
 

ความรับผิดชอบของพลขับ  
๑.  ต้องท าการปรนนิบัติบ ารุงรถยนต์  ตามระยะเวลาอย่างเคร่งครัด  

๒.  ต้องดูและรักษาเครื่องมือประจ ารถยนต์ให้สะอาดและใช้งานได้ทันที   

๓.  ต้องดูแลการบรรทุกสิ่งของหรือคนหรือสัตว์ให้เหมาะสมถูกต้อง   

๔.  ต้องกรอกรายการต่าง ๆ ในบัตรอนุญาตใช้รถยนต์ (ทบ.๔๖๘ – ๓๑๐) หรือรายงาน อุบัติเหตุ(ทบ.๔๖๘ – 

๗๐๒) ได้อย่างถูกต้อง  

๕.  นอกจากนั้นพลขับจะต้องพึงร าลึกเสมอว่าพลขับต้องรับผิดชอบความช ารุดเสียหาย  ของรถยนต์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ประจ ารถตลอดจนความช ารุดเสียหายของบุคคล และทรัพย์สินที่รถยนต์ของตนกระท าให้เกิดข้ึน  

การปรนนิบัตบิ ารุงในหน้าที่พลขับ  

ก่อนที่พลขับจะน ารถยนต์ไปใช้งาน พลขับจะต้องตรวจดังต่อไปนี้  

๑.  ตรวจดูสภาพรถยนต์ทั่ว ๆ ไป ทั้งคันว่ามีรอยช ารุดบุบสลายที่ใดบ้าง  เครื่องมือ ประจ ารถอยู่ในที่เก็บ

เรียบร้อย  เปิดฝากระโปรงตรวจดูด้วยสายตาทั่ว ๆ ไปว่ามี รอยรั่วช ารุดที่ใดบ้าง  

๒.  กรวดน้ าในหม้อน้ า  ตรวจระดับน้ ามันเครื่อง ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงว่ามีพอที่จะ ไปปฏิบัติภารกิจหรือไม่  

๓.  ตรวจส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เช่น คาร์บูเรเตอร์ ไดนาโม สายพานพัดลม แผงกันลม ฯลฯ ต่าง ๆ 

เหล่านี้ยึดแน่นหรือไม่ มีรอยรั่วหรือไม่  

๔.  ตรวจใต้พ้ืนที่จอดรถว่ามีรอยรั่วไหลหรือไม่ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง น้ า น้ ามันกระปุกเกียร์ น้ ามัน

เฟืองท้าย เป็นต้น  

๕.  ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้สังเกตว่ามอเตอร์ท างานได้เรียบร้อยหรือไม่ เช่น  มอเตอร์หมุนช้า  หมุน ๆ 

หยุด ๆ เป็นต้น และเม่ือเครื่องยนต์ติดแล้วให้สังเกต แผงหน้าปัดว่าท างานเรียบร้อยหรือไม่ แล้วอุ่นเครื่อง

ประมาณ ๓ – ๔ นาท ี 

๖.  ตรวจแตร ที่ปัดน้ าฝน กระจก กระจกมองหลัง ว่าสะอาดหรือไม่ กระจกมอง  หลังปรับได้พอดีหรือไม่      

๗.  ตรวจโคมไฟต่าง ๆ ว่าท างานเรียบร้อยหรือไม่  ไม่มีความช ารุดเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน  

๘.  ตรวจยางทุกเส้นตลอดจนยางอะไหล่ว่ามีความดันลมในยางตามก าหนดหรือไม่นอกจากนั้นตรวจน๊อตล้อ

ทุกตัวว่าขันแน่นหรือไม่  



๙.  ตรวจแหนบ ระบบบังคับเลี้ยวว่า ขันแน่น ไม่หลวมคลอน ตลอดจนกระปุกเฟือง เกียร์ว่าขันแน่นไม่

รั่วไหล             

๑๐.  ตรวจบังโคลน  กันชน ขอพ่วง ว่าช ารุดหรือไม่ โดยเฉพาะขอพ่วงต้องมีสลัก พร้อมอยู่ในสภาพใช้งานได้  

๑๑.  ตรวจสภาพทั่วไปของรถ ตรวจถึงสิ่งบรรทุกและผ้าใบคลุมรถ โดยเฉพาะสิ่ง บรรทุกได้บรรทุกไว้ถูกต้อง 

เฉลี่ยน้ าหนักบนรถได้เหมาะสมถูกต้องตามหลัก การบรรทุกและไม่ตกหล่นในขณะแล่น   

๑๒.   ตรวจการท างานของเครื่องยนต์  ตรวจแผงหน้าปัดท างานตามปกติหรือไม่ ลองเร่งเครื่องเพ่ือฟังเสียง

ผิดปกติหรือไม่ เครื่องยนต์เดินเบาได้เรียบร้อยไม่ดับ  

๑๓.  พลขับอย่าลืมใบอนุญาตพิเศษขับรถยนต์ทหาร ใบอนุญาตใช้รถยนต์  (ทบ.๔๖๘-๓๑๐)และรายงาน

อุบัติเหตุ  

(ทบ.๔๖๘-๗๐๒)ต้องน าติดตัวไปด้วย ทุกครั้ง 

การปรนนิบัตบิ ารุงขณะใช้งาน  

   ๑.  ตรวจห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าว่าใช้งานได้หรือไม่ เช่น แป้นห้ามล้อเท้ากดลึก มากปกติเหยียบห้ามล้อ

แล้วรถไม่หยุด  การตรวจห้ามล้อมือบนทางราบให้ดึง ห้ามล้อมือให้สุด เข้าเกียร์ ๒ ออกรถ หากรถออกได้โย

เครื่องไม่ดับแสดงว่าห้ามล้อมือบกพร่อง  

  ๒.  ขณะเครื่องยนต์ติดแล้วฟังเสียงผิดปกติ  ในห้องคลัช แล้วลองเหยียบคลัช ถ้ามี เสียงดังแสดงว่าคลัชหรือ

ลูกปืนกดคลัชบกพร่องหรือระยะฟรีของแป้นคลัชถูก ต้องหรือไม่   

  ๓.  เมื่อเหยียบคลัชเข้าเกียร์ไม่มีเสียงดังและเกียร์ไม่หลุดขณะเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง  

  ๔.  ในขณะขับให้สังเกตการณ์ท างานของเครื่องยนต์ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่  นอกจากนั้น ให้ดูควันที่ออก

จากท่อไอเสีย หากมีควันสีขาว แสดงว่ามีน้ ามัน เครื่องเข้าไปเผาไหม้ในกระบอกสูบมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่

ผิดปกติ  

  ๕.  ในขณะที่ขับพลขับต้องหมั่นช าเลืองดูการท างานของแผงหน้าปัดว่าท างาน ปกติหรือไม่  

๖.  พลขับต้องฟังเสียงเพลาล้อ ล้อหรือส่วนรองรับอ่ืน ๆ เช่น แหนบ โช๊คอัพว่า มีส่วนใดหลวมคลอนหรือ

ช ารุด  

การปรนนิบัตบิ ารุงขณะหยุดพัก  

ในขณะที่ถึงต าบลหยุดพัก ให้พลขับตรวจดังต่อไปนี้  

๑.  ตรวจระดับน้ ามันเครื่อง น้ า และน้ ามันเชื้อเพลิงว่ามีพอเพียงที่จะแล่นถึงที่หมาย  ปลายทางได้หรือไม่  

๒.  ให้พลขับใช้มือแตะดุมล้อ จานห้ามล้อ หีบเฟืองเกียร์และเพลาต่าง ๆ ว่ามีความ  ร้อนสูงหรือไม่ หากมีสิ่ง



หนึ่งสิ่งใดมีความร้อนสูงหรือไม่ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมี ความร้อนสูงต้องแจ้วให้ช่างท าการแก้ไข  นอกจากนั้นใช้

มือแตะโช๊คอัพ ถ้าโช๊ค  

อัพอุ่นแสดงว่าโช๊คอัพท างานตามปกติ ถ้าโช๊คอัพเย็นแสดงว่าโช๊คอัพช ารุด   

๓.  ตรวจรูระบายอากาศของหีบเฟืองต่าง ๆ ว่า อุดตันหรือไม่  

๔.  ตรวจเพลาส่งก าลัง เพลาขับล้อว่าหลวมหรือมีน ามันไหลที่ดุมล้อหรือไม่  

๕.  ตรวจแหนบหรือแป้นแหนบว่าหลวมคลอนหรือไม่  

๖.  ตรวจข้อต่อบังคับเลี้ยว คันชัก คันส่ง ว่าหลวมคลอนหรือไม่  

๗.  ตรวจยาง แบนหรือไม่ ถ้ามีเศษหินติดในร่องยางคู่ให้ดึงออก  

๘.  ตรวจการรั่วไหลทั่ว ๆ ไป  

๙.  ตรวจส่วนประกอบเครื่องยนต์ เช่น สายพานพัดลม และ ท่อน้ าขันแน่น  

๑๐.  ตรวจขอพ่วง สลัก ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้  

๑๑.  ตรวจสิ่งบรรทุกว่าไม่หลวมคลอนอันจะแสดงว่าจะหล่นในขณะรถแล่น 

การปรนนิบัตบิ ารุงหลังการใช้งาน  

ตรวจตามหัวข้อต่อไปไปนี้.-  

๑.  ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงว่ามีพอที่จะใช้งานได้ต่อไปหรือไม่  

๒.  การท างานของเครื่องยนต์ปกติหรือไม่  

๓.  ตรวจแผงวัดต่าง ๆ ปกติหรือไม่  

๔.  ตรวจแตร  เครื่องปัดน้ าฝน โคมไฟต่าง ๆ ว่าท างานปกติหรือไม่  

๕.  ตรวจกระจกต่าง ๆ กรกมองหลังว่าสะอาด  ขันแน่น ไม่แตกร้าว  

๖.  ตรวจดูคันบังคับต่าง ๆ ว่าหลวมคลอนหรือไม่  

๗.  ตรวจข้อต่อบังคับเลี้ยว คันชัก คันส่ง ว่ามีการหลวมคลอนหรือไม่  

๘.  ตรวจเพลาส่งก าลัง   ดุมล้อ ว่ามีน้ ามันรั่วไหลหรือน๊อตหัวเพลาล้อหลวมคลอน หรือไม่  

       หมายเหตุ    หากพลขับท าการตรวจตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากพบรายการใดผิดปกติต้องรีบรายงานทันทีเพ่ือ 

ให้ช่างท าการแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้จะท าให้การช ารุดเล็กน้อยเป็นการช ารุดที่มากข้ึนยากแก่การที่จะแก้ไข  



การปรนนิบัตบิ ารุงประจ าสัปดาห์  

๑.  ตรวจกรองน้ ามันเชื้อเพลิงว่ามีการรั่วไหลหรือไม่  

๒.  ถอดไส้กรองอากาศออกมาท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ ามันเครื่องในห้อง  กรองอากาศ  

๓.  ตรวจยางล้อว่าฉีกขาดหรือสึกหรอผิดปกติหรือไม่ ดูเศษหิน ,เศษแก้ว  

๔.  ตรวจส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เช่น สายพานพัดลม คาร์บูเรเตอร์ ไดนาโม  เรกูเรเตอร์ สต๊าร์ทเตอร์   

แผงกั้นลมที่หม้อน้ ารังผึ้ง  ปั้มเชื้อเพลิง  ปั้มน้ า ฯลฯ ว่ารั่วไหลหรือไม่  และจัดปรับสายพานพัดลมให้ได้ตามก าหนด 

ตามคู่มือ ประจ ารถ  

๕.  ท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่พร้อมที่ติดต้ังให้สะอาด ตรวจดูน้ ายาในหม้อ แบตเตอรี่ให้ท่วมแผ่นธาตุตามก าหนด ๓/๔ นิ้ว  

 ท าความสะอาดรูระบาย อากาศที่ฝาเติมน้ ายาให้สะอาด  

๖.  ตรวจสายไฟต่าง ๆ ว่าสะอาด  ไม่ขาด  

๗.  ตรวจแหนบ แป้นรองแหนบ น๊อตยึดแหนบว่าขันแน่นไม่หลวมคลอน น๊อต ยึดโช๊คอัพไม่หลวมคลอน  

๘.  ถอดรูระบายของเพลาและหีบเฟืองต่าง ๆ ออกมาท าความสะอาด   

๙.  ตรวจข้อพ่วงต่าง ๆ ว่าไม่ยึดแน่น  ติดตาย ต้องหยอดน้ ามันให้หลวมคล่องตัว  

และมีสลักยึดตามสายห้ามล้อและสายไฟที่จะต่อไปยังรถพ่วงมีสภาพใช้การได้ ไม่ ฉีกขาด  

๑๐.  ขันน๊อตให้แน่นทุกตัว  

๑๑.  ท าความสะอาดรถทั้งคัน  

๑๒.  ตรวจและท าความสะอาดเครื่องมือประจ ารถ 

การปรนนิบตัิบ ารุงประจ าเดือน  

(๑,๐๐๐ ไมล์ หรือ ๑,๖๐๐  กิโลเมตร  หรือตามคู่มือของรถคันนั้นก าหนด)  

๑.  ท าความสะอาดรถทั้งคัน  

๒.  ถ่ายน้ าในหม้อน้ ารังผึ้ง ตรวจการท างานของฝาหม้อน้ า ตรวจการยึดแน่น  

๓.  ตรวจความตึงของสายพาน (ระยะปกติ ๒๕ - ๓๕ มม.)  

๔.  ตรวจความยึดแน่นของออนดิเนเตอร์ และสายไฟที่ข้ัวออกจากออนดิเนเตอร์   

๕.  ตรวจการยึดแน่นของมอเตอร์สตาร์ทและข้ัวไฟพร้อมทั้งหยอดน้ ามัน   

๖.  ท าความสะอาดไส้กรองอากาศ เปลี่ยนน้ ามัน(แบบเปียก) พร้อมทั้งตรวจการ ยึดแน่น  

๗.  หล่อลื่นจุดหมุน ข้อต่อคันเร่ง  



๘.   ตรวจระดับน้ ามัน เบรก -  คลัช  

๙.  ตรวจระยะฟรีแป้นคลัช (ระยะปกติ ๒๕-๓๕ มม.ถ้าน้อยกว่า ๑๐ มม.ให้ปรับ ใหม่  

๑๐.  ตรวจระฟรีแป้นห้ามล้อ (ระยะปกติ ๒๕-๓๕ มม.)  

๑๑.  ตรวจการท างานของห้ามล้อมือ  

๑๒.  ตรวจการท างานของระบบแสงสัญญาณ  

๑๓.  ตรวจระดับน้ ายาในหม้อแบตเตอรี่  และการหลวมคลอนของขั้วสายไฟ การ  

ติดตั้งพร้อมทั้งท าความสะอาด  

๑๔.  ตรวจความดันลมยางใน และสิ่งที่ติดอยู่ตามดอกยาง และตรวจการยึดแน่น  

(พร้อมทั้งยางอะไหล่)  

๑๕.  ท าความสะอาดกรองอากาศ หม้อลมเบรก  

๑๖.  ตรวจการรั่วไหลของระบบห้ามล้อ พร้อมทั้งการหลวมคลอนของข้อต่อต่าง ๆ  ของระบบห้ามล้อ  

๑๗.  ตรวจและขันแน่นข้อต่อต่าง ๆ ของระบบบังคับเลี้ยว  

๑๘.  ถ่ายน้ ามันภายในเครื่องยนต์  

๑๙.  อัดไขท้ังคัน  

๒๐.  ตรวจสิ่งหลวมคลอน ขันแน่นสิ่งต่าง ๆ ทั้งคัน    

๒๑.  ตรวจการรั่วไหลของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  

๒๒.  ตรวจเครื่องมือประจ ารถ และท าความสะอาด  

๒๓.  เปิดก้นกรองน้ ามันเชื้อเพลิงตัวแรกระบายน้ าทิ้ง  

๒๔.  ท าความสะอาดที่ระบายอากาศกระปุกเฟืองเกียร์และเฟืองท้าย   

๒๕.  ตรวจระดับน้ ามันเกียร์และการรั่ว  

๒๖.  ตรวจการรั่วน้ ามันเฟืองท้าย  

๒๗.  ตรวจการรั่วของน้ ามันกระปุกเฟืองพวงมาลัย  

๒๘.  ตรวจการหักของแหนบและการยึดแน่น  

๒๙.  ตรวจการท างานของระบบไฟชาร์ท  

๓๐.  ตรวจการเสียหายของสายไฟ และความหลวมของหัวเสียบสายไฟ จุดต่อสาย ต่าง ๆ  

๓๑.  ตรวจและขันน๊อตล้อ  

๓๒.  ให้การหล่อลื่นข้อต่อต่าง ๆ ของห้ามล้อมือ 

ความรับผิดชอบในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์  



๑.  พลขับต้องรับผิดชอบจ านวนสิ่งที่บรรทุกบนรถของตนตามเอกสาร  

๒.  พลขับต้องรับผิดชอบการเฉลี่ยน้ าหนักบรรทุกให้ถูกต้อง เพราะการบรรทุกไม่   

ถูกต้องท าให้การบังคับรถยากและเป็นอันตราย  

๓.  พลขับต้องแนะน าให้ผู้ยกขนวางสิ่งอุปกรณ์บนรถให้ถูกต้องเหมาะสม และอย่า ให้บรรทุกเกินอัตรา  

๔.  พลขับต้องพิจารณาอย่าบรรทุกเอาของหนักทับของเบาหรือสิ่งอุปกรณ์ที่แตก  ง่าย  

๕.  พลขับต้องผูกมัดสิ่งอุปกรณ์ท่ีบรรทุกบนรถ อย่าให้สิ่งอุปกรณ์ตกหล่น หรือ  ช ารุดเสียหายจากฝนหรือแดด  

๖.   พลขับต้องพิจารณาอย่าบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ท่ีเป็นกรดรวมกับสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

๗.  พลขับต้องระมัดระวังการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์อันตรายไวเพลิง หรือวัตถุระเบิด  

ความรับผิดชอบในการบรรทกุผู้โดยสาร  
๑.  การบรรทุกผู้โดยสาร พลขับต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์  

๒.  พลขับต้องว่ากล่าวตักเตือนผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการขนส่ง  

๓.  ในห้องพลขับจะนั่งเกิน  ๒  คนไม่ได้  

๔.  พลขับต้องเปิด – ปิด ท้ายรถให้ผู้โดยสาร ขึ้น – ลง 

ความรับผิดชอบการบรรทุกน า้มันเชือ้เพลิงและวัตถุระเบดิ  

๑.  ต้องดับเครื่องยนต์ในขณะบรรทุก  

๒.  ห้ามท าประกายไฟภายในระยะ ๑๐๐ ฟุต จากรถที่บรรทุก  

๓.  ห้ามสูบบุหรี่ในระยะ ๑๐๐ ฟุต จากรถที่บรรทุก  

๔.  ต้องมีหม้อน้ ายาดับเพลิงอย่างน้อย ๒ หม้อ  

๕.  ต้องยกขนด้วยความระมัดระวัง  

๖.  ต้องใช้ความเร็วในขณะขับให้พอเหมาะ  

๗.  อย่าให้มีการรั่วไหลในระหว่างเดินทาง หากตรวจพบต้องหยุดรถจัดการบรรทุก เสียใหม่  

๘.  เมื่อรถบรรทุกเกิดไฟลุก รถคันอื่นต้องรีบขับแยกออกทันที   

๙.  เมื่อท าการบรรทุกหรือขนลง ต้องไม่วางวัตถุระเบิดใกล้ท่อไอเสีย   

๑๐.  รถที่บรรทุกวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง ห้ามขับผ่านใกล้กองไฟ  

๑๑.  หากท าได้ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่งหรือเมืองใหญ่  

๑๒.  ชนวนระเบิด ห้ามบรรทุกไปกับรถบรรทุกวัตถุระเบิด  

๑๓.  จัดการโยงยึดสิ่งบรรทุกให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันสิ่งบรรทุกเลื่อน  



๑๔.  รถที่บรรทุกวัตถุระเบิดควรมีป้ายบอกว่า “วัตถุระเบิด”ที่ข้างรถท้ังสองด้าน และด้านหน้า,ด้านหลังด้วย  

๑๕.  ห้ามจอดท้ิงรถบรรทุกวัตถุระเบิดไว้โดยไม่มีผู้ดูแล  

๑๖.  รถบรรทุกวัตถุระเบิดท่ีไม่มีหลังคา ต้องคลุมด้วยผ้าใบกันแดด , ฝน 

ข้อห้ามพลขับปฏิบัต ิ 

๑.  ห้ามดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่  

๒.  ห้ามมิให้ผู้อ่ืนขับรถของตน  

๓.  ห้ามจอดท้ิงโดยไม่มีผู้ดูแล  

๔.  ห้ามขับรถด้วยอาการหวาดเสียวอันอาจจะเกิดอันตรายกับผู้โดยสารหรือสิ่งของ ที่บรรทุก  

๕.  ห้ามขับรถให้ผู้อ่ืนเกิดความร าคาญ  

๖.  ห้ามขับรถเคียงคู่กัน เว้นแต่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

๗.  ห้ามจอดรับผู้อื่นโดยไม่ได้รับค าสั่ง 

ข้อที่พลขับต้องปฏิบัตใินการขับรถให้บุคคลส าคัญ  

๑.  การจอดรถรับผู้บังคับบัญชา ให้เลือกพ้ืนที่จอดท่ีผู้บังคับบัญชาขึ้นรถได้สะดวก  

๒.  พลขับต้องเปิดประตูรถด้านหลังที่ทแยงกับที่นั่งพลขับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  ขึ้นรถ  

๓.  พลขับต้องท าความเคารพผู้บังคับบัญชาก่อนขึ้นรถ หากมีผู้โดยสารหลายคน ต้องให้ผู้โดยสารขึ้นรถหมดก่อน แล้วพลขับจึงขึ้นขับรถ  

๔.  พลขับต้องอยู่กับรถตลอดเวลาที่ผู้บังคับบัญชาลงจากรถ  

๕.  ในขณะที่ขับรถพลขับต้องตั้งใจขับไม่พูดคุยหรือสูบบุหรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต  

พ.ร.บ.จราจรทางบกที่พลขับควรทราบ  

๑.  ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  

๒.  ผู้ขับขี่ต้องจอดรถขนานชิดกับขอบทางด้านซ้ายห่างขอบทางไม่เกิน ๒๕ ซ.ม.  

๓.  การจอดรถในทางถ้าผู้ขับข่ีไม่อยู่ ต้องดับเครื่องและห้ามล้อมือไว้   

๔.  การจอดรถในทางลาดชันต้องหันหน้าเข้าหาขอบทาง  

๕.  เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่มีอ านาจเคลื่อนย้ายรถได้ถ้าไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  

๖.  การหยุดหรือจอดรถนอกเขตเทศบาล ต้องให้ผู้ขับขี่รถอ่ืนมองเห็นได้ไม่น้อย  กว่า  ๑๕๐ เมตร  และในเวลาที่มี 

แสงสว่างไม่เพียงพอจะมองเห็นได้ต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามกฎกระทรวง  

๗.  เมื่อเห็นว่ารถโรงเรียนหยุด รับ – ส่ง นักเรียน ผู้ขับขี่รถคันอื่นที่ขับตามมาหรือ สวนกับรถโรงเรียนต้องใช้ความระมัดระวัง 



 ลดความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว ก็ขับผ่านไปได้ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีหยุดรถ -  บนทางเท้า , บนสะพาน หรืออุโมงค์, ในทางร่วม 

ทางแยก, ในป้ายห้ามหยุดรถ, ตรงทางเข้าออกของรถ, ในเขตปลอดภัย, ห่างจากทางรถไฟ ๕ เมตร  
 

ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถ  

-  บนทางเท้า, บนสะพานหรือในอุโมงค์, ในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ ๑๐ เมตร  

จากทางร่วมทางแยก, ในระยะ ๓ เมตรจากทางข้าม, ในระยะ ๓ เมตร จากท่อน้ า  

ดับเพลิง, ในระยะ ๑๐ เมตร จากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร, ในระยะ ๑๕ เมตร จาก  

ทางรถไฟผ่าน, ในระยะ ๑๕ เมตร ก่อนถึงป้ายรถประจ าทางและเลยไปอีก ๓  ม.,  

ในระยะ ๓ เมตร จากตู้ไปรษณีย์, ซ้อนรถคันอ่ืน, ตรงทางเข้าออกของรถ, ใน  

ระยะ ๕ เมตรจากปากทางเดินรถ, ในป้ายห้ามจอด, ในระยะ ๑๐ เมตร จากปลาย  

สุดเขตปลอดภัย, ในที่คับขัน, ในลักษณะกีดขวางการจราจร, ในเวลากลางคืน  

ต้องมีแสงสว่างมองเห็นได้ในระยะ ๑๕๐ เมตร 

การออกรถ  การเลีย้ว  และการกลับรถ  

การขับรถออกจากที่จอด  ผู้ขับขี่ต้องใช้สัญญาณมือและไฟสัญญาณและจะขับรถไปได้เม่ือเห็นว่าปลอดภัย   

การเลี้ยวซ้าย  ให้ขับรถชิดทางด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร  

การเลี้ยวขวา   

ก. ทางเดินรถท่ีไม่แบ่งช่องทางเดินรถไว้ให้ขับรถชิดด้านขวาของก่ึงกลาง และ   

ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร  

ข.  ทางเดินรถท่ีได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป  ให้ขับรถชิดด้าน  

ขวาสุดหรือในช่องที่มีเครื่องหมายให้เลี้ยวขวาได้และก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ ม.  

ค.  ในทางเดินรถท่ีมีเจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณจราจร ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้โดยไม่ต้องอ้อมเจ้าหน้าที่   

ง.  ต้องให้รถทางตรงผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงเลี้ยวขวาผ่านไปได้  

-  การเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่ได้สร้างไว้ผู้ขับขี่ต้องขับอ้อมทางซ้ายเสมอ   

-  ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้ทางแก่ผู้ที่ก าลังข้ามทางก่อน  

-  ทางร่วมทางแยกถ้ามีรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมกัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทาง แก่รถเลี้ยวขวาก่อน  

-  ในทางเดินรถสวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถในเมื่อมีรถอ่ืนสวน หรือ ตามมาในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร  

-  ห้ามกลับรถในทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้  



-  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีกลับรถในเขตท่ีไม่ปลอดภัย, ที่คับขันบนสะพาน หรือใน ระยะ  ๑๐๐ เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน  

การลากรถ หรือการจูงรถ  

-  ห้ามรถทุกชนิดลากหรือจูงรถคันอ่ืนเกิน ๑ คัน  

-  การลากหรือจูงรถท่ีใช้พวงมาลัยหรือห้ามล้อได้ โดยใช้สายพ่วง และสาย  

พ่วงนั้นจะต้องยาวไม่น้อยกว่า ๓  เมตรแต่ไม่เกิน ๕ เมตร  

-  ในรถที่ลากจูงด้วยสายพ่วงต้องมีผู้นั่งขับเพ่ือถือพวงมาลัยและใช้ห้ามล้อด้วย  

-  การลากหรือจูงรถท่ีไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือห้ามล้อได้  ต้องใช้วิธียกหน้า หรือท้ายรถท่ีถูกลากจูงติดกับรถท่ีลากหรือจูง  

-  กึ่งกลางสายพ่วงต้องมี ธงสีแดงท าด้วยผ้าหรือวัสดุสังเคราะห์แสง และในเวลา ที่ต้องเปิดโคมไฟ  ต้องเปิดโคมไฟสีแดง 

ที่ก่ึงกลางสายพ่วงด้วย  

-  ที่ท้ายรถที่ลากจูงต้องมีแผ่นป้าย “รถก าลังลากจูง” และในเวลาที่ต้องเปิด  

โคมไฟ ต้องเปิดโคมไฟที่ท้ายรถที่ลากจูง และเปิดโคมไฟแสงขาวส่องที่แผ่น  ป้าย “รถก าลังลากจูง” 

-  รถที่ก าลังลากจูงรถคันอื่น ใช้ความเร็วไม่เกิน ๔๕ ก.ม./ช.ม. ในเขตเทศบาล และไม่เกิน ๖๐ ก.ม./ช.ม. นอกเขตเทศบาล  

-  อย่าให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือล้อเลื่อนชนิดต่าง ๆ เกาะรถที่  ก าลังขับไปตามถนน 

การบรรทกุของรถยนต์ต่าง ๆ  

๑.  ส าหรับส่วนกว้างไม่เกินความกว้างของรถ  

๒.  ส าหรับส่วนยาว  

ก.  ถ้าเป็นรถยนต์  -  ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน  

-  ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร  

ข.  ถ้าเป็นรถพ่วง   -  ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร  

๓.  ส าหรับส่วนสูง  

ก.  ถ้าเป็นรถบรรทุกสูงไม่เกิน ๓ เมตร จากพ้ืนทาง  

ข.  ส่วนรถอ่ืน ๆ บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร  

ค.  ส าหรับรถบรรทุกตู้ ส าหรับรถบรรทุกสิ่งของ(คอนเทนเนอร์)ให้บรรทุก ได้ไม่เกิน ๔ เมตร จากพ้ืนทาง  

-  รถที่ประกอบตัวถังส าเร็จรูปจากต่างประเทศและจดทะเบียนถูกต้องแล้ว  ให้บรรทุกของที่ไม่เกินส่วนกว้าง, 

ส่วนยาวและส่วนสูงของตัวถังที่ใช้ บรรทุก  

-  รถจักรยานยนต์บรรทุกของได้ไม่เกิน ๕๐ กก.และนั่งซ้อนท้ายได้เพียง คนเดียว  

-  อย่าขับรถในขณะที่มีการบรรทุกสิ่งของหรือผู้โดยสารที่ท าให้ไม่อาจมองเห็น  ข้างหน้าได้ หรือที่ท่านไม่สามารถควบคุมรถได้  



- อย่าให้ผู้โดยสารอื่นอาศัย หรือเกาะบังโคลนกันชน หรือส่วนอื่นของรถที่  ไม่ใช่ส าหรับการโดยสาร 

การบรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนใด  

๑.  ถ้าเป็นวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วย อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

ต้องมีป้ายที่มีข้อความว่า “วัตถุระเบิด” 

๒.  ถ้าเป็นวัตถุไวไฟ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฟอสฟอรัสหรือไม้ขีดตั้งแต่ ๑ ห่อใหญ่ หรือ ๑๔๔ ห่อเล็กข้ึนไป ต้องมีป้ายชื่อ 

ที่มีข้อความว่า “วัตถุไวไฟ” 

๓.  ถ้าเป็นก๊าซอัด เช่น ก๊าซออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจน, แอมไฮดรัสแอมโมเนีย, แอมโมเนียไนตัสออกไซด์, 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ ก๊าซพิษอ่ืน ๆ ต้องมีป้ายที่มีข้อความว่า “ก๊าซอันตราย” 

๔.  ถ้าเป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรดคาร์บอริค , กรดเกลือ หรือกรด ก ามะถัน  ต้องมีป้ายที่มีข้อความว่า “กรดอันตราย”  

-  ป้ายที่มีข้อความทุกชนิดต้องเป็นสีขาว ใช้ตัวอักษรสีแดงสูง ๒๐ ซม. ความหนาของเส้น ๒.๕ ซม. ติดอยู่ข้างหน้า – หลัง  

ของรถให้เห็นได้ง่าย ตลอดเวลาขณะบรรทุกวัตถุดังกล่าว  

-  ท้ายรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดต้องมีแถบสะท้อน   

สีแดงสลับขาวในแนวเว้นทแยงมุมอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒๐ซม.ยาว ๑๔๐   ซม.    

-  ในรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายนิดอื่นใด ต้องมีเครื่อง  ดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์   หรือผงเคมีแห้ง  

 ซึ่งมีขนาดบรรจุไม่น้อย กว่า ๔ กก.อย่างน้อย ๒ เครื่องประจ าอยู่กับรถและต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  

-  ผู้ขับขี่ที่ใช้รถบรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ต้องปฏิบัติ ในการป้องกันอันตรายดังต่อไปนี้  

๑.  ไม่ตอดรถทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล  

๒.  ไม่เติมน้ ามันเชื้อเพลิงเว้นจ าเป็น  

๓.  ไม่สูบบุหรี่หรือให้ผู้อื่นสูบในระยะ ๑๕ เมตร  

๔.  ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ไฟที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในรถ  

 ข้อควรปฏิบัตเิม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

๑.  เบรคแตกหรือเสีย  

ให้ย้ าแรง ๆ บ่อย ๆ อาจท าให้เบรคมีก าลังดีข้ึน ถ้าเบรคเสียและข้างหน้าไม่มีรถขวาง ให้ลดความเร็วโดยใช้เกียร์ช่วย   

และใช้เบรกมือช่วย การใช้ควรลดเกียร์จาก เกียร์ ๔ มาเกียร์ ๓ เกียร์ ๒ และเกียร์ ๑ ตามล าดับ ถ้าเกิดขณะขึ้นหรือลงเขา 

ให้ใช้สิ่งกีดขวางข้างทางเพ่ือหยุดรถ อย่าลืมใช้แตรหรือสัญญาณฉุกเฉินเตือนรถและคนให้ทราบว่ารถของคุณก าลังผิดปกติ   



 

๒.  รถเสียหลักลื่นไถล  

การเลี้ยวรถแรง ๆ หรือห้ามล้อแรง ๆ ท าให้รถเสียการทรงตัวได้โดยเฉพาะบนถนนที่เปียกน้ า   

เมื่อรู้สึกว่ารถลื่นไถลให้ถอนคันเร่งและหักพวงมาลัยไปในทิศทางเดียวกับรถท่ีไถลเมื่ อรถตั้งล าได้แล้วค่อยบังคับพวงมาลัยคืนให้ตรง  

อย่าเหยียบเบรกในระหว่างที่รถก าลังลื่นไถล  

๓.  คันเร่งค้าง  

เมื่อคันเร่งค้างอย่าตกใจให้ใช้ปลายเท้าเขี่ยข้ึน ถ้าท าไม่ได้ให้ดับเครื่องยนต์เหยียบเบรกให้รถหยุด หรือถ้าใช้เพาเวอร์เบรก  

ต้องระวังหากดับเครื่องต้องใช้แรงเหยียบมากกว่าเดิม  

๔.  ไฟหน้าดับ  

ให้ถือพวงมาลัยให้ตรงและหยุดรถให้เร็วที่สุดแล้วน ารถเข้าข้างทางเมื่อหยุดรถแล้ว ให้สัญญาณเตือนรถอ่ืน  

ด้วยสาเหตุอาจเกิดจาก แบตเตอรี่  หลุด หรือฟิวส์ไฟขาด ถ้าวงจรครบแสดงว่าหลอดไฟขาด  

๕.  ยางแตกหรือระเบิด  

ถือพวงมาลัยให้มั่นอย่าให้รถเสียหลัก  ถ้ายางหน้าแตก รถจะเอียงไปทางท่ีแตก  

ถ้ายางหลังแตกจะรู้สึกรถสะเทือนอย่าเหยียบเบรกกะทันหัน ค่อย ๆ เบรก แล้วน ารถเข้าข้างทาง   

๖.  ฝากระโปรงเปิดขณะขับ  

ค่อย ๆ ลดความเร็วแล้วจอดรถชิดขอบทางควรตรวจฝากระโปรงรถให้ปิดสนิททุกครั้งที่พักรถให้เป็นนิสัย   

๗.  ไฟไหม้รถ  

รถที่ไฟไหม้มักเกิดจากไฟลัดวงจรให้หาทางตัดข้ัวแบตเตอรี่ออก การดับไฟให้ใช้ผ้าผืนใหญ่ ๆ หนา ๆ ถ้าดับไม่ได้  

ให้ออกห่างรถมากท่ีสุดก่อนถังน้ ามันรถจะระเบิดหรือขอยืมเครื่องมือดับเพลิงจากผู้อ่ืนมาดับ   

๘.  รถตกน้้า  

เมื่อรถตกลงไปในน้ า ให้ออกทางหน้าต่างรถหรือออกทางกระจกหน้า – หลังในขณะที่รถยังลอยอยู่ โดยใช้เท้าถีบ 

หรือวัตถุทุบกระจก อย่าพยายามออกทางประตูเพราะแรงดันน้ าจะท าให้ประตูเปิดไม่ออกจนกว่าน้ าจะเข้ามาเต็มภายในรถ   

เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน จงมีสติ ตรวจล็อคประตูเสียก่อนว่าล็อคอยู่หรือไม่ก่อนพยายามเปิดประ ตู  

๙.  เมื่อมีรถวิ่งมาชน  

หากรถดังกล่าววิ่งสวนมาจะชนให้ใช้ห้ามล้อทันทีเพ่ือลดแรงชน อย่าหักหลบมาทางขวา ให้สัญญาณไฟหรือแตรเตือน  

 อย่าลืมว่าการน ารถลงข้างทางนั้นยังมีโอกาสรอดมากกว่าถูกชนซึ่งหน้า   



๑๐.  เครื่องยนต์ร้อนจัด  

เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด เครื่องจะดับหรือเร่งไม่ออกหรือมีควันไอน้ าพุ่งหน้ารถให้ขับเข้าจอดข้างทาง    

อย่าเปิดฝาหม้อน้ าเป็นอันขาด รอจนกว่าเครื่องจะเย็นลงจึงจะขับไปร้านบริการที่ใกล้ที่สุด   หากต้องการเติมน้ า 

ต้องรอให้เครื่องยนต์เย็นเสียก่อนป้องกันไม่ให้ฝาสูบโก่งหรือคด   

๑๑.  กระจกหน้าแตก  

เมื่อกระจกหน้าแตกอย่าตกใจ ให้ขับชิดขอบทางทันที ในรถรุ่นใหม่กระจกจะค่อย ๆ แตกออกเป็นเม็ด ๆ  ให้ทุบกระจกทิ้งก่อน 

ขับรถต่อไป เก็บเศษกระจกแตกทิ้งขยะ  อย่าทิ้งไปข้างถนนเพราะนอกจากจะท าให้ถนนสกปรกแล้ว อาจท าให้ยางรถผู้อ่ืนแตกหรือรั่วได้   

๑๒.  เพลากลางส่งก้าลังหลุด  

การที่เพลากลางส่งก าลังหลุดขณะขับรถจะก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด เพลากลางส่งก าลังคือท่อทรงกระบอกอยู่ใต้ท้องรถที่ต่อจาก  

ห้องเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าและขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้น  ถ้าเพลากลางส่งก าลังหลุดโดยเฉพาะที่เกิดจากข้อต่อเพลาส่วนหน้าหลุด  

จะท าให้รถถูกดีดเนื่องจากหัวเพลางัดกับพื้นดินท าให้รถบังคับไม่ได้  เมื่อทราบว่าเพลาส่งก าลังหลุดให้ชะลอรถก่อนขับเข้าข้างทาง 

 ก่อนเพลากลางส่งก าลังจะหลุด รถจะมีอาการสั่นใต้ท้องรถขณะเคลื่อนที่ เมื่อเกิดอาการดังกล่าวให้ไปซ่อมทันที  



 


