
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้งาน 
Grab Driver Application

ระเบียบปฏิบัติ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

GrabCar+



บริการของ Grab Application

GrabXL
GrabBike
(Delivery) GrabCar GrabCar+Taxi 7 SeaterGrabTaxi



GrabCar (Economy) ปีผลิต 2006 ข้ึนไปเท่านั้น GrabCar+ (Premium) GrabXL

Toyota

- Altis

- Vios

- Innova

- Yaris

- Avanza

- Prius

- Whish

Honda 

- City

- Civic

- Brio Amaz

- Jazz

- HRV

- BRV

- Mobilio

- Freed

Chevrolet

- Aveo

- Safira

- Cruze

- Optra

- Spin

- Sonic

Nissan

- Almera

- March

- Sylphy

- Juke

- Tiida

- Ex-Trail

Mitsubishi

- Mirage

- Spacewagon

- Attrage

- Lancer

Mazda

- Mazda2

- Mazda3

- MazdaCX3

Suzuki 

- Swift

- Ciaz

- Ertiga

Proton 

- Saga

- Persona

- Exora

ปีผลิต 2010+

Toyota Camry 

Toyota Fortuner

Isuzu MU-X ตัวใหม่ล่าสุด

Nissan Teana

Honda Accord

Chevrolet Captiva

Honda CRV

Mazda CX5

Benz E,C-Class 

BMW

Volvo
( Benz BMW Volvo ต ่ากว่า 2010 น่ารถเข้า

มาตรวจสภาพที ส่านักงานได้ )

Toyota Comuter

Toyota Hiace

Toyota Ventury

Hyndai H1

การจัดรุ่นรถ ตามประเภทบริการของ Grabcar

* หากปีผลิตของรถที จัดอยู่ใน GrabCar+(Premium) ต ่ากว่าปีที ก่าหนด จะจัดประเภทเป็น Grabcar (Economy)

** รถที สมัครในประเภท GrabCar (Economy) ต้องมีปีผลิต ค.ศ. 2006 ขึ้นไปเท่าน้ัน



ผู้โดยสารเรียกรถ
ได้อย่างไร ?



วิธีเรียกรถของผู้โดยสาร
เลือกจุดรับ

เลือกจุดส่ง

เลือกประเภทรถที่ต้องการใช้งาน

เรียกรถ

เลือกประเภทช าระ เงินสด/ บัตรเครดิต

เลือกเวลาในการต้องการใช้รถ

ใส่รหัสโปรโมชั่นส่วนลด

ข้อความถึงคนขับ



วิธีเรียกรถของผู้โดยสาร

ระบุเวลาที่
ต้องการใช้รถ
หากต้องการ
จองรถ
ล่วงหน้า
สามารถเลือก
จองได้ ตั้งแต่ 
2 ชม. – 7 วัน

ใส่รหัสโปรโมชั่นส่วนลด

ข้อความถึงคนขับ



อัตราค่าโดยสาร และค่าบริการ

* ค่าโดยสารที แสดงยังไม่รวมค่าผ่านทาง ผู้โดยสารเป็นผู้จ่ายค่าผ่านทางเพิ มเติม

** ห้ามเรียกเกบ็ค่าโดยสารนอกเหนือจากที แอพพลิเคชัน้แสดง

ประเภทบริการ เริ่มต้น กิโลเมตรละ ราคาต่ าสุด สนามบิน(เฉพาะส่ง) งานจอง

GrabXL

GrabCar

GrabCar+

30 9 50 150         100

50 12.5 75          150         100

300 20



มีเงื อนไขและรายละเอียดการจ่ายเงินแตกต่างกันในแต่ละ
สัปดาห์ คนขับต้องตรวจสอบโปรโมชั นใหม่ทุกสัปดาห์ด้วยตนเอง 
ตามช่องทางที บริษัทประชาสัมพันธ์เท่านั้น

การนับรอบจะเริ มนับรอบวันอังคาร ตัดรอบทุกวันจันทร์ 
23.59 น. บรัษัทจะส่งรายงานสรุปยอดให้ท่านทางอีเมลล์ที 

ลงทะเบียนไว้ และจะท่าการโอนเงินส่วนนี้ในวันพฤหัสบดี

* มีค่าบริการโอนเงินของธนาคาร และหักภาษี ณ ที จ่าย 3%

** หากท่านกดยกเลิกการติดตาม Grab จาก E-Mail อาจส่งผลให้ไม่ได้รับ
รายงานสรุป

*** หากบริษัท ตรวจสอบพบการกระท่าที เข้าข่ายทุจริต ขอสงวนสิทธิ์ในการ
จ่ายเงินพิเศษน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INCENTIVE (เงินพิเศษจากบริษัท)

อา. จ. อ. พ พฤ ศ ส

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

วันเริ่มรอบ INCENTIVE วันตัดรอบ INCENTIVE วันรับเงิน INCENTIVE



ค่าบริการแอพพลิเคชั่น (เครดิตรับงาน)

เติมขั้นต ่า 500 บาท
ค่าบริการแอพฯ 20% ของค่าโดยสาร

ระบบจะคิดค่าบริการแอพพลิเคชั น 20% ของค่าโดยสาร โดย
ตัดจากเครดิตรับงานที เติมไว้ เครดิตรับงานนี้สามารถเติมได้
ในเวลาท่าการ 07:00 น. ถีง 19:00 น. ได้ 3 วิธี คือ จ่ายด้วย
เงินสดที ส่านักงาน เติมผ่านตู้ ATM หรือ K-Mobile และเติม
จากกระเป๋าเงินสด
* หากเติมเครดิตรับงาน ผ่านทาง K-Mobile หรือ ตู้ ATM จะไม่ได้รับเครดิตทันที 
ระบบจะใช้เวลาด่าเนินการ ประมาณ 1 – 2 ชั วโมง
** ยอดเงินเครดิตไม่สามารถ เบิก ถอน หรือคืนได้ ทุกกรณี รวมถึงการกระท่าที 
บริษัทตรวจสอบว่ามีการทุจริต และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน (นับจากวันที  รับ - ส่ง 
ผู้โดยสารสมบูรณ์ครั้งล่าสุด)



1 สอดบัตร+กดรหสัผ่าน

2 จ่ายบิล/ช่าระด้วยบาร์โค้ด

3 อื นๆ/ระบุรหัสบริษัท

4 เลือกประเภทบัญชีของท่าน

5 กดรหัสบริษัท “32114”

6 ใส่ Ref.1 เป็นเลขบัตร 13 หลัก

7 ใส่ Ref.2 เป็นเบอร์โทรศัพท์

8 ใส่ จ่านวนเงินที ต้องการเติม

9 ตรวจสอบและยืนยันการท่ารายการ

วิธีการเติมเครดิตรับงานผ่านตู้ ATM



1 เข้าสู่ระบบ

2 เลือกเมนู “จ่ายบิล”

3 เลือกเมนู “รายการใหม่” “บิลอื น”

4 เลือกเมนูค้นหาจาก “รหัสบริษัท”

5 กดรหัสบริษัท “32114” เลือกแกร็บแท็กซี (ประเทศไทย)

6 ใส่ เลขที อ้างอิง เป็นเลขบัตร 13 หลัก/เบอร์โทร

7 ใส่ จ่านวนเงินที ต้องการเติม

8 ตรวจสอบ และยืนยันการท่ารายการ

วิธีการเติมเครดิตรับงานผ่าน K-MOBILE BANKING



ความรูเ้บื้องต้น
Grab Driver Application



หน้าแรกของ Grab Driver Application

สถานะเชื อมต่อระบบ

ชื อ สกุล ทะเบียนรถ
ประเภทรถให้บริการ

สถานะว่างพร้อมรับงาน

แถบเมนูต่างๆ

ยอดเครดิตคงเหลือ

คะแนนการตอบรับงาน/คะแนนดาวจาก
ผู้โดยสาร มีผลกับ Incentive

* หากเรทติ้งต ่ากว่า 4.2 ระบบปิดถาวร



เมนูต่างๆ บน Grab Driver Application



หน้าจอแสดงผลเมื่อมีงานเข้า

เวลาในการกดรับงาน

พิกัด /ประเภทบริการ

จุดรับ

จุดส่ง

ราคาค่าโดยสาร

ตัวคูณค่าโดยสาร

หน้าจอล๊อคถ้าไม่รับงาน

แตะเพื่อปลดล๊อค



** แถบ สีส้ม ด้านบนจะแจ้ง วัน เวลา ที ผู้โดยสารต้องการใช้รถ
*** เมื อรับงาน ระบบจะมีข้อมูลผู้โดยสาร และมีหน้าแจ้งเตือนที หน้าหลักของแอพพลิเคชั น
**** ระบบจะส่งงานให้รถที มีคะแนนการรับงานมากที สุดคันเดียว และเมื อรับงานแล้วคะแนนการรับงานจะรีเซททันที
***** หากรับงานจองแล้วยกเลิก หรือไม่ไปตามเวลา ระบบจะตัดเงินเครดิต 100/150 บาท ตามล่าดับ และมี
บทลงโทษตามระเบียบ

20
วินาที

GrabCar

GrabCar+

งานจองล่วงหน้า



รายละเอียดงาน
GrabXL GrabXL



รายละเอียดหน้าจอ เมื่อ รับ-ส่ง งาน

ชื อและเบอร์โทรผู้ใช้บริการ

ราคา / ข้อความจากผู้ใช้บริการ

จุดส่ง

แผนที น่าทางไปจุดรับ
แผนที น่าทางไปจุดส่ง

กด ส่ง เมื อถึงปลายทาง



ใบเสร็จ ค่าโดยสาร/ค่าบริการ

ค่าโดยสาร 600.00

โปรโมช่ัน 100.00

ค่าทางด่วน และอ่ืนๆ 50.00

ค่าโดยสาร 600.00

โปรโมช่ัน 100.00

ค่าทางด่วน และอ่ืนๆ 50.00

ทั้งหมด (THB)

550.00

กด เพื อเพิ มค่าทางด่วน

ราคาสรุป บวกค่าทางด่วนและ
ลบโปรโมชั นแล้ว



งาน บัตรเครดิต/เดบิต หรือโปรโมชั่น

GRABPAY 
การเดินทางครั้งนี้ ช่าระด้วยบัตรเครดิตค่าโดยสารและค่าทาง
ด่วนจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอัตโนมัติเมื อการเดินทางสิ้นสุด

โปรโมชั น
โปรฯ ส่าหรับลูกค้า ลดค่าโดยสารสูงสุด 600 บาท จะได้รับ
เงินโปรโมชั นน้ีเข้าตามรอบการจ่ายเงิน INCENTIVE (ผู้โดยสาร
เป็นผู้จ่ายส่วนเกินที มากกว่า 600 บาท)

โปรโมชั น
โปรฯ ส่าหรับลูกค้า K-BANK ลดค่าโดยสารสูงสุด 100 บาท 
จะได้รับคืน 103 บาท



ค่าโดยสาร                600.00

โปรโมชั่น                   100.00

ค่าทางด่วน และอื่นๆ      50.00

ค่าโดยสาร                600.00

โปรโมชั่น 100.00

ค่าทางด่วน และอื่นๆ      50.00

ท้ังหมด (THB)

550.00
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กดรับงานตรงแถบสีเขียว

โทรหาผู้โดยสารเพื อ ยืนยันการเรียกรถ

กดดูแผนที น่าทางไป จุดรับ

กด ถึงที นัดหมาย เมื อถึงจุดรับ และกดรับเมื อขึ้นรถแล้ว

กดดูแผนที น่าทางไป จุดส่ง

กดส่งเมื อการเดินทางสิ้นสุดลง

กด ด่าเนินการ ในหน้าใบเสร็จ (หลังจากเพิ มค่าทางด่วนแล้ว)

กด ส่ง ในหน้าสรุปหลังจากเกบ็ค่าบริการตามที แสดง 



ส่วนลดจากโปรโมชั่น
และค่าโดยสารแบบ GRABPAY 

จะได้รับอย่างไร ?



ยอดเงินเครดิตเพื อรับงาน

ยอดเงินสด จาก GRABPAY / โปรโมชั น

กระเป๋าเงิน



ถอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทย
ขั้นต่ า 200 บาท ถอนได้ในวันศุกร์ หรือ วันจันทร์ เท่านั้น 3-5 วันท าการจะโอนเข้าบัญชี (มีค่าธรรมเนียมของธนาคาร)



โอนยอดเงินสด เป็น เครดิตรับงาน
ท ารายการได้ทันที ไม่มีค่าบริการ ไม่มีวันหยุด



ท่านจะติดต่อ Grab
ได้อย่างไร ?



- ติดต่อผู้โดยสารไม่ได้

- แจ้งรับค่าชดเชย กรณีผู้โดยสารยกเลิกงาน

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การขับขี  การก่ออาชญากรรม การท่าร้ายร้างกาย การก่อ

การร้าย ยาเสพติด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งตัวคนขับและผู้โดยสาร

- มีปัญหากับผู้โดยสาร

- เปลี่ยนเครื่องส าหรับรับงาน

02-021-2500 ตลอด 24 ชั่วโมง

E-Mail: support.bkk@grabcar.com



ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกับความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน
Thailand Safety Induction Training

GrabXL
GrabCar GrabCar+



ระเบียบปฏิบัติต่อผู้โดยสาร

ต้อง แต่งกายอย่างสุภาพ
แนะน า ให้คาดเข็มขัดนิรภัย
โทร หาผู้โดยสารเพื่อยืนยันจุดรับสง่ทุกครั้งเมื่อรับงาน
มีใจบริการ สุภาพ อ้อนน้อม
รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับ 
ปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติ แนวทาง การขับขี่อย่าง
ปลอดภัย และกฎจราจร

ตรวจสอบ/รักษา สภาพรถให้ปลอดภัยและสะอาด
เสมอ

แจ้ง Call Center ทันที่เมื่อเกิดปัญหาในการ

ให้บริการ

ห้าม ออกนอกเส้นทาง
ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้รับการยินยอม

ห้าม ติดต่อกับผู้โดยสาร   
นอกเหนือจากเรื่องงาน หรือ หลังงานจบไม่
ว่าทางใดก็ตาม

ห้าม แสดงกิริยา หยาบคาย ขมขู่ ลวง

เกิน หรือไม่เหมาะสม ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ



ระเบียบปฏิบัติของคนขับ
กฎหมายไทย
- มีใบขับขี  และต่อ พรบ. ที ถูกต้องและไม่หมดอายุ

- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กฎระเบียบของบริษัทฯ
- ลงทะเบียนคนขับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

- ส่งเอกสารที เกี ยวข้องให้กับทางบริษัท

- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอื นๆที บริษัทได้ก่าหนด โดยบริษัทมีบท
ก่าหนดโทษ ในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ เตือน, ปิดระบบ  3, 5 
และ 7 วัน และปิดระบบถาวร และ/หรืออาจด่าเนินคดีตามกฎหมาย



บทลงโทษส่าหรับคนขับที ฝา่ฝืนระเบียบปฏิบัติ

เตือน

1.ไปสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

2.ห้องโดยสารมีกลิ นเหม็นและไม่สะอาด

ระงับสมาชิก 3 วัน

3.ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกงานโดยไม่สมัครใจ

4.กดรับและกดส่งงานโดยที ไม่ได้รับผู้โดยสารจริง

ระงับสมาชิก 7 วัน

8.เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ ม หรือคิดค่าโดยสารเกินกว่าที 
แอพพลิเคชั นค่านวณ

9.ไม่ลดค่าโดยสารตามโปรโมชั นที ผู้โดยสารใช้งาน

10.แสดงพฤติกรรมที ไม่สุภาพ

11.ให้ผู้อื นใช้รถของตนหรือใช้รถคันอื นที ไม่ได้ลงทะเบียนไปรับ
ผู้โดยสาร

12.ถูกระงับบริการ 5 วันมากกว่า 1 ครั้ง

13.มีเจตนาคิดส่งใบเสร็จให้มีมูลค่ามากกว่าค่าโดยสารจริง หรือ
ใส่ค่าทางด่วนโดยที ผู้โดยสารไม่ได้ใช้บริการค่าทางด่วน เพื อให้
ตัดบัตรเครดิตผู้โดยสาร ท่านจะไม่รับเงินค่าโดยสาร และค่าทาง
ด่วนของเที ยวการเดินทางนั้น

ระงับสมาชิกถาวร

14.มีพฤติรรมหรือใช้ถ่อยค่าข่มขู่ผู้โดยสาร 
หรือเจ้าหน้าที 

15.ก่อกวนผู้โดยสาร, ส่งข้อความที ไม่
เหมาะสม, โทรศัพท์ไปหาผู้โดยสารนอกงาน 
ตลอดจนถูกกล่าวหาล่วงละเมิดผู้โดยสาร

16.เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเพราะความ
ประมาทหรือความประพฤติผิด

17.การกระท่าที ผิดทางกฎหมาย

18.ทุจริตโปรโมชั น และIncentive

19.ผู้โดยสารร้องเรียนไปที กรมขนส่งทาง
บก

20.ถูกระงับใช้งานมากกว่า 3 ครั้งใน 1 
เดือนที ผ่านมา

ระงับสมาชิก 5 วัน
5.ถูกระงับบริการ 3 วัน มากกว่า 1 คร้ัง
6.รับงานอื นขณะที ผู้โดยสารอยู่บนรถหรือยืนยันให้ผู้โดยสารนั งรถ
ไปกับผู้โดยสารคนอื น
7.ผู้โดยสารร้องเรียนว่าคนขับขับรถไม่สุภาพ

ระงับสมาชิก 3 วัน

3.ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกงานโดยไม่สมัครใจ

4.กดรับและกดส่งงานโดยที ไม่ได้รับผู้โดยสารจริง



ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุจาก 

เสียชีวิตและพิการถาวร
5 ที นั ง   890,500 บาท/คัน
8 ที นั ง 1,424,800  บาท/คัน

ค่ารักษาพยาบาล
5 ที นั ง   178,100 บาท/คัน
8 ที นั ง 284,960  บาท/คัน

* กรณีพิการถาวร ประกันจ่ายตามสัดส่วนอวัยวะท่ีพิการถาวร

* ผู้เอาประกันจะต้องท าการส ารองจ่าย แล้วน าใบเสร็จ/ใบรับรองแพทย์ตวัจริง มาเคลมจากบริษัท



เปิดตรวจสอบสภาพรถยนต์ฟรีตามมาตรฐานความปลอดภัย
มากกว่า 36 รายการ ส่าหรับคนขับแกร็บ ที  ศูนย์บริการยาน
ยนต์ Fit Auto ทุกสาขาทั วประเทศ ภายใน 14 วัน หลังจากวัน
สมัคร ผู้สมัครGrabCar ต้องน่ารถยนต์เข้าตรวจสภาพรถที 
ศูนย์บริการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ หากท่านต้องการซ่อมบ่ารุง จะมีค่าบริการในอัตรา
พิเศษ) หรือน่าผลการตรวจสภาพรถประจ่าปีตามรายการที บริษัทก่าหนดที มีอายุการ

ตรวจสภาพรถ ไม่เกิน 6 เดือน ยื นเป็นหลักฐานแทนการเข้าตรวจที  FIT Auto (หากไม่
มีการแสดงหลักฐานจะไม่สามารถใช้ Grab Driver Application ได้)

การตรวจสอบ
สภาพรถยนต์



การอบรมขับขี่ปลอดภัย 
โดยกรมการขนส่งทางบก และ HONDA
ทางบริษัทจะก่าหนดให้ ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมขับขี ปลอดภัย




