ้หนา้ทั้งสองขา้ง  

2.    แหยห่วัฉีดอดัจาระบีเขา้ท่ีหวัอดั  และอดัจนจาระบีเยิม้ออกท่ีบูช๊ยางกนัฝุ่ นเป็นพอ  คลายหวั  
                 อดัออกปิดสกรูไดอ้ยา่งเดิม 
         ค าแนะน า  หากยางกนัฝุ่นฉีกขาดให้เปลีย่นใหม่ 
การอดัจาระบีทีบู๊่ชปีกนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....15......./..24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
การตรวจน า้มันเกยีร์และเฟืองท้าย 
 
 
 
 
 
 
ถอดโบลทต์วัเติมน ้ามนัเกียร์   สอดน้ิวเขา้ไปในรูเติมน ้ามนัเกียร์  ระดบัน ้ามนัควรอยูต่  ่ากวา่รูเล็กนอ้ย 

ก่อนตรวจตอ้งแน่ใจก่อนวา่  รถจอดในแนวระดบัไม่เอียง  ถา้ระดบัน ้ ามนัถูกตอ้งปิดโบลทต์วัเติมแลว้
ตรวจดูดว้ยสายตาวา่มีรอยร่ัวซึมหรือไม่ 

ถา้ระดบัน ้ ามนัในเฟืองทา้ย  และเส้ือเพลาทา้ยสูงเกินไป  น ้ ามนัหล่อล่ืนจะร่ัวผา่นซีลออกไปได ้ ท าให้
น ้ามนัหล่อล่ืนเป้ือนผา้เบรก 
 

 
 
 
 

การตรวจน า้มันเบรกและคลตัช์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....15......./..24...................... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ระดบัน ้ามนัเบรกในกระปุกสามารถมองเห็นได ้  ซ่ึงระดบัของน ้ามนัเบรกควรอยูใ่กลเ้คียงกบัระดบัท่ีถูกตอ้ง 

ควรตรวจระดบัน ้ามนัเบรกทุกคร้ังท่ีตรวจน ้ามนัเคร่ือง 
เม่ือผา้เบรกสึก เน่ืองจากการใชง้าน น ้ามนัเบรกอาจลดลงบา้ง  ควรเติมใหเ้ตม็อยูเ่สมอ 
การเติมน ้ ามนัเบรกและคลตัช์  ควรใชค้วามระมดัระวงัเน่ืองจากน ้ ามนัเบรกเป็นอนัตรายต่อดวงตาและ
ท าลายสีของรถได ้
 

การตรวจระยะฟรีของคันเหยยีบคลตัช์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะฟรีของคนัเหยยีบคลตัช์  หมายถึง  ระยะท่ีกดลงไดง่้ายก่อนท่ีคนัเหยยีบคลตัช์จะแขง็ 
ถา้ไม่มีระยะฟรีเลย  จะมีผลเหมือนกบัวา่เหยยีบคลตัช์เบา ๆ ท าใหค้ลตัช์ล่ืน 
ถา้ระยะฟรีมากเกินไป  จะมีผลท าใหค้ลตัช์ไม่จาก  มีเสียงดงัขณะเปล่ียนเกียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....17......./..24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
การตรวจระยะฟรีของคันเหยยีบเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ไม่มีระฟรีเลย  จะมีผลเหมือนกบัวา่  เหยยีบเบรกเบา ๆ ท าใหผ้า้เบรกติด  ผา้เบรกสึกหรอเร็ว 
ถา้ระยะฟรีมากเกินไป  จะมีผลท าใหเ้บรกท างานชา้  ไม่ปลอดภยัในการขบัข่ี 

การตรวจระยะเบรกมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....18......./.......24.......... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
 

ค่อย ๆ ดึงเบรกมือข้ึนชา้ ๆ แลว้ลองนบัดูวา่มีเสียงดงั “คล๊ิก” ก่ีคร้ังถา้นบัไดต้ามก าหนดแสดงวา่ระยะ
เบรกมือถูกตอ้ง 

ถา้เสียงคล๊ิกมีมากหรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด  ควรน ารถไปปรับตั้งท่ีศูนยบ์ริการ 
 
การตรวจหม้อลมเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าได้ดังนี ้
1. ย  ้าเบรกประมาณ  5  คร้ัง  แลว้เหยยีบเบรกคา้งไว ้
2. ติดเคร่ืองยนต ์ คนัเหยยีบเบรกจะตอ้งจมลึกลงไปเล็กนอ้ย 
3. เหยยีบเบรกคาไวแ้ลว้ดบัเคร่ือง  รอ  30  วนิาที  ความสูงของคนัเหยยีบเบรกจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลง 
4. ติดเคร่ืองอีก  1  นาที  โดยไม่ตอ้งเหยียบเบรก  แลว้ดบัเคร่ืองเหยียบเบรกหลาย ๆ คร้ัง  การเหยียบ

แต่ละคร้ังจะรู้สึกวา่คนัเหยยีบเบรกหนกัและสูงข้ึนเร่ือย ๆ เพราะสุญญากาศในหมอ้ลมลดลงเร่ือย ๆ 
นัน่เอง 

ถา้ตรวจพบวา่เบรกไม่ท างานเช่นน้ี  ควรน ารถไปใหช่้างตรวจแกไ้ข 
 
การตรวจลมยาง 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....19......./.....24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ควรกระท าอยา่งนอ้ยท่ีสุดเดือนละคร้ัง  รวมทั้งยางอะไหล่ดว้ย  ลมยางท่ีผิดไปจากค่าท่ีก าหนดจะท าให้

อายขุองยางสั้นลงและไม่ปลอดภยัเท่าท่ีควรในการขบัข่ี 
หากลมยางอ่อนเกินไป   จะท าให้ยางสึกหรอเร็ว, พวงมาลยัหนกั  ส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงมาก  และ

ยางอาจระเบิดไดง่้าย 
หากลมยางแข็งเกินไป   การขบัจะไม่น่ิมนวล  ดอกยางตรงกลางสึกเร็ว  และอาจเกิดอนัตรายจากยาง

กระแทกกบัหิน, เนินดิน  เป็นตน้ 

ค าแนะน าในการตรวจลมยาง 

 ตรวจลมยางขณะท่ีลอ้ยงัเยน็อยู ่ คือรถจอดอยูไ่ม่ต  ่ากวา่  3  ชัว่โมง  และขบัมาไม่เกิน  1  กิโลเมตร  
จะท าใหก้ารตรวจลมยางแน่นอนยิง่ข้ึน 

 ใชม้าตรวดัลมยางทุกคร้ัง  การใชต้าเปล่าสังเกตดูมีโอกาสผดิพลาดมาก 

การสลบัยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....20......./......24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
ควรท าการสลบัยางทุก ๆ 10,000  กม.  ตามรูปขา้งบน  เพื่อยดือายกุารใชง้านของยางทุกเส้น  และฝาจุบ๊

ยางทุกเส้นควรมีฝาปิดเพื่อป้องกนัลมร่ัว,  เศษดินทรายอุดหวัลูกศรดว้ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การบ ารุงรักษารถยนต์โดยช่างผู้ช านาญ 

การบ ารุงรักษารถยนต์โดยช่างผูช้  านาญ  หมายถึง  การตรวจเช็คตามระยะทางหรือตามเวลาท่ีทาง
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตน์ั้น ๆ เป็นผูก้  าหนดหรือนิยมเรียกกนัวา่  “เช็คระยะ” 

การตรวจเช็คดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษเฉพาะและใชช่้างผูช้  านาญงานเป็นผูด้  าเนินการให้ดงั
รายในตารางต่อไปน้ี 

รายการบ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะทางหรือเวลาใช้งาน 

เคร่ืองยนต์ ทุก ๆ ระยะทางหรือเวลา 
1. ตรวจสอบระดบัน ้ามนัหล่อล่ืน ทุกคร้ังท่ีเขา้ป๊ัมเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือสัปดาห์ละ

คร้ัง 
2. เปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืน 5,000  กม. (3 เดือน) 
3. เปล่ียนกรองน ้ามนัหล่อล่ืน 10,000  กม. (6 เดือน  หรือเร็วกวา่น้ี คือทุกคร้ังท่ี

เปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืน) 
4. ตรวจสอบระยะช่องวา่งของวาลว์  ถา้ไม่

เหมาะสมก็ตั้งวาลว์ใหม่ 
20,000  กม. (1 ปี) 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....21......./.......24...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



ระบบจุดระเบิด  
5. ตั้งระยะหนา้ทองขาวและเข้ียวหวัเทียน 10,000  กม. (6 เดือน) 
6. เปล่ียนชุดทองขาวและคอนเดนเซอร์ 20,000  กม. (1 ปี) 
7. เปล่ียนหวัเทียน 20,000  กม. (1 ปี) 
8. ตรวจสอบสายหวัเทียน 20,000  กม. (1 ปี) 
9. เปล่ียนสายหวัเทียน 60,000  กม. (3 ปี) 
10. ตรวจสอบฝาครอบจานจ่ายและหวันกกระจอก 20,000  กม. (1 ปี) 
11. ปรับไทมม่ิ์งจุดระเบิด ทุกคร้ังท่ีตั้งระยะหนา้ทองขาว 
แบตเตอร่ี 
12. ตรวจสอบระดบัของเหลวในแบตเตอร่ี 1  สัปดาห์ 
13. ท าความสะอาดขั้วแบตเตอร่ี 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 

 
ระบบหล่อเย็น 
14. ตรวจสอบระดบัน ้าหล่อเยน็ 1  สัปดาห์ 
15. ตรวจสอบสภาพท่อน ้าหล่อเยน็ 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
16. ตรวจสอบฝาหมอ้น ้า 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
17. ตรวจสอบสายพานและปรับความตึง 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
18. เปล่ียนสายพาน 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
19. เปล่ียนน ้าหล่อเยน็ 20,000 ก.ม.  (1  ปี) 
20. ลา้งหมอ้น ้า 20,000 ก.ม.  (1  ปี) 

 
ระบบเช้ือเพลงิ 
21. ท าความสะอาดกรองอากาศ 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
22. เปล่ียนกรองอากาศ 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
23. เปล่ียนกรองน ้ามนัเช้ือเพลิง 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
24. ลา้งและท าความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
25. ตรวจสอบล้ิน  พีวซีี (……………….) 40,000 ก.ม.  (1  ปี) 

 
 
 
 
 



 
เคร่ืองปรับอากาศ 
26. ท าความสะอาดคอยลร้์อน 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
27. ตรวจสอบรอยร่ัวท่ีขอ้ต่อ 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
28. ตรวจสอบปริมาณน ้ายาท าความเยน็ 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
29. ตรวจสอบและปรับสานสายพานแอร์ 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
30. เปล่ียนสายพานแอร์ 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
31. เปิดเคร่ืองปรับอากาศใหท้ างาน  3 - 4 นาที สัปดาห์ละคร้ังแมจ้ะเป็นฤดูหนาว 
32. ตรวจเช็คคอยลเ์ยน็ (ลา้ง) 20,000 ก.ม. 
33. ตรวจสอบลูกปืน  ตวัตั้งสายพาน 10,000 ก.ม. 
  
34. ตรวจเติมน ้ามนัคอมเพรสเซอร์ 15,000 ก.ม. 

 
ระบบถ่ายทอดก าลงั 
35. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ 30,000 ก.ม.  (1  1/2  ปี) 
36. เปล่ียนน ้ามนัเฟืองทา้ย 20,000 ก.ม.  (1  ปี) 
37. อดัจาระบี  ลูกปืน  เพลากลาง 5,000   ก.ม.   (3  เดือน) 
38. เปล่ียนจาระบี  ลูกปืน  เพลากลาง 20,000 ก.ม.  (1  ปี) 
39. ตรวจสอบระยะฟรีของแป้นคลตัช์ 10,000 ก.ม.  (1  ปี) 
40. ตรวจสอบน ้ามนัคลตัช์ (ถา้เป็นระบบไฮดรอ

ลิก) 
5,000   ก.ม.  (3  เดือน) 

41. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์อตัโนมติั 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
 

ระบบเบรก 
42. ตรวจสอบระดบัน ้ามนัเบรก 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
43. ตรวจสอบสภาพเบรก 10,000 ก.ม.  (6  เดือน) 
44. ปรับเบรกมือ ตามความจ าเป็น 
  

 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....23......./..24..... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



 
 
 

ระบบบังคับเลีย้วเพาเวอร์ 
45. ตรวจสอบระดบัน ้ามนัในป๊ัม 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
46. ตรวจสอบความตึงของสายพานขบัป๊ัม 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
47. เปล่ียนสายพานขบัป๊ัม 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 

 
ยาง 
48. ตรวจสภาพการสึกของยาง 1,500  ก.ม.   (1  เดือน) 
49. สับเปล่ียนต าแหน่งของยาง 10,000 ก.ม.  (6  เดือน) 
50. ตรวจสอบความดนัลมในยาง 2  สัปดาห์ 
51. ตรวจสอบความลึกของดอกยาง 10,000 ก.ม.  (6  เดือน) 
52. ความสะอาดยาง ตามความจ าเป็น 

 
อุปกรณ์ปัดน า้ฝน 
53. ตรวจสอบใบปัดน ้าฝน 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
54. เปล่ียนยางใบปัดน ้าฝน 40,000 ก.ม.  (2  ปี) 
55. ตรวจสอบการท างานของหวัฉีด 5,000  ก.ม.   (3  เดือน) 
56. หล่อล่ืนขอ้ต่อต่าง ๆ 10,000 ก.ม.  (6  เดือน) 

 
6.  เกณฑ์ช้ีวดั 
 - บุคลากรผูป้ฏิบติังานมีการบ ารุงรักษารถยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง ถูกวธีิ 
 - อายกุารใชง้านของรถยนตย์าวนาน 
 
 
7.  เอกสารอ้างองิ    
  ขอ้มูลจากศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท่ี์3 (นครสวรรค)์ 
 
 

 

เร่ือง :การบ ารุงรักษารถยนต์ หนา้ท่ี ....24......./..24..... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 





 

 

5.  วธีิปฏิบัติ  
การตรวจสอบก่อนใช้รถและก่อนเดินทางไกล 

 
1.  ตรวจสอบก่อนใช้รถ 

ตามปกติคนเราเสียเวลาวนัละเล็กละน้อยเขา้ห้องน ้ าทุกๆ เชา้  เพื่อจดัการตวัเองให้สะอาดและเรียบร้อย
ก่อนไปท างานและเคยชินกบัการกระท าดงักล่าวจนไม่รู้สึกอะไรเลย 

 รถยนตก์็เหมือนกบัคนเราเหมือนกนั  ควรจะไดรั้บการตรวจสอบและเตรียมการให้พร้อมก่อนออกรถทุก ๆ 
วนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดผูใ้ชร้ถก็ควรจะไดต้รวจสอบดงักล่าว   เพื่อใหใ้ชร้ถไดอ้ยา่งปลอดภยัและสะดวก 
 
การตรวจสอบประจ าวนั 
 การตรวจสอบประจ าวนัก่อนออกรถไม่ตอ้งการเคร่ืองตรวจหรือเคร่ืองมือใด ๆ ทั้งส้ินแมแ้ต่เส้ือผา้ของท่าน
ก็ไม่เป้ือน  บางท่านก็อาจจะสงสัยวา่แลว้เราจะตรวจสอบไดอ้ยา่งไร 
 
การตรวจสอบเราใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 

1. ดว้ยตา  ไดแ้ก่  ยางอ่อน  น ้ามนัเคร่ืองร่ัว  ดูสีของไอเสีย 
2. ดว้ยหู  (ฟังเอา)  ไดแ้ก่  เสียงผดิปกติของเคร่ืองยนต ์ เสียงผดิปกติของเฟืองเกียร์  เสียงหา้มลอ้ดงั 
3. ดว้ยจมูก (ใชด้มเอา)  ไดแ้ก่  สายไฟลดัวงจร  หา้มลอ้ติด  น ้ามนัเช้ือเพลิงร่ัว 
4. ดว้ยน้ิวมือ  เทา้ (ใชแ้ตะดู)  ไดแ้ก่  พวงมาลยัสั่นคลอน  เขา้เกียร์ยาก  เหยียบคนัห้ามลอ้จนมุมติดลอ้

แลว้ยงัไม่รู้สึกแขง็  จานหา้มลอ้และยางร้อนจดั 
5. ดว้ยความรู้สึกทางร่างกาย (ความรู้สึกสมดุล) ไดแ้ก่  รถสะเทือนมาก  เร่งข้ึนไดช้า้ 
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วิธีตรวจหรือจุดท่ีจะตรวจก็แตกต่างแลว้แต่ชนิดของรถ  ไม่มีวิธีการทัว่ไปอย่างหน่ึงอย่างใดบงัคบัไว ้ 
ตวัอยา่งต่อไปน้ีจะเป็นแนวทางใหท้่าน 
 
 
 
 
 
 
 ก่อนอ่ืนจะตรวจดูน ้าในหมอ้น ้า   ระดบัน ้ามนัเคร่ืองจากนั้นก็ติดเคร่ืองยนตแ์ลว้ปล่อยให้เคร่ืองยนตเ์ดินเบา
ตรวจดูการท างานของเคร่ืองวดัต่าง ๆ พวงมาลยั  คนัห้ามลอ้เทา้  และตรวจดูรอบ ๆ รถ ในการท าเช่นน้ีท่านจะไม่
เสียเวลามากในการตรวจสอบใหไ้ดผ้ลดี 
 ต่อไปน้ีเป็นขอ้แนะแนวให้ท่านส าหรับในการตรวจสอบ ณ สถานท่ีตั้งต่าง ๆ ดงัแสดงเลขก ากบัไวท่ี้
บริเวณ ฯ ต่าง ๆ 
ทีบ่ริเวณ  1 

1. ตรวจสอบดูระดบัน ้า  ระดบัน ้ามนัเคร่ือง 
2. การร่ัวของน ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเคร่ือง และน ้า 
3. การเอียงหรือความแตกต่างของระดบัรถ 
4. ความสกปรก  หรือการช ารุดของโคมไฟทุกดวงขา้งหนา้ 
5. ความสกปรกหรือการช ารุดของแผน่ป้าย 

ทีบ่ริเวณ  2 
6. ลกัษณะของการสตาร์ทเคร่ือง เสียงผดิปกติ 
7. จ านวนน ้ามนัแสดงท่ีเกจวดั 
8. การท างานของเกจวดัน ้ามนัเคร่ือง  (หรือไฟเตือนส าหรับความดนัของน ้ามนัเคร่ือง) 
9. การท างานของแอมมิเตอร์ (หรือไฟเตือนแสงไฟชาร์จ) 
10. ระยะเคล่ือนตวัของคนัหา้มลอ้เทา้ , หา้มลอ้มือ 
11. ระยะช่วงวา่งของคนัคลตัช์ 

 

1. ระยะช่วงวา่งของพวงมาลยั  หลวมผดิปกติหรือไม่ 
2. การท างานของสัญญาณเล้ียว 
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ทีบ่ริเวณ  3 

3. ความดนัของลมยางลอ้หนา้ขา้งขวา  การสึกหรือผดิปกติของดอกยาง การช ารุดของยาง 
ทีบ่ริเวณ  4 

4. ความดนัของลมยางลอ้หนา้ขา้งซา้ย  การสึกหรือผดิปกติของดอกยาง  การช ารุดของยาง 
ทีบ่ริเวณ  5 

5. ความดนัของลมยางลอ้หลงัซา้ย  การสึกหรือผดิปกติของดอกยาง  การช ารุดของยาง 
6. การร่ัวของน ้ามนัเกียร์ 

ทีบ่ริเวณ  6 
7. สีของท่อไอเสีย 
8. การร่ัวของน ้ามนัเฟืองทา้ย 
9. ความสกปรก  หรือการช ารุดของไฟซา้ย 
10. ความสกปรก  หรือการช ารุดของแผน่ป้ายและไฟส่องแผน่ป้ายทะเบียน 
11. ความดนัของลมยางอะไหล่ 

ทีบ่ริเวณ  7 
12. ความดนัของลมยางลอ้หลงัขวา  การสึกหรือผดิปกติของดอกยาง  การช ารุดของยาง 

ทีบ่ริเวณ  8 
13. การท างานของเกจวดัอุณหภูมิน ้ าระบายความร้อน เม่ือตรวจสอบดงัขา้งตน้เสร็จแลว้  เร่ิมออกรถชา้ ๆ 

และตรวจสอบต่อไปน้ี 
14. การท างานของเคร่ืองวดัความเร็ว  (เคร่ืองวดัรอบหรือเขม็ไมล)์ 
15. การท างานของพวงมาลยั (สั่นสะเทือนดึงไปทางใดทางหน่ึง  พวงมาลยัหนกั) 
16. หา้มลอ้กินดีหรือแฉลบหรือไม่ 
การตรวจสอบทั้งหมดน้ี ดูดว้ยตาเปล่าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด ๆ เลย ดงัท่ีเคยกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  

ส าหรับน ้ามนัร่ัวนั้นใหดู้ท่ีพื้นใตร้ถ 
 

2. การตรวจสอบหลงัจากเลกิใช้รถยนต์ 

หลงัจากเสร็จภาระกิจในวนันั้น ๆ แลว้ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ตรวจสอบสภาพของรถยนตท่ี์ใชอ้ยูมี่ส่ิงผิดปกติใดบา้ง โดยจะสังเกตไดจ้ากการท่ีไดข้บัรถทุก ๆ คร้ัง   

ถา้มีส่ิงผดิปกติ  ตอ้งรีบรายงานต่อผูรั้บผดิชอบทนัที เพื่อท่ีจะไดด้ าเนินการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานไดต่้อไป 

2. ใหต้รวจดูอุปกรณ์และเคร่ืองมือประจ ารถใหเ้รียบร้อย 
3. ท าความสะอาดภายในและภายนอก 
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4. น ารถเก็บเขา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้  และการจอดรถควรจอดโดยถอยหลงัเขา้ท่ีจอดเพื่อสะดวกในการท่ีจะน า

รถออกในกรณีฉุกเฉิน 
5. เม่ือจอดรถเรียบร้อยแลว้ให้ดึงห้ามลอ้มือ  และเขา้เกียร์ไวเ้พื่อป้องกนัการไหลพร้อมล๊อคกระจกและ

ประตูทุก ๆ คร้ังดว้ย 
6. น ากุญแจคืนแก่ผูค้วบคุมรถ 
7. ในระหวา่งท่ีน ารถยนตอ์อกไปใชง้าน  หากมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน  จะมากหรือนอ้ยก็ตามให้รายงานต่อผู ้

ควบคุมทราบเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาแก่ผูท่ี้จะใชร้ถยนตต่์อจากท่านในโอกาสต่อไป 
ถา้ท่านปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ีแลว้ท่านจะไดช่ื้อวา่เป็นนกัขบัรถท่ีดี  การขบัข่ีก็จะมีแต่ความปลอดภยั

รวมทั้งตวัท่านเองและคนอ่ืน ๆ ดว้ย 
3.  การตรวจสอบก่อนเดินทางไกล 
 ก่อนท่ีท่านจะขบัรถเดินทางไกลจ าเป็นตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติม  แต่ถา้ท่านมีเวลาก็สมควรจะไปให้ทางอู่เป็น
ผูต้รวจสอบ  เพราะจะท าให้ท่านมีความปลอดภยัสูงยิ่งข้ึนและลดอุบติัเหตุลงไดม้าก  แต่ถา้ในกรณีท่ีท่านไม่มีเวลา
พอท่ีจะใหอู่้ตรวจสอบ  ท่านก็สามารถตรวจสอบไดเ้อง ดงัค าแนะน าต่อไปน้ี 

1. ตรวจยาง  เป็นการตรวจสอบท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงก่อนออกเดินทางไกลจะท าให้ท่านเดินทางไกล
ดว้ยความปลอดภยัยิง่ข้ึน 
 ตรวจดูการสึกหรอของยาง  ถา้ยางสึกมากจนกระทัง่ไม่มีดอกยางเหลืออยู่  ก็ไม่ควรจะใชบ้นทางหลวง
เพราะมนัมกัจะล่ืนและท าให้เกิดอนัตรายได ้  จึงจะตอ้งตรวจสอบดูอยา่งละเอียดเพื่อดูวา่มีรอยแตกช ารุดหรือมีส่ิง
อ่ืนใดติดอยู ่ เช่น  กอ้นหินหรือตะปู 
  

วดัความดนัของลมยางให้ไดค้่าท่ีถูกตอ้งแน่นอนดว้ยเกจวดัลมยาง  การตรวจสอบตามปกติโดยวิธีใชดู้รูป
ของยาง หรือเคาะยางไม่เป็นการเพียงพอส าหรับจุดประสงคข์อ้น้ี เม่ือขบัรถบนทางหลวงสมควรท่ีจะตอ้งสูบให้
มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือคู่มือประมาณ  20 – 30  เปอร์เซ็นต์   ถา้ยางอ่อนเกินไปเม่ือขบัเร็ว ๆ ยางจะร้อนจดั 
อาจถึงกบัระเบิดและอาจเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงข้ึนได ้

 
2. ตรวจเคร่ืองยนต์ 

 เคร่ืองยนต์ร้อนจดัเกินไปมกัเกิดข้ึนไดเ้สมอเน่ืองจากขบัรถเร็ว ๆ เพื่อป้องกนัการร้อนจดัเกินไปของ
เคร่ืองยนต ์ จงตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ีเป็นพิเศษ 

2.1  การร่ัวของน ้าระบายความร้อน  จะตอ้งไม่ร่ัวท่ีหน่ึงท่ีใด 
2.2  ระดบัของน ้าระบายความร้อน  หมอ้น ้าจะตอ้งมีน ้าเตม็อยูเ่สมอ 

- ตรวจท่อน ้าและการร่ัวน ้าหล่อเยน็ 
- เติมน ้าในหมอ้ต ่ากวา่คอหมอ้น ้า  20  มม. 
- ใชน้ ้าสะอาดเติมเท่านั้น  อยา่ใชน้ ้ากระดา้งหรือน ้าด่างแทนน ้าสะอาด 
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-  
2.3  ฝาปิดหมอ้น ้า  จะตอ้งปิดไวแ้น่น 
2.4  สายพานพดัลม จะตอ้งตึงพอดีและไม่มีรอยช ารุด 
2.5  น ้ามนัเคร่ือง  ตรวจปริมาณและสีของน ้ามนัเคร่ือง 

- น ้ามนัเคร่ืองจะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีก าหนด 
- น ้ ามนัเคร่ืองใสเกินไปหรือมีน ้ าปนหรือสกปรกมาก  หรือมีเศษผงเศษโลหะเจือปน

ตอ้งเปล่ียนทนัที 
2.6  ตรวจระดบัน ้ามนัเบรกและคลตัช์ 

- ตรวจดูระดบัน ้ามนัเบรกและคลตัช์  ตอ้งอยูใ่นระดบั 
- ถา้น ้ามนัต ่ากวา่ขีดต ่าสุด  ใหเ้ติมถึงขีดสูงสุด 

3.  ตรวจสอบระบบห้ามล้อ 
 จ าเป็นจะตอ้งตรวจเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

 3.1  สายยางหา้มลอ้  จะตอ้งไม่ช ารุด  จะตอ้งต่อไวแ้น่นดี 
 

 3.2  น ้ามนัหา้มลอ้จะตอ้งมีพอ 
 แมจ้ะพบการร่ัวของน ้ ามนัห้ามลอ้เพียงเล็กนอ้ยก็จะตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัตรวจสอบระบบห้ามลอ้อยา่ง
ละเอียด  ถา้มีอะไรไม่ปกติไม่วา่จะเล็กเพียงใดจงซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยเสียก่อนออกเดินทางไกล 

4.  ตรวจสอบพวงมาลยั 
 นอกจากการตรวจสอบระยะช่วงวา่งและความหลวมของพวงมาลยัแลว้  ควรจะไดต้รวจวา่พวงมาลยัสั่น
หรือหนกัหรือไม ่ โดยการขบัรถสักระยะหน่ึง  แลว้สังเกตดูวา่พวงมาลยัสั่น  หนกั  หรือดึงไปทางใดหรือไม่ 

5.  ตรวจสอบแบตเตอร่ี 
 จะตอ้งตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

 5.1  น ้ากลัน่ของแบตเตอร่ี จะตอ้งมีมากพอ 
 5.2  ขั้วสายของแบตเตอร่ีจะตอ้งต่อใหแ้น่นดีอยูเ่สมอ  จะตอ้งไม่มีคราบเกลือจบัอยู ่
 5.3  ระบบชาร์จไฟ  จะตอ้งท างานเรียบร้อยดี 
6.  ตรวจสอบระบบอืน่ ๆ  
 6.1  เคร่ืองปัดน ้าฝน 
 6.2  ไฟสัญญาณต่าง ๆ  
 6.3  ไฟแสงสวา่ง 
 6.4  แตร 
 6.5  มิเตอร์บอกอุณหภูมิของเคร่ือง 
 6.6  มิเตอร์บอกความดนัของน ้ามนัเคร่ือง 
 6.7  เกจวดัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

เร่ือง :การตรวจสอบก่อนใชร้ถและเดินทางไกล หนา้ท่ี ...8......./..10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 



อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีค่วรมีในการเดินทางไกล 

 ในขณะเดินทางไกลอยู่อาจจะเกิดอาการขดัขอ้งของเคร่ืองยนต์ได้  หรืออาจเกิดจากระบบอ่ืนๆของ
เคร่ืองยนต์   ถา้เราเตรียมเคร่ืองมือหรืออะไหล่ท่ีจ าเป็นไปเราก็สามารถท่ีจะแกไ้ขการขดัขอ้งนั้นได ้   โดยท่ีเราไม่
เสียเวลาในการเดินทางมากและเป็นการปลอดภยั  อะไหล่และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นมีดงัน้ี 

อะไหล่ 

1. ทองขาว  อาจจะซ้ือใหม่หรือจากของเก่าท่ีมีสภาพใชไ้ดส้ ารองไว ้
2. สายพานพดัลม  ในกรณีท่ีสายพานเกิดขาดอยา่งกะทนัหนัระบบไฟชาร์จจะไม่ท างาน  และพร้อมกนั

นั้นป๊ัมน ้ าจะไม่ท างานดว้ยท าให้เคร่ืองยนตร้์อนจดั  แต่ถา้ท่านมีสายพานส ารองก็จะช่วยแกไ้ขปัญหา
ไดท้นัที 

3. ฟิวส์ และหลอดไฟ ( ควรหาขนาดเฉพาะของรถคนันั้น ) 
4. น ้ามนัเคร่ือง 
5. น ้ามนัเบรก 
6. น ้า 

เคร่ืองมือ 

1. ไขควงชนิดปากแบนและแฉก 
2. แม่แรง  ยางอะไหล่  ประแจขนัลอ้ 
3. ประแจปากตาย  (ควรเลือกขนาดใหใ้ชง้านไดดี้ท่ีสุด) 
4. คีม 
5. สายไฟ  กระดาษทราย 
6. ไฟฉาย  เชือกส าหรับลากรถ 
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6.  เกณฑ์ช้ีวดั 
  - มีการตรวจสอบก่อนใชร้ถทุกคร้ัง 
 - ไม่พบอุบติัเหตุจากการเดินทาง  
 
7.  เอกสารอ้างองิ    
                ข้อมูลจากศูนย์วศิวกรรมการแพทย์ที ่3 (นครสวรรค์) 

 

เร่ือง :การตรวจสอบก่อนใชร้ถและเดินทางไกล หนา้ท่ี ....10......./..10...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 





 
5.  ขั้นตอนการด าเนินการเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ือง :ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ
หรือสูญหาย หนา้ท่ี ....2......./.. ...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 

พนักงานขับรถยนต ์
รายงานต่อผู้บังคับบญัชา

ตามล าดับชั้น 
รพช. ตั้งกรรมการด าเนินการสอบสวน 

สสจ. ตั้งกรรมการด าเนินการสอบสวน 

ตั้งกรรมการด าเนินการสอบสวน จังหวัด. กระทรวงสาธารณสุข 

ต้องชดใช้ ไม่ต้องชดใช้ 

ผู้รับผิด กระทรวงการคลัง 

ยุติเรื่อง จังหวัด. ยุติเรื่อง 

พนักงานอัยการ 

ไม่ยินยอม  ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ยนิยอมชดใช ้



6.  แบบฟอร์มการเขียนรายงานเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ 
แบบ 5 

เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน................... 
เรียน........................................................................ 
เหตุเกิดเม่ือวันที่.........................................................................................................เวลา............................น. 
สถานที่เกิดเหตุ.....................................................................................................(ดังแผนที่สังเขปที่แนบมานี้) 
ความเร็วขณะเกิดเหตุ..........................................................................................................................กม./ซม. 
ก่อนเกิดเหตุเดินทางจาก.................................................................จะไป......................................................... 
ความเสียหาย................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
พาหนะหรือทรัพย์สินฝ่ายตรงข้าม 
รถ..................................................................หมายเลขทะเบียน...................................................................... 
ขับข่ีโดย......................................................อายุ................ปี ใบอนุญาตขับขี่เลขที่.......................................... 
ที่อยู่ชองผู้ขับขี่................................................................................................................................................. 
ชื่อเจ้าของรถ................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดจาก..................................................................................................................................................... 
ความเสียหาย................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ผู้บาดเจ็บ 
ชื่อ...........................................................อายุ.............ปี. ที่อยู่......................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ชื่อ..........................................................อายุ.............ปี.  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ผู้สอบสวนและพยาน 
 พนักงานสอบสวนชื่อ.......................................................................สถานีต ารวจ........................................... 
 
พยาน 
ชื่อ..........................................................อายุ.............ปี.  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ชื่อ..........................................................อายุ.............ปี.  ที่อยู่.......................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ผลของคดี......................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รายงาน 

                                                  ต าแหน่ง................................................................. 

 

เร่ือง :ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ
หรือสูญหาย หนา้ท่ี .... ......./.. ...... 

รหสัเอกสาร : ………………………………………. วนัท่ีอนุมติั : …………………… 
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