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การเตรียมตัวของลูกจ้างในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 
 

๑. การเตรียมเอกสารประจําตัว 
 ๑.๑ เอกสารสําคัญประจําตัวบุคคลสัญชาติไทย อาทิ 
 - บัตรประจําตัวประชาชน 
 - ใบอนุญาตขับข่ี 
 - บัตรประกันสังคม 
 - บัตร ATM, บัตรเครดิต 
 - หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 ๑.๒ เอกสารสําคัญประจําตัวบุคคลต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) อาทิ 
 - บัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซ่ึงเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวท่ีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
 - หนังสือรับรองท่ีกรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันฯ โดยให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพ่ือไปร่วมงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว 

ฯลฯ 
๒. การเตรียมข้อมูลการเดินทาง 

วางแผนการเดินทางเส้นทางไป-กลับ, วิธีการเดินทาง โดยการ 
 - ศึกษาข้อมูลจาก Website หรือโทรศัพท์สอบถามบริษัทขนส่ง จํากัด, บริษัททัวร์ต่าง ๆ ,             
สายการบินต่าง ๆ , การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสอบถามฝ่ายบุคคลของบริษัท 
 - วางแผนการเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรวมกลุ่มกัน หรือนายจ้างจัดหารถให้ 
๓. เลือกวิธีการเดินทางท่ีเหมาะสม 
 ๓.๑ เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
 ๓.๒ เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ หรือเคร่ืองบิน 
๔. การเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เสพสุราหรือของมึนเมา 
๕. การเตรียมสิ่งของจําเป็นอื่นๆ อาทิ ยารักษาโรคประจําตัว ไฟฉาย ของใช้จําเป็นส่วนตัว ของฝากญาติ ฯลฯ  
๖. ตรวจตรา และปิดสวิทซ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเตาแก๊สให้เรียบร้อย 
๗. ตรวจตรา และปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง 
๘. ไม่ควรท้ิงของมีค่าหรือทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากไว้ท่ีบ้านหรือเคหะสถาน ในกรณีเดินทาง 
 ไปท่ีอ่ืนเป็นเวลานาน 
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ความรู้เก่ียวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 
 

  ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เน่ืองจากเป็นผลดีต่อท้ังตัวผู้ขับข่ีและเพื่อนร่วมทาง
รอบข้าง แต่ทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ ซ่ึงเม่ือตัดปัจจัยของการเพ่ิมปริมาณ
รถยนต์บนท้องถนนท่ีมีโอกาสทําให้ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึนแล้ว “ความประมาท” และ“การขาด
ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน” น่าจะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติการณ์อันน่าสลดในเหล่านี้ 
 การเป็นนักขับรถท่ีดีไม่ใช่จะขับรถเป็นอย่างเดียว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในหลายๆ ด้าน 
ดังนี้ 
 

ข้อควรรู้กรณีเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
๑. ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ 
 - สภาพของรถ  
 - สภาพถนนหนทาง และสภาพแวดล้อม 
 -  ผู้ขับข่ี 
๒. สาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากตัวผู้ขับข่ี 
- การขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด  
- การขัดรถตัดหน้าในระยะกระช้ันชิด  
- การแซงรถอย่างผิดกฎหมาย  
- การขับรถโดยที่ไม่เปิดไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน  
- การขับรถโดยไม่ให้สัญญาณก่อนจอดรถ ชะลอรถและเลี้ยวรถ 

 

ขับข่ีอย่างไรให้ปลอดภัยหลัก  “5 ร.”  จาก กองบังคับการตํารวจจราจร 
1. รอบรู้เรื่อง “รถ”ควรหม่ันตรวจดูสภาพรถ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาท่ีจะต้องขับรถทางไกล 

ควรตรวจเป็นประจํา คือ เครื่องยนต์, ห้ามล้อ, ยาง, นอตบังคับล้อ , พวงมาลัย, ท่ีปัดน้ําาฝน,กระจกส่องหลัง 
และไฟ 

2. รอบรู้เรื่อง  “ทาง” ควรศึกษาเส้นทางจากแผนที่ คู่มือการท่องเท่ียว หรือสอบถามจากเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมาย ต่างๆ  

3. รอบรู้  “วิธีการขับรถ” มีประสบการณ์และความชํานาญในการขับรถด้วยเช่นกัน 
4. รอบรู้เรื่อง “กฎจราจร” 
5. รอบรู้เรื่อง “มารยาทในการขับรถ” มีความอะลุ้มอะล่วย เห็นใจ และให้อภัยต่อความผิดพลาด

ของผู้อ่ืน 
 

หลักการตรวจสภาพรถยนต์เบ้ืองต้น เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
  - ตรวจระบบไฟส่องสว่างท้ังหมด 
  - ตรวจสภาพยางรถยนต์ และเช็คลมยาง 
  - ตรวจระบบแตร 
  - ตรวจยางใบปัดน้ําฝน 
  - ระดับนํ้ามัน (นํ้ามันเคร่ือง , นํ้ามันเกียร์ , น้ํามันเบรก และนํ้ามันพวงมาลัย 
  - ระดับนํ้ากรดของแบตเตอร่ี 
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  - ระดับนํ้าล้างกระจก (ท้ังหมดน้ีจะต้องอยู่ในระดับท่ีกําหนด) 
  - ตรวจห้องโดยสาร 
  - เข็มขัดนิรภัย 
  - แป้นเบรก แป้นคลัทช์ และเบรกมือ 
  - มาตรวัดต่าง ๆ 
  - ตรวจห้องเก็บสัมภาระ 
  - ยางอะไหล่ (ต้องมีพร้อม) 
  - เครื่องมือประจํารถ (เช่น เครื่องมือเปลี่ยนยาง) 
 

วิธีการขับรถยนต์ให้ปลอดภัย 
๑. การเตรียมความพร้อมรถยนต์เบื้องต้นก่อนการเดินทาง 

 - ตรวจระบบไฟส่องสว่างท้ังหมด 
 - ตรวจสภาพยางรถยนต์ และเช็คลมยาง 
 - ตรวจระบบแตร 
 - ตรวจยางใบปัดนํ้าฝน 
 - ระดับนํ้ามัน (นํ้ามันเคร่ือง,น้ํามันเกียร์,นํ้ามันเบรก, และนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์) 
 

๒. การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการเดินทาง 
 ง่วง - ไม่ขับ     ด่ืม - ไม่ขับ  โทร - ไม่ขับ   ไป – กลับปลอดภัย 
พักผ่อนเพียงพอก่อนการขับรถในเวลากลางคืน สภาพจิตใจสบายไม่หงุดหงิด ดวงตาสดใสไม่ง่วงนอน 

ถ้าตาพร่ามัวหรือมองเห็นไม่ชัด ควรหยุดขับรถในเวลากลางคืน หากรับประทานยาท่ีทําให้เกิดอาการง่วงนอน
อ่อนเพียรควรจะหยุดรถหรือหากไม่มีสติในการขับรถ เช่นมีอาการมึนเมาก็ควรท่ีจะหยุดรถเช่นเดียวกัน 

 

๓. เทคนิคการขับรถยนต์ลงจากทางลาดชัน 
- ห้ามใช้เกียร์ว่าง  
- ห้ามเหยียบคลัทช์  
- ห้ามใช้เบรกตลอด  
- ห้ามดับรถยนต์  
- ต้องใช้เกียร์ตํ่า  
- ขับชิดขอบด้านซ้าย  
- ให้เสียงสัญญาณเตือนรถท่ีอาจจะสวนมากรณีทางแคบทางอ้อมเขา  
- ห้ามแซงขณะขับรถข้ึนลงเขา 
 

๔. รวม 20 สุดยอดเทคนิคขับรถยนต์ให้ปลอดภัย 
 1. พักผ่อนให้เพียงพอ  
 2. วางแผนการขับข่ี  
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ถนนระหว่างเท่ียงคืนถึงหกโมงเช้า  
 4. หาเพื่อนน่ังไปด้วยเพ่ือสลับกันขับ  
 5. วางแผนในการหยุดพักทุกๆ 2 ชม.หรือทุก 160 กม.  
 6. ถ้ารู้สึกง่วงหนักหัว ควรหาที่จอดแล้วพักสักครู่  
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 7. ถ้ารถที่คุณพยายามแซงเร่งเคร่ืองหนี ปล่อยเขาไปอย่าเร่งตาม  
 8. ไม่ควรเสี่ยง  
 9. เว้นระยะรถห่างให้เหมาะ เวลาขับเร็ว  
 10. เปิดไฟฉุกเฉินทุกครั้งเม่ือจอด  
 11. หากจะจอดรถให้ชิดซ้ายตามไหล่ทาง  
 12. เปิดไฟเล้ียวทุกครั้งเม่ือแซง  
 13. ใส่ป้ายบอกเหตุสามเหลี่ยมกับรถด้วยเพ่ือไม่ให้รถถูกชน  
 14. ใช้ความเร็วให้เหมาะ  
 15. แตะเบรกเบาๆ และหยุดรถ  
 16. ระวังในการเข้าโค้ง  
 17. ขับรถด้วยความเร็วท่ีปลอดภัย  
 18. ก่อนขับออกจากช่องให้ใช้ความระมัดระวัง  
 19. ไม่ขับรถส่ายไปส่ายมา  
 20. ระมัดระวังคนข้ามถนน 
 

วิธีการขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย 
 หลักพ้ืนฐานการขับข่ีปลอดภัย 10 ประการ 
 1. สวมหมวกกันน๊อค 
 2. หม่ันตรวจสอบระบบเบรค 
 3. มองและให้สัญญาณไฟ มองดูด้านหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเม่ือเปลี่ยนช่องทาง 
 4. สัญญาณจราจรที่สําคัญและควรจดจํา เช่น ทางร่วมทางแยก ป้ายให้หยุด ระวังคนข้ามถนน ฯลฯ 
 5. อย่าขับข่ีรถจักรยานยนต์สวนทาง หรือข้ามช่องทางว่ิง 
 6. ระมัดระวังและลดความเร็วทุกครั้งเม่ือพบกับสภาพถนนท่ีขรุขระ เป็นหลุม  
 7. อย่าขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด  
 8. ห้ามเสพหรือด่ืมของมึนเมาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 9. เม่ือขับผ่านสี่แยก ท่ีมีการจราจรติดขัดในด้านตรงข้าม ควรหยุดรถ หรือชะลอความเร็วของรถ 
 10. ถนนท่ีไม่มีไฟส่องสว่าง ควรขับโดยใช้ความเร็วตํ่ากว่าเวลากลางวัน 
 

ความรู้สําหรับคนเดินทาง 
๑. การเดินถนน 
  - ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ควรเดินบนทางเท้า อย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถท่ีกําลังแล่นมา 
ก่อนที่จะก้าวลงรถต้องมองซ้าย-ขวาก่อนเสมอ 
  - ถนนท่ีไม่มีทางเท้า ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถ้ามากันเป็นหมู่คณะก็ไม่ควรเดิน 
คู่กัน ควรเดินเรียงเด่ียว 
  - เวลาจูงเด็กควรให้เด็กเดินด้านในของถนนและจับมือเด็กไว้ให้ม่ันเพ่ือป้องกันเด็กว่ิงออกไปในทางรถ 
  - การเดินถนนในท่ีมือ ควรสวมเสื้อขาวและถ้าเป็นไปได้ควรพกไฟฉายติดตัวไว้สําหรับส่องทาง 
  - แถวหรือขบวนทหาร ตํารวจ ลูกเสือ หรือนักเรียนที่เดินกันอย่างเป็นระเบียบจะเดินบนทางรถก็ได้
โดยเดินชิดทางรถด้านขวา หรือด้านซ้ายตามความจําเป็น 
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๒. การข้ามถนน 
  - ควรข้ามถนนบนทางม้าลายทุกครั้ง หรือใช้สะพานลอย ซ่ึงถือเป็นวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด และหาก
จําเป็นต้องข้ามถนนในเวลากลางคืนก็ควรหาท่ีข้ามท่ีมีแสงสว่าง 
  - ก่อนข้ามถนนทุกครั้งควรมอบซ้าย-ขวา ให้แน่ใจว่าไม่มีรถกําลังแล่นมา จึงจะข้ามได้ และควร
เดินอย่างรวดเร็ว อย่าว่ิงข้ามถนน 
  - อย่าข้ามถนนโดยออกจากท่ีกําบังตัว เช่น ออกจากซอย รถที่จอดอยู่ เพราะหากรถท่ีสวนมามอง
ไม่เห็นล่วงหน้าอาจทําให้เกิดอันตรายได้ 
  - การข้ามถนนท่ีรถเดินทางเดียวต้องแน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาทางไหนและมีความปลอดภัยพอจึงจะข้ามได้ 
  - ถนนท่ีมีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรกแล้วพักท่ีเกาะกลาง จากนั้น 
จึงข้ามครึ่งหลังต่อไป 
  - การข้ามถนนในช่องทางข้ามท่ีบริเวณทางแยกควรระวังรถท่ีจะเล้ียวเข้ามาหาตัวท่านด้วย 
  - อย่าข้ามถนนเม่ือตรวจกําลังปล่อยรถเดินอยู่ หรือเม่ือตํารวจให้สัญญาณห้ามคนเดินเท้าอยู่  
และถ้าไม่มีตรวจแต่มีสัญญาณไฟคอยบอก ถ้าเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบข้ึนท่ีสัญญาณไฟก็ให้รีบข้ามถนนโดยเร็ว 
๓. การข้ึนลงรถประจําทาง 
  - อย่าข้ึนหรือลงรถประจําทางจนกว่ารถจะหยุดสนิทท่ีป้ายหยุดรถ และถ้าจะข้ามถนนต้องรอให้
รถประจําทางออกไปให้พ้นเสียก่อน จะได้มองเห็นรถคันอ่ืนท่ีแล่นมาได้ชัดเจน 
 
 

ค่าปรับ...เมื่อคุณขับรถผิดกฎจราจร 
โทษปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดลงและเพ่ิมโทษปรับจากเดิม 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

ลดเหลือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เม่ือถูกตรวจพบถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรจราจรทางบกฉบับใหม่ 
1. มีโทษจําคุก 1 ปี 
2. ปรับต้ังแต่ 10,000 – 20,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
3. ศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบขับข่ี และสามารถยึดรถไว้ได้ 

ไม่เกิน 7 วัน 
ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ   ปรับ 400-1,000 บาท 
ขับรถบนทางเท้า   ปรับ 400-1,000 บาท   
หยุดรถบนทางเท้า   ปรับ 500 บาท 
หยุดรถลํ้าเส้นหยุด   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
แซงในเส้นทึบ   ปรับ 400-1,000 บาท 
ขับรถย้อนศร   ปรับไม่เกิน 500 บาท 
หยุดรถขวางทางแยก   ปรับไม่เกิน 500 บาท 
จอดรถในท่ีห้ามจอด   ปรับไม่เกิน 500 บาท 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย   ปรับไม่เกิน 500 บาท 
ฝ่าสัญญาณไฟแดง   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
จอดรถกีดขวางการจราจร   ปรับไม่เกิน 500 บาท 
ท่อแต่งเสียงดัง   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ใช้ป้ายแดงเกิน 1 เดือนหรือว่ิงระยะทางเกิน 3,000 กม. โดยใช้ป้ายแดง ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน / วางไว้ท่ีกระจก   ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ ติดไว้กับป้ายทะเบียน   ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
แผ่นป้ายทะเบียนปลอม   มีความผิดทางอาญา ฟ้องศาล!! 
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เบอร์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉินช่วงเทศกาล /เบอร์ติดต่อฉุกเฉินทางราชการ 

 
191  แจ้งเหตุด่วน – เหตุร้ายทุกชนิด 
192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
199 แจ้งเหตุไฟไหม้ – ดับเพลิง 
1125 การประปานครหลวง 
1129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1130 การไฟฟ้านครหลวง 
1155 สายด่วนตํารวจท่องเท่ียว 
1191 รับแจ้งรถหาย , ถูกขโมย 
1195 กองปราบปราม 
1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 
1199 กรมเจ้าท่า , เหตุด่วนทางน้ํา 
1646 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กทม.) 
1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
1554 หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล 
1586 สายด่วนกรมทางหลวง 
1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ท่ัวไทย)  
1662 การประปาส่วนภูมิภาค 
1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 
1808 สถานีวิทยุ จส. 100 
1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๕๐๖ กระทรวงแรงงาน 
๑๕๔๖ สายด่วนแรงงาน 
 
 

จัดทําโดย ... กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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