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การให้บริการขับรถยนต์แก่ผู้บริหาร 

 

        โดย  นายสืบ  แพรขาว   พนักงานขับรถยนต์ 
 

ประสบการณ์ท างาน พนักงานขับรถยนต์  33 ปี  
 

พนักงานขับรถ 
ของงานบริการยานพาหนะและเครือ่งจักรกล 

1. ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งบริษัทในทันที หากเห็นว่า
ข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่น ารถออกให้บริการ และบริษัทต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมของมหาวิทยาลัยทราบ และท าการแก้ไขโดยด่วน 

2. ท าความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอก โดยกระท าภายในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้
เท่านั้น 

3. น ารถไปให้บริการ ณ จุดปล่อยรถพร้อมลงชื่อปฏิบัติงาน 
4. ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ขับรถในอัตราความเร็วตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ ชม. )  
4.2 ขับชิดซ้ายตลอดเส้นทาง 
4.3 หยุดรถทุกครั้งเมื่อถึงทางแยก หรือทางเลี้ยว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัย จึงออก

รถไปด้วยความนุ่มนวล 
4.4 ขับรถด้วยมารยาทท่ีดี และมีน้ าใจให้กับผู้ใช้ถนนอื่น และผู้โดยสารทุกคน 
4.5 ให้บริการในจุดจอดรับ – ส่งเท่านั้น  ส่วนในการให้บริการนอกจุดจอดนั้นขอให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของพนักงานขับรถ ให้จอดรับ – ส่งไดต้ามความเหมาะสม 
4.6 ก่อนการออกรถต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้โดยสารได้ขึ้น หรือลงจากรถ

เรียบร้อยแล้ว และต้องแน่ใจไม่มีผู้โดยสารว่ิงตามรถ 
4.7 หากมีเหตุอันใดท่ีต้องพูดคุย หรือแจ้งข้อขัดข้องกับผู้โดยสาร ต้องใช้วาจา และ

ท่าทางท่ีสุภาพ ไม่แสดงกริยาท่ีไม่ดีกับผู้โดยสาร ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด 
4.8 ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะให้บริการ 
4.9 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือส่ิงเสพติดใด ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน  

4.10 ชื่อฟังค าสั่งของนายท่า ตัวแทนมหาวิทยาลัย และตัวแทนบริษัท อย่างเคร่งครัด 
4.11 ขับรถตามเวลา และเส้นทางท่ีนายท่าก าหนดไว้เท่านั้น และต้องให้บริการถึง

ปลายทาง 
5. เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถ และลงเวลากลับท่ีนายท่า 
6. น ารถไปจัดเก็บ ณ สถานท่ี ท่ีก าหนดไว้เท่านั้น 



2 

 

วินัยในการปฏิบัติงาน 

  1. ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์จะต้องแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อย หรือตาม
แบบฟอร์มของผู้รับจ้าง 

  2. เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการท างานโดยเคร่งครัด 

  3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

  4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละอดทน และมีความตั้งใจ
จริง 

  5. ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างานต่อผู้บังคับบัญชา 

  6. ไม่ละท้ิงหน้าท่ี ขาดงานหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  7. ไม่เข้าท างานสายบ่อยครั้ง 

  8. ไม่จงใจหรือเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า 

 9. ไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเสียแก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใด 

  10. ไม่เปิดเผยข้อความใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการด า เนินงานของ
ผู้บังคับบัญชา  

  11. ห้ามพนักงานขับรถยนต์ลงเวลาแทนพนักงานขับรถยนต์อื่น หรือแก้ไขเพิ่มเติม
แบบฟอร์มลงเวลาอันท าให้พนักงานขับรถยนต์อื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

  12. ห้ามน าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงาน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  12. ห้ามพนักงานขับรถยนต์น ารถยนต์ของหน่วยงาน ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และห้ามน า
รถยนต์ออกจากลานจอดรถที่จัดไว้ให้โดยไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ โดยเด็ดขาด 
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ข้อควรปฏิบัติของก่อนใช้รถออกเดินทาง 

 การใช้รถออกเดินทางราชการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทางจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีพนักงานขับรถยนต์จักต้องด าเนินการ สามารถจ าแนกได้เป็น 
3 ส่วนดังนี้คือ 
  
1. การเตรียมความพร้อมของรถยนต์และการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้คือ 
  1.1 การตรวจเช็คภายในห้องเครื่องยนต์ ได้แก่ 

1.1.1   การตรวจระดับน้ ามันเครื่อง 
  การตรวจระดับน้ ามันเครื่องเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องท าการตรวจให้
ได้ระดับท่ีถูกต้อง เพราะถ้าปริมาตรของน้ ามันเครื่องพร่องขาดไปจะมีผลต่อการสึกหรอและความ
เสียหายของเคร่ืองยนต์ท้ังนี้เนื่องจากน้ ามันเครื่องในเครื่องยนต์นั้นมีหน้าท่ีส าคัญถึง 5 ประการคือ 

1) ลดความฝืด 
2) ลดเสียงดัง 
3) ท าความสะอาดชิ้นส่วนท่ีเสียดสี 
4) ระบายความร้อน 
5) ปูองกันก๊าซจากห้องเผาไหม้รั่วไหล 

    จากหน้าท่ีท้ัง 5 ประการข้างบนจึงต้องมีการตรวจวัดปริมาตรน้ ามันให้อยู่ 
ในระดับท่ีถูกต้องอยู่เสมอช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดคือ ก่อนจะติดเครื่องครั้งแรกทุกวัน
เพราะในช่วงนี้น้ ามันเครื่องจะไหลลงสู่ก้นอ่างน้ ามันเครื่องมากท่ีสุดซึ่งจะท าให้วัดระดับน้ ามันได้
อย่างถูกต้อง 

   ล าดับขั้นในการตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง 
1) รถยนต์จะต้องจอดบนพื้นท่ีมีระดับเสมอกัน 
2) ดึงก้านวัดน้ ามันเครื่องออกจากต าแหน่งเสียบข้างๆเครื่องยนต์ซึ่งมีต าแหน่ง

ติดตั้งก้านวัดในหลายต าแหน่งก้านวัดของรถยนต์บางคันติดตั้งทางด้านซ้ายของเครื่องยนต์ บางคัน
ติดตั้งทางด้านขวา 

3) เมื่อดึงก้านวัดออกแล้วใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด แล้วประกอบเข้าต าแหน่งเดิมโดยกด
ลงให้สุด 

4) ดึงก้านวัดน้ ามันเครื่องออกมาอีกครั้งในลักษณะตรงๆห้ายกเอาปลายล่างของ
ก้านวัดขึ้นข้างบนเพราะจะท าให้อ่านค่าระดับผิดจากการไหลอาบลงมาของน้ ามันเครื่อง 
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                   ข้อควรทราบ  
     ระดับน้ ามันเครื่องท่ีถูกต้องจะอยู่ในขีดท่ีก าหนด คือ ในช่วง “H”กับ”L”หรือ”
Max”กับ”Min”ในก้านวัดแบบช่องวัดระดับเป็นร่องหรือเป็นขีด โดยไม่มีอักษรก ากับก็มีระดับ
จะต้องไม่เติมสูงเกินขีดบน เพราะถ้าเติมมากเกินขีดก าหนดบนจะท าให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 
   5) เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันเครื่องต่ า ให้เติมน้ ามันเครื่องให้อยู่ในระดับท่ีถูกต้อง
โดยเปิดฝาเติมที่ฝาครอบลิ้นออก แล้วเติมน้ ามันเครื่องใหม่เข้าไป กะปริมาณให้ใกล้เคียงกับท่ีพร่อง
หายไปแล้วดึงก้านวัดออกมาเช็ดและตรวจใหม่ และเติมให้ได้ระดับท่ีถูกต้อง 
หมายเหตุ หลังตรวจเติมน้ ามันเครื่องแล้ว จะต้องกดเหล็กก้านวัดเข้าท่ีเดิมให้สุดทุกครั้ง 
  1.1.2 วิธีการตรวจระดับน้ าระบายความร้อน 
   ข้อควรระวัง  
   ห้ามตรวจเติมน้ าระบายความร้อนขณะท่ีเครื่องยนต์ยังร้อน เพราะอาจถูกน้ าร้อน
หรือไอน้ าร้อนท่ีมีแรงดันพวยพุ่งออกมาลวกร่างกายให้บาดเจ็บได้ 
   1) ให้เปิดฝาหม้อน้ าดูระดับน้ าท่ีคอหม้อน้ าว่าระดับน้ าลดต่ าหรือไม่ ถ้าลดต่ าให้เติม
น้ าสะอาดจนเต็ม 
   2) ในรถบางรุ่นจะมีถังพักน้ า ให้เปิดฝาถังพักน้ าเพื่อตรวจระดับน้ าด้วย จะต้องตรวจ
เติมให้อยู่ในระดับท่ีก าหนดคือ”Max”กับ”Min”ถ้าระดับให้เติมน้ าสะอาดจนถึงต าแหน่ง Max 
และถ้าไม่มีน้ ามนถังส ารอง ต้องตรวจเติมในหม้อน้ าให้เต็มเสียก่อน แล้วจึงเติมน้ าในถังพักจนถึง
ระดับ Max 
   
  1.1.3 การตรวจระดับน้ ามันเบรกและคลัตช์ 
   ข้อควรระวัง  
                   เนื่องจากน้ ามันเบรกเป็นอันตรายกับสีรถ ฉะนั้นเวลาเติมน้ ามันเบรกจะต้องไม่ให้
น้ ามันเบรกไหลถูกสีรถ 
                   ข้อควรปฏิบัติ  

-เมื่อเติมน้ ามันเบรก ควรใช้ผ้าคลุมเพื่อปูองกันสีรถเสียหาย และถ้าท าน้ ามันเบรก
หกหรือหยดราดสีรถ ห้ามใช้ผ้าเช็ดถูออก ให้ใช้น้ าราดล้าง โดยใช้น้ ามากๆเพื่อท าให้น้ ามันเบรกเจือ
จางจนหมด 

-น้ ามันเบรกท่ีใช้เติมควรเป็นน้ ามันเบรกท่ีใหม่และมีคุณภาพ ถ้าใช้น้ ามันเก่าและ
คุณภาพต่ า จะเป็นอันตรายกับระบบเบรก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

-ถ้าตรวจพบว่าระบบน้ ามันเบรกพร่องต่ าเร็วผิดปกติ แสดงว่าระบบเบรกมีปัญหาให้
รีบน ารถเข้าตรวจเช็คระบบเบรกโดยเร็ว 
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                ล าดับขั้นการตรวจ  
  1) กระบอกเก็บน้ ามันเบรก ปกติน้ ามันจะต้องอยู่ใกล้เส้นระดับสูงสุด(Max) แต่ถ้า
พบว่าต่ าใกล้เส้นระดับล่างหรือระดับต่ า (Min) ให้เติมน้ ามันเบรกจนได้ระดับเส้นท่ีก าหนด 
  2) กระบอกเก็บน้ ามันเบรกของปั๊มคลัตช์ ถ้าตรวจพบว่าระดับน้ ามันเบรกใน
กระบอกเก็บท่ีปั๊มคลัตช์ต่ ากว่าเส้นระดับล่างหรือใกล้เคียงต้องเติมให้ได้ระดับท่ีถูกต้อง 
  1.2 การตรวจสภาพรถภายนอก 
   ก่อนน ารถออกใช้งานในครั้งแรกนั้น เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติภัยและการเสียเวลา
จากปัญหารถเสียกลางทาง ฉะนั้นในตอนเช้าเราควรจะต้องตรวจสภาพรถภายนอกรอบๆคัน
ดังต่อไปนี้คือ 

1.2.1 เช็ดหรือล้างกระจกรถทุกบานให้สะอาด 
1.2.2 เช็ดกระจกส่องข้างและโคมไฟใหญ่ 
1.2.3 ตรวจแรงดันลมยาง 
       1) รถเก๋ง ล้อหน้า 30 ปอนด์  ล้อหลัง 35 ปอนด์ 
       2) รถกระบะบรรทุก ล้อหน้า 35 ปอนด์  ล้อหลัง 40 ปอนด์ 
       3) รถตู้ ล้อหน้า 40 ปอนด์  ล้อหลัง 45 ปอนด์ 
1.2.4 การตรวจรอยรั่วหยดของน้ ามันเครื่อง น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเกียร์ น้ ามัน
เฟืองท้าย  
และน้ ามันเบรก 
1.2.5 การตรวจส่องสว่างของดวงไฟรถ 
1.2.6 ตรวจสิ่งกีดขวางท่ีอยู่บริเวณรอบ ๆรถ 

  
  1.3 การดูแลภายในห้องโดยสาร ตรวจเช็คความสะอาดภายในห้องโดยสารรวมถึงการปรับ
ระยะพวงมาลัยสูงต่ าการปรับกระจกส่องหลัง และส่องซ้ายขวา ตรวจเช็คระบบไฟแผงหน้าปัด 
  
2. การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนขับรถออกเดินทาง  
  การเตรียมความพร้อมของร่ายกายก่อนขับรถออกเดินทาง ร่างกายต้องได้รับการพัดผ่อน
อย่างเพียงพอและมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บปุวย หากร่างกายไม่พร้อม หรือเจ็บปุวย มีไข้ อาจเป็น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ 
  
3. ศึกษาเส้นทาง  
  ก่อนออกเดินทางควรมีการศึกษาเส้นทางก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง 
ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
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บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของพนักงานขับรถผู้บริหาร 

 

  พนักงานขับรถผู้บริหาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากใน
การสร้างสรรค์งานบริการควบคู่กัน  งานบริการทางด้านพนักงานขับรถผู้บริหาร ดูเหมือนอาจจะ
เป็นบริการใหม่ๆท่ีก าลังจะเกิดขึ้นแต่น้อยคนถึงจะทราบถึงความส าคัญในบริการนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร
ท่ีมาใช้บริการนี้มีความสะดวกสบาย เป็นท่ีไว้วางใจของผู้บริหารระดับต่างๆ ท่ีเดินทางเพื่อไปประชุม
หรือเดินทางไปต่างจังหวัด  ส่งตรงถึงพื้นท่ีอย่างปลอดภัยแน่นอน  โดยพนักงานขับรถผู้บริหาร
จะต้องมีลักษณะ 

1.  เป็นบุคคลท่ีมีทักษะความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์และ
ผ่านการคัดเลือก ตามระบบมาตรฐานสูงและเป็นท่ียอมรับ เป็นมืออาชีพ   

2. มีบุคคลิกดี   
3. มีความช านาญในเรื่องเส้นทางและสถานท่ีส าคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี 
4. เป็นพนักงานขับรถผู้บริหารท่ีผ่านการอบรมเรื่องการบริการ กฎหมายจราจรการดูและ

รถยนต์ขั้นเบื้องต้น การขับขี่ ปลอดภัย และภาษาอังกฤษ เบื้องต้น มาเป็นอย่างดีจึง
หายห่วงในเรื่องของความปลอดภัยท้ังตัวบุคคลและเส้นทาง 

 

หน้าที่และจิตส านึกของ พนักงานขับรถผู้บริหาร 

   สิ่งท่ีจะกล่าวต่อไปนี้เปรียบเสมือนเส้นผมบังภูเขาเป็นเรื่องท่ีส าคัญเป็นเรื่องใกล้ตัว 
แต่สามารถลืมกันได้ เป็นเรื่องท่ีไม่หน้าจะลืมก็ลืมเป็นเร่ืองท่ีหน้าจดจ าก็ไม่จดจ า เราควรกัน 
ไว้ดีกว่าด้วยการจดบันทึกเตือน และมีเรื่องจิตส านึกต่างๆรวมอยู่ในนี้ด้วย เป็นสิ่งท่ีควรรู้ควรท า 
  

1. ดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ 
3. ศึกษาคู่มือการใช้งานของรถที่ขับ 
4. ตรวจดูสภาพใบปัดน้ าฝนว่าใช้งานได้ดีไหม 
5. ตรวจดูห้องเครื่องว่ามีส่ิงใดผล่องไปหรือเปล่าถ้าผล่องก็เติมให้พอดีกับที่คู่มือการใช้รถ

แนะน า 
6. ตรวจดูระบบไฟส่องสว่างว่าใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
7. ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี 
8. ตรวจเช็คลมยางและยางอะไหล่อย่างน้อย 2 อาทิตย์ครั้ง 
9. ควรมีสมุดพกติดตัวท่ีสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้เอาไว้จดจ าเพื่อกันลืม 

http://www.wellserveservice.com/
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10. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อภาษี
รถยนต์อย่างน้อย2เดือน 

11. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อภาษี 
พรบ.อย่างน้อย 2เดือน 

12. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อ
ประกันภัยต่างๆ 

13. ตรวจดูสิ่งจ าเป็นท่ีควรมีติดรถไว้ว่าอยู่ครบเช่น ร่มกันฝน เครื่องมือท่ีติดมากับรถ 
กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดรถ 

14.  กระจกรถต้องใสอยู่ตลอดเพื่อวิสัยทัศน์ท่ีดีในการขับขี่ 
15. ไม่ควรน าอาหารท่ีมีกลิ่นมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด 
16. ขับรถด้วยความระมัดระวังนึกถึงความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
17. ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับรถให้สะอาดอยู่เสมอ 
18. ดูแลความสะอาดของโรงรถท่ีจอดรถและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ 
19. ดูแลความสะอาดเคร่ืองใช้ติดตัวนายให้สะอาดดูดีอยู่เสมอ เช่น รองเท้า กระเป๋าเอกสาร 

เป็นต้น 
20. เวลาเติมน้ ามันควรดูว่าเด็กปั๊มเติมน้ ามันตามท่ีเราสั่งหรือไม่และดูชนิดของน้ ามันด้วยว่า

ถูกต้องไหม 
21. ไม่รับโทรศัพท์ในขณะขับรถเพื่อความปลอดภัย 
22. ควรศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่างๆของรถเบื้องต้นได้ 
23. ควรเปิดมือถือระบบส่ันไว้ในขณะขับรถ 
24. ตั้งใจฟังเวลานายสั่งงานอะไรจะได้ไปท าได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
25. ไม่ควรน ารถไปใช้ส่วนตัวหรือออกนอกเส้นทางท่ีนายสั่ง 
26. ไม่เอาเรื่องท่ีได้ยินได้ฟังของเจ้านายไปเล่าหรือบอกให้ผู้อ่ืนฟัง 
27. ไม่เอาของในรถของนายไปใช้ส่วนตัว 
28. ไม่ควรถือวิสาสะเปิดกระเป๋าเอกสารหรือส่ิงของต่างๆของนายถ้านายไม่สั่ง 
29. ถ้านายหรือผู้ท่ีนั่งมาในรถลืมสิ่งของไว้ในรถให้รีบเอาไปคืนนายหรือเจ้าของโดยด่วน 
30. คอยเตือนนายถ้านายสั่งให้เตือนเรื่องอะไร 
31. น้ ามันรถควรเตือนนายก่อนน้ ามันจะหมดถัง1ใน4 
32. ควรเก็บบิลทุกอย่างไว้เช่น บิลค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน ค่าท่ีจอดรถเพื่อไว้ตรวจสอบ 
33. ไม่น าเงินท่ีนายเก็บไว้ในรถไปใช้ส่วนตัวถ้านายไม่สั่งให้เอาไปได้ 
34. ไม่เปิดแอร์นอนในรถโดยเด็ดขาด 
35. นายสั่งงานอะไรถ้าไม่เข้าใจให้ถามนายให้เข้าใจเพราะถ้าไปท าผิดจะเสียเวลา เสียหาย

หลายอย่าง 
36. ไม่เป็นคนสอดรู้สอดเห็นเรื่องส่วนตัวของเจ้านาย 
37. ให้ความเคารพผู้ท่ีนั่งมาในรถร่วมกับนายอย่างสุภาพ 
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38. ควรเตือนนายก่อนถึงท่ีหมายท่ีนายจะไปถึงอย่างน้อย10นาที เพื่อนายจะได้เตรียมตัว 
39. เวลาจอดรถให้นายลงควรมองจุดที่เหมาะสมและปลอดภัยท่ีสุด 
40. ควรมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในขณะมาปฏิบัติหน้าท่ี 
41. คอยเตือนนายเมื่อเห็นนายแต่งตัวไม่เรียบร้อย เช่น ชายเสื้อข้างหลังหลุดออกมานอก

กางเกง เป็นต้น 
42. มีความจงรักภักดีต่อนายและองค์กร 
43. เห็นอะไรท่ีเราสามารถท าอะไรได้ก็ท าเลยไม่ต้องรอให้นายสั่ง 
44. ว่างๆนั่งรถเมล์ไปในถนนหนทางท่ีไม่เคยไปเพื่อวันหน้านายอาจจะไปจะไดไ้ปถูก 
45. พยายามฝึกข่มใจตัวเองให้เป็นคนพูดดีคิดดีท าดีจนติดเป็นนิสัย 
46. เวลานายไปสถานท่ี ท่ีต้องถอดรองเท้าให้จ าไว้ว่านายทอดรองเท้าไว้ตรงไหนและไปจัด

วางให้เรียบร้อยนายออกมาเห็นง่ายหยิบใส่สะดวก 
47. บางครั้งเราท าอะไรปิดทองหลังพระไม่มีใครเห็นแต่จงภูมิใจและสบายใจกับสิ่งท่ีท าไป 

 

 คุณสมบัติคนขับรถที่พึงประสงค ์

        คนขับรถใหญ่ในบ้านเรานั้น เชื่อได้เลยว่ามีมากกว่าครึ่ง ท่ีขับรถได้หรือท่ีเรียกว่า”เป็นรถ”ด้วยวิธีการ
ครูลักพักจ า ต่างกันกับต่างประเทศท่ีมีโรงเรียนสอนขับรถใหญ่อยู่เป็นกิจจะลักษณะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
คนขับรถบรรทุกในบ้านเราไม่มีมาตรฐานนะครับ จากที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมตามบริษัทต่างๆ ก็มี
คนขับที่มีความเป็นมืออาชีพให้เห็นอยู่เยอะ ทักษะเป็นสิ่งท่ีพัฒนาได้ครับ โดยท่านนักขับจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ 

 1. ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัยและ
จิตส านึกด้านความปลอดภัย ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยตามท่ี
ก าหนด รวมถึงวิธีการและแนวทางปูองกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากงานท่ีอาจส่งผล บุคคลชุมชน และสังคม ตลอดจน
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย 

 2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการขององค์กร หมายถึง ความรู้เรื่องสินค้าและบริการ และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการขนส่ง รวมท้ังความสามารถในการอธิบายได้ถึงคุณลักษณะและ
รายละเอียดของบริการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ได้ 

 3. ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร หมายถึง การแสดงออกถึงการรับฟัง และเข้าใจประเด็นปัญหา 
เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลท่ีสื่อสารด้วยรวมท้ังสามารถโต้ตอบกลับได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการให/้แลกเปลี่ยน/รายงานข้อมูล ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน กระชับได้ใจความ รวมท้ังความสามารถในการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้ฟังในระดับท่ีแตกต่างกัน 
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 4. ทักษะในการให้บริการลูกค้า หมายถึง ความเข้าใจ และการแสดงออกถึงความพยายามท่ีจะรับ
ฟังและเข้าใจลูกค้า การรับรู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมท้ังความพยายามท่ีจะตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ รวมถึงความอดทนต่อความเครียดอันเกิดจากการให้บริการ 

 5. ทักษะในการขับขี่ยานพาหนะ หมายถึง ความสามารถในการใช้และขับขี่ยานพาหนะอย่างมี
ประสิทธภิาพตามความต้องการขององค์กร รวมถึงทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย 

 6. ทักษะการใช้และจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ -
เครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงความสามารถในการใช้ การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

           7. ทักษะในการจัดล าดับความส าคัญและงานเร่งด่วนให้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด เป็นความรู้เข้าใจและ
ความสามารถในการจัดสรรเวลาบริหารจัดการงานประจ าและงานเร่งด่วนท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและได้
คุณภาพตามมาตรฐาน  

        นอกจากทักษะ 7 ข้อท่ีกล่าวมาแล้ว สิ่งต่อไปท่ีนักขับท้ังหลายควรจะมีคือ คุณสมบัติด้านความรู้
เฉพาะในการปฏิบัติงานของพนักงาน แบ่งได้ดังนี้ครับ 

        ความรู้เกี่ยวกับการจัดตารางเวลาและรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสม หมายถึงความสามารถในการ
อธิบายขั้นตอนการจัดรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ด้วย 

         ความรู้เกี่ยวกับถนนและเส้นทางขนส่ง หมายถึง ความสามารถในการอธิบายถึงพิกัดสภาพ และ
สภาพแวดล้อมของถนนและเส้นทางขนส่งท่ีต้องใช้ขนส่ง รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง 

         ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับและมาตราท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายขนส่ง รวมท้ังการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง
การขนส่งได้ 

       หากพัฒนาให้ระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานขับรถ
ก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว รวมท้ังท าให้กิจการอยู่รอดและ
เจริญเติบโต มีความก้าวหน้า ซึ่งประสิทธิผลเหล่านี้จะกลับมาเสริมความมั่นคงในอาชีพของตนในท่ีสุด 
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วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 

  1. ไม่ประพฤติไปในทางท่ีจะน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะ หรือส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  2. ไม่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  3. ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานและ
ผู้อื่น 

  4. ไม่แพร่ข่าวอกุศลใส่ร้ายผู้อื่น แอบอ้างให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือก่อให้เกิด
ความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานขับรถยนต์ด้วยกัน 

  5. ไม่หลับระหว่างเวลาท างาน 

  6. ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหว่างเวลาท างาน หรือท างานในสภาพมึนเมา 

   7. ไม่เป็นผู้กระท า หรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือท าลายทรัพย์สินของส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือกระท าการอย่างใดอันเป็นผลให้
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับความเสียหาย 

 

 8. ห้ามน าสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณสถานท่ีท างาน
ท้ังในและนอกเวลาท างาน 

  9. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสถานท่ีท างานท้ังในและนอกเวลาท างาน 

  10. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานท่ีท างาน ท้ังในและนอกเวลาท างานทุก
กรณี 

  11. ห้ามด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ ในทางท่ีขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 


