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กรมการขนส่งทางบก 
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

แบบประเมินตนเอง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน  

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 

(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………….……………………... 

ท่ีอยู่………………………………………………………………………………………………………………………….... 

โทรศพัท์......................................................โทรสาร..........................................E-mail.............................................. 

Web address………………………………………………………………………………………………………………... 

ผู้ติดตอ่ประสานงาน ช่ือ-สกลุ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………... 

ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………. 

โทรศพัท์.........................................................โทรสาร…………………..………..E-mail………………………………... 
 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเอง 
ให้ท่านประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยตรวจสอบองค์กรของท่านว่าได้ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานฯ แล้วหรือไม ่โดยในข้อก าหนดท่ีขีดเส้นใต้ คือ ข้อก าหนดบงัคบัท่ีจะต้องปฏิบตัิและบรรลผุล 
 

1. ข้อก ำหนดด้ำนองค์กร 

 ผ่าน ไม่ผ่าน 
(1.1) มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบแตล่ะต าแหน่ง

ในองค์กร และประกาศให้พนกังานรับทราบและน าไปปฏิบตัิได้ 
    

(1.2) มีการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์เฉพาะเร่ืองอย่างชัดเจน เช่น น โยบายสารเสพติด 
นโยบายแอลกอฮอล์ นโยบายความปลอดภยั เป็นต้น 

    

(1.3) มีการก าหนดตัวชีว้ัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เช่น ร้อยละการจัดส่งท่ีสมบูรณ์ 
ประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิง อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น 
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลตุามแผนท่ีก าหนด และปรับปรุงกระบวนการในระบบอย่างตอ่เน่ือง 

    

(1.4) มีแนวทางปฏิบตัิเพ่ือการรักษาและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และด าเนินการอย่างเหมาะสม 
เช่น การจดัการของเสีย แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ น า้มนัเคร่ือง และลดผลกระทบตอ่ชมุชน เป็นต้น 

    

(1.5) มีนโยบายเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการขนสง่ท่ีชดัเจน เช่น การรับประกนั
ความเสียหาย การก าหนดความรับผิดชอบ เป็นต้น 
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ข้อก าหนดด้านองค์กร (ต่อ) ผ่าน ไม่ผ่าน 

(1.6) มีแนวทางการพฒันาองค์กรหรือแผนธุรกิจ     
(1.7) มีแผนการด าเนินงานเพ่ือท าให้เกิดการพฒันาองค์กรในขัน้สูง เช่น การใช้เคร่ืองมือปรับปรุง

คณุภาพ TQM หรือ ไคเซน็ เป็นต้น 
    

(1.8) ได้การรับรองมาตรฐานสากล (ISO) ด้านตา่งๆ เช่น ISO 9001 ISO 14001 หรือรางวลัตา่งๆ     
(1.9) เป็นสมาชิกและมีสว่นร่วมกบักิจกรรมของสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพ     
(1.10) มีการบริการเสริมทางด้านโลจิสติกส์อื่นๆ นอกเหนือจากการขนส่ง เช่น บริการคลังสินค้า 

บริการบรรจหีุบห่อ บริการด้านศลุกากร เป็นต้น 
    

(1.11) ท่ีตัง้สถานประกอบการ ท่ีจอดรถ และโรงซ่อมบ ารุงมีความเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงาน
กิจการเป็นไปอย่างสะดวก และลดผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

    

2.  ข้อก ำหนดด้ำนปฏบิัตกิำรขนส่ง 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

(2.1) มีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานขนส่ง ตัง้แตก่ารรับค าสัง่จนถงึการสง่มอบสินค้าของลกูค้า 
แตล่ะประเภท โดยแสดงถงึขัน้ตอนการด าเนินงาน และความสมัพนัธ์ของกระบวนการตา่งๆ 

    

(2.2) มีคู่มือการปฏิบตัิงานขนส่งในการปฏิบตัิงาน อาจเป็นประจ าลูกค้าแต่ละราย หรือไม่เจาะจง
ลกูค้ารายใดรายหนึง่ก็ได้ 

    

(2.3) มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานขนส่งอย่างเหมาะสม ท่ีแสดงประสิทธิผลการด าเนินงาน เช่น 
บนัทกึเวลารับ-สง่สินค้า สรุปปริมาณสินค้าท่ีขนสง่ เป็นต้น 

    

(2.4) มีกระบวนการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัข้อผิดพลาดในการท างานแตล่ะกระบวนการ มีกระบวนการ
บันทึกข้อผิดพลาด มีกระบวนการหาสาเหตุ และแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีส าคัญ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงในคูม่ือปฏิบตัิงานขนสง่ พร้อมมีมาตรการป้องกนัท่ีชดัเจน 

    

การตดิตามยานพาหนะและสินค้า ผ่าน ไม่ผ่าน 

(2.5) มีระบบการติดตามยานพาหนะและสินค้า เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันของยานพาหนะและ
สินค้า เช่น การใช้โทรศพัท์ การใช้งานระบบบอกต าแหน่งบนโลก (GPS) เป็นต้น 

    

การป้องกันและจัดการเหตุฉุกเฉิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

(2.6) มีคูม่ือการจดัการเหตฉุกุเฉินระหวา่งการขนสง่ โดยแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิและข้อมลูตา่งๆ ท่ี
จ าเป็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานพร้อมจัดการเหตุแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม 

    

(2.7) มีการบันทึกข้อมลูการเกิดอบุัติเหตุต่างๆ ประกอบด้วย รายละเอียดของเหตุ สาเหตุการเกิด
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ 

    

(2.8) ก าหนดจดุพกัรถและท่ีพกัส าหรับพนกังานขบัรถระหวา่งเส้นทางขนสง่อย่างเหมาะสม     
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4. ข้อก ำหนดด้ำนยำนพำหนะ 
 ผ่าน ไม่ผ่าน 

(4.1) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้เพลิง โดยรวมทัง้หมู่ยานพาหนะและรายคนั เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิง 

    

(4.2) มีแผนการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาตามระยะเวลา และด าเนินการอย่างเหมาะสม      
(4.3) มีการจดัท าประวตัิการใช้รถและประวตัิการซอ่มบ ารุงของรถรายคนั     
(4.4) มีแผนการน าเคร่ืองมือ/อุปกรณ์มาใช้งานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะ และ

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการอย่างชดัเจน 
    

(4.5) มีแผนการน ายานพาหนะมลพิษต ่าและ/หรือลดการใช้พลังงานมาใช้งาน และก าหนด
เป้าหมายการด าเนินการอย่างชดัเจน 

    

3. ข้อก ำหนดด้ำนพนักงำน 

การจัดการพนักงาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

(3.1) มีการก าหนดขัน้ตอนการรับสมัครพนักงาน บันทึก และเก็บรักษาประวัติพนักงานอย่าง
เหมาะสม 

    

(3.2) มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงบทลงโทษ และประกาศให้
พนกังานรับทราบอย่างทัว่ถงึ 

    

(3.3) มีการวางแผนก าหนดชัว่โมงท างาน วนัหยดุ และด าเนินการอย่างเหมาะสม     
(3.4) มีแผนการฝึกอบรม ทกัษะ และประสบการณ์พนกังาน และด าเนินการอย่างเหมาะสม     
(3.5) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตส านึกในการท างานท่ีดี บรรลุเป้าหมาย เช่น มีการให้

รางวลัพนกังานท่ีท างานได้ดีเย่ียม มีสวสัดิการพนกังาน เป็นต้น 
    

พนักงานขับรถ ผ่าน ไม่ผ่าน 

(3.6) มีระเบียบการรับสมคัรพนกังานขบัรถ เช่น การตรวจสอบประวตัิ การทดสอบความสามารถ  
และด าเนินการอย่างเหมาะสม 

    

(3.7) มีการอบรมการตรวจสภาพและบ ารุงรักษายานพาหนะเบือ้งต้นส าหรับพนกังานขบัรถ     
(3.8) มีการวางแผนอบรมพนกังานขบัรถให้ขบัข่ีอย่างประหยดัและปลอดภยัเป็นประจ า     
(3.9) มีการตรวจสขุภาพพนกังานขบัรถตามก าหนดระยะเวลา และตรวจโรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ

ขบัข่ี มีการบนัทกึและเก็บรักษาผลอย่างเป็นระบบ 
    

(3.10) มีการลงบันทึกสมุดพนักงานขับรถ/สมุดประจ ารถ หรือบันทึกการปฏิบัติงานขนส่ง เพ่ือเป็น
หลกัฐานการใช้รถขนสง่ทกุครัง้ 

    

(3.11) มีแผนตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของพนกังานขบัรถอย่างสม ่าเสมอ ก่อนปฏิบตัิการขนสง่     
(3.12) มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนกังานขบัรถอย่างสม ่าเสมอ     
(3.13) มีการควบคุมความเร็วการขับข่ีรถขนส่งอย่างเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและประหยัด

เชือ้เพลิง 
    

(3.14) มีกฎระเบียบเข้มงวดในการห้ามติดเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถเป็นเวลานาน     
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5. ข้อก ำหนดด้ำนลูกค้ำและภำยนอก 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า ผ่าน ไม่ผ่าน 

(5.1) มีข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าและประวตัิการใช้บริการเพ่ือทราบความต้องการของลกูค้า     
(5.2) มีข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าของลกูค้า เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ     
(5.3) มีการประเมินระดบัความพงึพอใจของลกูค้าว่าสามารถให้บริการตามข้อก าหนดของลกูค้าได้

อย่างถกูต้องครบถ้วน วิเคราะห์ และปรับปรุงการด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง 
    

การรับข้อเสนอแนะ ผ่าน ไม่ผ่าน 

(5.4) มีการประชุมร่วมกบัลกูค้าเพ่ือทราบความต้องการ บนัทึกและปรับปรุงการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม 

    

(5.5) ตอบสนองข้อเสนอแนะจากลูกค้า และทบทวนสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
พร้อมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาขึน้ซ า้ 

    

(5.6) มีช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลกูค้าและบคุคลภายนอก บนัทกึและเก็บรักษา
อย่างเหมาะสม 

    

  

 

 ขอรับรองวา่ผลการประเมินตนเองข้างต้นสอดคล้องกบัความจริงทกุประการ 

 

        ลงช่ือ       
                 (                                                 ) 


