สารบัญ
หน้า

คู่มือการปฏิบตั ิงานการบริการนั่งรถชมสั ตว์

การเตรี ยมตัวก่อนปฏิบตั ิงาน
การนารถลากเข้ามาจอด
การขับรถนาชมสัตว์
กรณี ฉุกเฉิน
เครื่ องแต่งกาย
บทลงโทษ

ตาแหน่ ง.........เจ้ าหน้ าที่ขบั รถบริการ..........

ฝ่ ายบริการ
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คู่มือปฏิบัตงิ านสาหรับเจ้ าหน้ าทีข่ ับรถบริการ

4) ตรวจน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง หากเหลื อ 1 ขี ด ให้ข อ
อนุ ม ัติ เ ติ ม น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ณ ปั๊ ม น้ า มัน ของ
เชี ยงใหม่ไนท์ซาฟารี ( เวลาเติมน้ ามันเชื้ อเพลิง
15.30 – 17.30 น.)
5) ตรวจไฟทุกดวงที่ประจารถ รวมทั้งสปอร์ตไลท์
ให้พร้อมใช้งาน
6) เมื่อนารถเข้าจอดเก็บรักษา ก่อนลงจากรถต้องเข้า
เบรกมือให้เรี ยบร้อย
7) ลงรายละเอี ย ดในสมุ ด ประจ ารถ รวมถึ ง
รายละเอี ยดที่ ผิดปกติ ของรถลากที่ พบระหว่า ง
ขับรถ ซึ่ งเป็ นสมุดประจารถ หลังนารถไปจอด
เก็บ รั ก ษาและเข้า เบรกมื อ เรี ย บร้ อ ยแล้ว หาก
พบว่าน้ ามันเหลือ 1 ขีด ให้ลงรายละเอียดไว้ดว้ ย
8) น าสมุ ด ประจ ารถ พร้ อ มกุ ญ แจไปเก็ บ ไว้ที่
สานักงานสานักปฏิบตั ิการอาคารลานนาวิลเลจ
ชั้นล่าง เพื่อการตรวจสอบของช่างเครื่ องยนต์ใน
วันรุ่ งขึ้น (ช่างเครื่ องยนต์ตอ้ งอ่านสมุดประจารถ
ทุกคัน ทุกวัน ในตอนเช้า และทาการซ่ อม เมื่อ
ซ่อมอะไรแล้วให้ลงรายละเอียดไว้ดว้ ย)

คาว่ารถในเอกสารคู่มือปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้าหน้าที่ขบั รถ
บริ การนั้น หมายถึงรถลาก หรื อรถบัส
1.การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน
1.1 ลงเวลาท างานที่ ส านัก ปฏิ บัติ ก าร เชี ย งใหม่
ไนท์ซาฟารี และเข้าประชุ ม เพื่ อรั บ การจ่ ายงาน และพร้ อมที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานระหว่างเวลาที่กาหนด
1.2 รั บ กุ ญ แจรถ และสมุ ด ประจ ารถลาก และ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) ทาความสะอาดรถลากที่ รั บผิ ด ชอบในวัน
นั้น ๆ ให้ทั่ว คัน ให้อ ยู่ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะ
ให้บริ การแก่ผเู ้ ข้าชมอย่างดีที่สุด
2) ลงรายละเอียดในสมุดประจารถลากก่อนใช้
รถ และอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ ม
ที่ 1 ซึ่งเป็ นสมุดประจารถ (เลขไมล์ก่อนใช้รถ
และรายละเอียดในสมุดประจารถ)
3) ตรวจน้ ามันเครื่ อง
3
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2. การนารถลากเข้ ามาจอด และเคลื่อนรถลากออกจากหน้ า
สถานีรถลาก Predator Prowl และ Savanna Safari
2.1 ก่ อนน ารถเข้า ไปรั บผูเ้ ข้า ชมที่ ห น้า สถานี ร ถ
ลาก จะต้องนารถไปจอดรอบริ เวณใกล้เคียงหรื อบริ เวณที่กาหนด
ไว้ และตรวจปรั บความดังของลาโพงในตัวรถที่ ส่วนหน้า และ
ส่ วนหลังของรถลากให้เหมาะสมทุกครั้งก่อนนารถไปรับผูเ้ ข้าชมที่
หน้าสถานีรถลาก โดยให้เจ้าหน้าที่ขบั รถบริ การและวิทยากรประจา
รถคันนั้น ๆช่ วยกันปรับความเหมาะสมของความดังของลาโพง
ตลอดจนทาความเข้าใจ ซึ่ งกันและกัน ในการบริ การผูเ้ ข้าชมให้ดี
ที่สุด
2.2 เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่สถานี รถลาก
จึงนารถเข้าไปจอดรับผูเ้ ข้าชมที่หน้าสถานี รถลากทีละคัน เมื่อจอด
สนิทในบริ เวณที่กาหนดแล้ว ให้ดบั เครื่ องยนต์ เข้าเบรกมือ ลงจากรถ
วางไม้บงั คับล้อ และรอสัญญาณนารถออก
การนารถเข้าไปจอดที่สถานี ต้องให้ตวั รถด้านหนึ่ง
ห่างจากเสาของสถานีที่ชิดขอบทางประมาณ 1.3 เมตร เพื่อให้ผชู ้ ม
ที่จะเดินไปขึ้นรถหรื อลงรถเดินผ่านได้สะดวก หรื อไปจอดที่เส้น
จอดรถที่กาหนดหน้าสถานีรถลาก

2.3 เมื่อเจ้าหน้าที่สถานี รถลากได้ให้สัญญาณนารถออก ให้นาไม้
บัง คับล้อ ออก และขึ้ น นั่ง ประจ าที่ ค นขับ , ติ ด เครื่ องยนต์ เมื่ อ
ได้รับสัญญาณนารถออกจากเจ้าหน้าที่ประจาสถานี รถลาก ปลด
เบรกมือ และนารถออก “อย่ าสตาร์ ทเครื่ องยนต์ จนกว่ าจะขึน้ ไป
นั่งในทีค่ นขับเรียบร้ อยแล้ว”
3. การขับรถนาชมสั ตว์
3.1 ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ด้วยใจจดจ่อ
อยู่ที่ ก ารขับ รถ ไม่ ประมาทและใช้ค วามเร็ ว ไม่ เ กิ น 30 กม.ต่ อ
ชัว่ โมง ก่อนเคลื่อนรถออกต้องฝึ กให้เป็ นนิสัย ดังนี้
1) ตรวจดูความเรี ยบร้อย การนัง่ ของผูเ้ ข้าชม
โดยใช้สายตาตรวจสอบว่าผูเ้ ข้าชมนั่งเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่มี
ผูใ้ ดยืน หากเป็ นเด็กเล็กหรื อผูส้ ู งอายุตอ้ งให้นั่งด้านในของที่นั่ง
และมีผูใ้ หญ่นั่งด้านนอกของที่นั่ง หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ประจาสถานีรถลากแก้ไขด้วยวาจาสุ ภาพ และไม่เป็ นการ
ว่ากล่าวต่อผูเ้ ข้าชม
2) ตรวจกระจกส่ องหลังและด้านข้างให้อยูใ่ นจุดที่จะใช้
มองด้านข้างและด้านหลังได้ดีที่สุด

5

3) ก่อนเคลื่อนรถออกให้ใช้สายตาตรวจสอบ
ด้วยกระจกส่ องหลังและส่ องข้างว่าไม่มีผใู ้ ดจะได้รับอันตราย หาก
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ติด ตัว ไปด้ว ย ให้เขี่ ยบุหรี่ และทิ้งก้นบุหรี่ ภายในที่ เขี่ยบุ หรี่ ของ
ตนเองที่เตรี ยมไว้ อย่างไรก็ตามขอให้ใช้สายตาสอดส่ องดูรถคันที่
รับผิดชอบในวันนั้น ๆ ตลอดเวลา หากรี บด่วนต้องเคลื่อนย้ายรถ
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3.9 ขอให้ตรวจสิ่ งของหรื อสัมภาระที่ผเู ้ ข้าชมลืม
ทิ้งไว้ในรถ หลังผูเ้ ข้าชมลงรถหมดแล้วทันที หากพบว่ามีการลืม
ของไว้ ให้ ป ระสานกับ เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าสถานี ร ถลากน าส่ ง
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5 . การแต่ งกายของเจ้ าหน้ าทีข่ บั รถบริการ
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5.1 แต่ ง กายด้วยเครื่ องแต่ งกายตามระเบี ยบของ
เชี ยงใหม่ไนท์ซาฟารี หรื อ แบบอื่น ๆ ที่กาหนดเป็ นพิเศษ โดย
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