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บทที่ 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ 
มาตรฐาน Q Mark มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ครอบคลุมการประกอบการขนส่งสินค้า
ด้วยรถบรรทุกใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ และด้าน
ลูกค้าและภายนอก ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เป็นที่รู้จักและยอมรับจาก
ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอย่างกว้างขวาง มีผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานฯ อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
แต่เนื่องจากปัจจุบันกรมยังคงให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ เฉพาะผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
เท่านั้นยังไม่ได้ให้การรับรองผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลแต่อย่างใด  

จากสถิติผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่ามีผู้ประกอบการขนส่ง
จำนวนรวมทั ้งหมด 379,989 ราย ในจำนวนนี ้ประกอบด้วยผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง  
เพียง 23,404 ราย และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมากถึง 356,585 ราย และหากพิจารณาสถิติจำนวน
รถบรรทุกที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า รถบรรทุกท่ัวประเทศมีจำนวนรวมทั้งหมด 
1,038,814 คัน ประกอบด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง 287,936 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 
750,878 คัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งจำนวนผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและจำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลนั้นมี
จำนวนมากกว่าผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางอยู ่หลายเท่า และสถิติอ ุบ ัต ิเหตุจากรถบรรทุก  
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจาก
รถบรรทุกส่วนบุคคล 380 ราย และรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 406 ราย ซึ่งจะพบได้ว่าจำนวนการเกิด
ของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยรถบรรทุกที่ผ่านมามีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เกิดจาก
รถบรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดำเนินการด้านขนส่งที่ขาดมาตรฐาน ไม่
ม ีระบบการบริหารจัดการที ่ม ีประสิทธิภาพ การประกอบการขนส่งที ่ไม ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน  
เช่น การไม่ดูแลบำรุงรักษารถ การจัดการพนักงานขับรถที่ไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานขับรถขาดทักษะ  
การขับรถที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับเส้นทาง หรือพนักงานขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการขนส่ง
ขาดความเข้มงวดในการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้แก่พนักงานขับรถ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในการขนส่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมากส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกของประเทศไทย จึงจำเป็นที ่จะต้องเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่
ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าในภาพรวมทั ้งหมดไม่ว ่าจะเป็นผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและ
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัย ที่ทัดเทียม
กัน เช่น ผู้ประกอบการขนส่งจำเป็นจะต้องมีนโยบายการดำเนินการด้านความปลอดภัยและมีระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติการขนส่งที่ชัดเจน มีการดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกเชิงป้องกันและตรวจยืนยันความ
พร้อมก่อนการใช้งานประจำวัน มีการบริหารจัดการพนักงานขับรถให้มีความพร้อม และวางแผนเส้นทาง
การเดินทางให้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งจะสามารถมั่นใจได้ว่าการขนส่งสินค้าทุกเที่ยวนั้นจะมีความปลอดภัย
สูงสุด หากผู้ประกอบการขนส่งมีกระบวนการขนส่งที่ได้มาตรฐาน 

กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการขนส่งให้แก่ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เพื ่อให้ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนา 
แนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล สัญญาจ้าง
เลขที่ คค 0408/2096/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 
2562 ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0410.2/649 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จ
วันที่ 17 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน 

1.2 วตัถุประสงค ์

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกกับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) ให้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับจำนวนผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ 

3) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของประเทศ 

4) เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้า 
ด้วยรถบรรทุกในภาพรวมได้ทั้งระบบ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) เพื่อจัดทำองค์ความรู้ และเผยแพร่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ขอบเขตของภารกิจ  

(1) ศึกษาและพัฒนาแนวทางความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ง
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งมาตรฐานฯ ดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   

(2) ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบหรือสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกส่วนบุคคล แนวทาง  
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงศึกษาหาแนวทาง กลไกในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสมาคม/ชมรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(3) ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั ้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ ( IB) ให้มีจำนวน 
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ  

(4) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคล บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนิน  
การยกระดับความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศได้อย่างเป็นระบบ 

(5) การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก 
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1.4 การจัดส่งรายงานและเอกสาร 

การจัดส่งรายงานและเอกสารต่างๆ เป็นไปตามแผนที่กำหนดดังแสดงตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 การจัดส่งรายงานและเอกสาร 

รายงาน เนื้อหา กำหนดส่ง วันที่ส่ง 

1.รายงานเร่ิมต้นการศึกษา 
(Inception Report) 

วิธีการศึกษา ขั ้นตอนการศึกษา และ
แผนการดำเนินงาน 

20 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 

2.รายงานการดำเนินการข้ันกลาง 
(Interim Report) 

• รายงานผลการจัดสัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

• ผลการดำเนินการศึกษาข้อมูลด้าน
วิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
นำมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกมาใช้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคล 

• ผลการดำเนินการศึกษาข้อมูลด้าน
วิชาการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภยั
ด้านการขนส่ง 

• รายงานสถานะของการศึกษาและ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้องของ
โครงการฯ 

• รายงานผลการวิเคราะห์แนวทางและ
เครื ่องมือในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

• แผนการจ ัดอบรมให ้ความร ู ้ แก่
บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• แผนการจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

19 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 
 

3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
(Draft Final Report) 

• ร า ย ง านผลกา รศ ึ กษาข ้ อม ู ลที่
เก่ียวข้องของโครงการฯ 

• รายงานผลการว ิเคราะห์ข ้อม ูลที่
เก่ียวข้องของโครงการฯ 

18 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 
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รายงาน เนื้อหา กำหนดส่ง วันที่ส่ง 

• ผลการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

• รายงานผลการจัดทำโครงการนำร่อง 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนส ่ งส ่ วนบ ุคคลให ้ เข ้ าสู่ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก 

• รายงานผลการศึกษาแนวทาง กลไก
ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
สมาคม/ชมรม หร ือหน ่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

• รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผน/
แนวทาง ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์
ของมาตรฐานคุณภาพฯ 

• รายงานผลการจัดทำคู ่ม ือต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก 

• แผนการจ ัดส ัมมนาเผยแพร ่และ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ 
(สัมมนาปิดโครงการฯ) 

4. รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) 
รายงานสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 
(Executive Summary Report) 
พร้อม CD บันทึกข้อมูล 
คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก 
คู่มือผู้ตรวจประเมิน 
คู่มือหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 
คู่มือการกำกับดูแล หน่วยตรวจ
ประเมินอิสระ (IB) หัวหน้าผูต้รวจ
ประเมิน และผู้ตรวจประเมนิ 
วีดีทัศน์สรุปผลการศึกษาโครงการ 

เนื้อหาการดำเนินโครงการฯ 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR) 

17 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 



 

 

 
 
 
 

บทที่ 2 

กำรศึกษำเพื่อยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยั 

กำรขนสง่ส่วนบุคคล 
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บทที่ 2 การศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภยัการขนส่งส่วนบุคคล 

2.1 การศึกษาขอ้มูลทางวิชาการเกีย่วกบัผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกและการยกระดับความปลอดภัยด้านการขนส่ง เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย
และแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมถึงการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เนื้อหาดังนี้ 

2.1.1 ข้อมูลและสถิติพื้นฐาน 

1) ประเภทการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 การประกอบการขนส่งแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้  

การขนส่งประจำทาง 

การขนส่งประจำทาง หมายถึง การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่  
รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปส่วนภูมิภาค  
รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค รถโดยสารประจำทางในเขตจังหวัด  
ในส่วนภูมิภาค ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 
10-9999 

การขนส่งไม่ประจำทาง 

การขนส่งไม่ประจำทาง หมายถึง การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง และห้ามมิให้กระทำ
การขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกัน หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  

• การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร  ได้แก่ การขนส่งเพื ่อสินจ้างด้วยรถที ่ใช้ 
ในการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆ โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอ่ืน  
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ในการขนส่งเป็นรายบุคคล หรือโดยการเหมาเป็นรายเที่ยว รายวัน หรือรายเดือน ลักษณะ
แผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพ้ืนเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 30-9999 

• การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก ได้แก่ การขนส่งเพื ่อส ินจ้างด้วยรถที ่ใช้  
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (บรรทุกสินค้าหรือสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการ) ไปยัง
จุดหมายปลายทางต่างๆ โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง  
ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพ้ืนเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 70-9999 

การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  

การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หมายถึง การขนส่งคนหรือสิ่งของ หรือคนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจ้าง
ตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 
กิโลกรัม ได้แก่ รถโดยสารรับจ้างขนาดเล็ก ซึ่งมีเส้นทางเดินรถในเขตตัวเมืองที่มีพื ้นที่ไม่ไกล  
มากนัก และมักจะเป็นเขตท้องที ่ที ่รถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปรับ -ส่งผู ้โดยสาร 
ได้โดยสะดวก จึงจำเป็นต้องใช้รถขนาดเล็ก  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื ้นเป็นสีเหลือง 
ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 20-9999 

การขนส่งส่วนบุคคล 

การขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง การขนส่งเพ่ือการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ด้วยรถที่มีน้ำหนักบรรทุก
เกินกว่า 2,200 กิโลกรัม โดยมิได้ใช้รถนั้นเป็นเครื่องมือรับจ้างหารายได้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

• การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพ้ืน
เป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 40-9999 

• การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก (รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ) ลักษณะแผ่น
ป้ายทะเบียนรถ มีพ้ืนเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 80-9999  

2) กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และหลักฐาน 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื ่นคำขอ ลักษณะและขนาดกิจการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ออก
ใบเสร็จ บันทึกข้อมูล ออกใบอนุญาต รวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการ
พิจารณา 

(3) นักวิชาการพิจารณา สรุปรายละเอียดเสนอหัวหน้างาน 
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(4) หัวหน้างานตรวจสอบและนำเสนอนายทะเบียนกลาง 
(5) นายทะเบียนกลางพิจารณา/ลงนาม 
(6) รับเรื่อง 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอมีดังต่อไปนี้ 

(1) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์  สำเนาหนังสือ  

บริคณห์สนธิและข้อบังคับ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณี
เป็นนิติบุคคล) 

(3) สำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถ 
(4) เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการ

เสียภาษีเงินได้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.01) 
(5) เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินและหรือสำเนา

ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถไม่ใช่ของผู้ขอ
อนุญาตเอง แต่เป็นของบุคคลอื่น หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย 
และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู ้ให้ใช้สถานที่
ประกอบด้วย 

(6) หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง 

การดำเนินการไม่เกิน 5 ชั่วโมง 10 นาที 

3) อายขุองใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต 
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4) สถิติการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

หากพิจารณาจำนวนผู้ประกอบการขนส่งตามจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะพบว่า 
ณ เดือนธันวาคม 2561 มีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 356,772 รายคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 93.47 และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางมีจำนวน 24,922 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.53 สรุปดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 

รูปที่ 2.1 จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

จากสถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสมตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จำแนกตามประเภทรถ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2532 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงดังรูปที่ 2.2 และสัดส่วนจำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลและ
เปรียบเทียบกับรถบรรทุกไม่ประจำทางแสดงดังรูปที่ 2.3 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถบรรทุกส่วนบุคคลมีจำนวน
มากกว่า 800,000 คัน หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 72 ของจำนวนรถบรรทุกทั้งหมดท่ัวประเทศ 

 

รูปที่ 2.2 จำนวนรถตามพรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รายปีสะสม 
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รูปที่ 2.3 สัดส่วนจำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถบรรทุกไม่ประจำทาง 

ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจำนวน 251,031 ราย หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 88 เป็นผู้ประกอบการขนส่ง
รายย่อยที่มีรถบรรทุกไม่เกิน 3 คัน ส่วนผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางที่มีรถตั้งแต่ 4 ถึง 30 คัน มีจำนวน 
32,531 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 12 กล่าวคือ ผู้ประกอบการส่วนบุคคลเกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีรถไม่เกิน 30 คัน แสดงดังรูปที่ 2.4 
 

 

รูปที่ 2.4 จำนวนผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล แยกตามจำนวนรถบรรทุก  
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หากพิจารณาประเภทรถ 9 ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 2.5 จะเห็นว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลส่วนมาก
ใช้งานรถกระบะบรรทุก รองลงมาเป็นรถพ่วง รถบรรทุกเฉพาะกิจ  ตามลำดับ 

 

รูปที่ 2.5 สถิติรถบรรทุกส่วนบุคคล แยกตามลักษณะรถ 
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สถิติจำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนรายจังหวัดแสดงดังรูปที่ 2.6 จะเห็นได้ว่ารถบรรทุกส่วนบุคคล
มีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และมีจำนวนมากอยู่ในจังหวัดที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากรจำนวน
มาก เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ เชียงใหม่ เป็นต้น  

 

รูปที่ 2.6 จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคล แยกรายจังหวัด 
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2.1.2 การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล 

การประชุมระดมความคิดเห็น (Workshop) เกี่ยวกับการยกระดับและมาตรฐานความปลอดภัยหัวข้อ 
“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้น 
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 69 คน ประกอบด้วย ผู ้ประกอบขนส่งส่วนบุคคล ผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ผู ้แทน 
ของหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก และผู้ที่เก่ียวข้อง 

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ง และ 
ความเหมาะสมในการใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการบรรยาย การนำเสนอสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเอกสารคู่มือมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน  โดยมีการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “นโยบายกรมการขนส่งทางบกในการส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก”  
การบรรยาย “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล” 
และมีสรุปการประชุมและระดมความคิดเห็น  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประชุมแสดงในภาคผนวก ก 

 

  

รูปที่ 2.7 การประชุมระดมความคิดเห็นมาตรฐาน Q Mark สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล 
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การสัมมนาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” โดย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่ง
สินค้า กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพขนส่ง  รวมถึงเหตุผลและ
ความจำเป็นในการมีมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง โดยสรุปการบรรยายดังนี้ 

ภาครัฐมีหน้าที ่สำคัญในการช่วยพัฒนาผู ้ประกอบการให้เป็นผู ้ประกอบการขนส่งมืออาชีพท ี ่มี  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบบริหารจัดการที่ดีทั ้งเรื ่องรถ เรื ่องคน  
เพื ่อลดการกระทำความผิดและความสูญเสีย ลดต้นทุนการขนส่ง  มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง  
เป็นมาตรการส่งเสริมเพื ่อยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่งให้สามารถตอบสนองในการเพิ ่มศักยภาพ  
ด้านการค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของสังคม  
ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งร่วมกับการจัดให้มี
ผู ้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และอาจมีการเพิ่มเติมหลักสูตรบังคับสำหรับผู้ประกอบการ 
เพื ่อให้ผู ้ประกอบการมีความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานคุณภาพนี ้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื ่องด้วย  
ความร่วมมือกันจากองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับและมีหน่วยงานที่มี คุณภาพ
การบริการสูง ทั้งนี้เพ่ือให้มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการให้เป็น
มืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งนี้จะช่วยลดภาระของทางภาครัฐในการตรวจตราและกำกับดูแลในการขนส่ง ทั้งการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและภาระด้านบุคลากร 

การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล” โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบเกี่ยวกับความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพการขนส่ง
ส ่วนบุคคล และระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก  
หรือมาตรฐาน Q Mark ทั ้งสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลและสำหรับรถขนส่งไม่ประจำทาง  
โดยผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมการสัมมนาในส่วนภูมิภาคครั้งนี้มีรถขนส่งทั้งสองประเภท  
ซึ่งสามารถขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานได้ทั้งสองมาตรฐาน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้อง
ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
ประเภทของการประกอบการ และความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของประเทศซึ่งมี
ทั้งความจำเป็นด้านความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สภาวการณ์การขนส่งของประเทศ 
มาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งในต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการขนส่งของประเทศไทย 
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2) การบรรยายและซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการรับรองและข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการส ัมมนาคร ั ้งน ี ้ ได ้ให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับกระบวนการขอร ับการร ับรอง การร ับสมัคร  
การประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องและข้อกำหนดของมาตรฐาน   
โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู่มือของระบบมาตรฐานคุณภาพ พร้อมอธิบายแนวทางการตรวจ
ประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน ทั้งเอกสารหลักฐาน ประเด็นในการสัมภาษณ์และ
การตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการรับรองคุณภาพ และหน่วยตรวจประเมินอิสระ เนื่องจาก
ลักษณะการบร ิการขนส่งด ้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส ่วนบุคคลมีบร ิบทที ่แตกต่าง  
จากการให้บริการขนส่งไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำให้มีการดำเนินการที่แตกต่างกัน  
ในบางข้อกำหนด 

ทั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ได้รับทราบและมีความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกค่อนข้างมาก คำถามที่พบส่วนมากจะถามเกี่ยวกับการเตรียมการและ
ดำเนินการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก แสดงให้เห็นถึงความจำเป็น 
ในการให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้มากยิ่งขึ้นและจะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการใชง้านระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง

ดว้ยรถบรรทุกกบัผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

จากการดำเน ินการการตรวจประเม ินตามระบบมาตรฐานคุณภาพบร ิการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ให้แก่ผู ้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง (Q Mark) ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนา 
การให้บริการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการขนส่งลดต้นทุนการดำเนินการ และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการได้ศึกษาทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื ่องมือในการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ดังเสนอต่อไปนี้  

การใช้งานมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในเงื ่อนไข 
ภาคสมัครใจให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
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2.2.1 ความต้องการใช้งานมาตรฐานของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ของกรมการขนส่งทางบกภาคสมัครใจ ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจะต้องมีแรงจูงใจอย่างมาก  
กรณีต่างๆ เช่น  

o ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทำการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าผู ้รับสินค้าข้างของตนเอง 
คุณภาพการขนส่งจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพสินค้าท่ีลูกค้ารับรู้ 

o ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่เป็นผู้ว่าจ้างบริการขนส่งกับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำ
ทางต้องการพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานให้ทัดเทียมผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง  
ที่ตนว่าจ้างขนส่ง 

o ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ  
การดำเนินการ 

2.2.2 ความสอดคล้องของระบบมาตรฐานกับรูปแบบการดำเนินการของผู ้ประกอบการขนส่ง 
ส่วนบุคคล 

การดำเนินการขนส่งของผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลถือเป็นการดำเนินการภายในองค์กร ซึ่งอาจ 
ไม ่ครบถ้วนหรือตรงตามการจำแนกกิจกรรมตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง  
ด้วยรถบรรทุก 39 ข้อ ทั้งที่เป็นข้อบังคับและข้อแนะนำ หรือบางข้ออาจจะต้องตีความให้สอดคล้องกับ  
บริบทของการขนส่งส่วนบุคคล อาทิเช่น  

o โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายขนส่ง ซึ่งอาจบูรณาการอยู่กับฝ่ายอื่นขององค์กร  
o แผนการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ซึ่งอาจครอบคลุมมากเกินกว่าภารกิจของฝ่ายขนส่ง 
o การมีบริการเสริมด้านโลจิสติกส์อื่นๆ 
o การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในการรับประกันความเสียหาย 

ของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง  
o การกำหนดนิยามเกี่ยวกับลูกค้า เช่น การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ

การประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า การรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและบุคคลภายนอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้า รวมถึงการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื ่อทราบความต้องการ 
ของลูกค้าอยู่เป็นประจำ 
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2.2.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับการรับรอง 

ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลอาจจะคาดหวังสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

o ผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับทางตรง เช่น  
▪ ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 
▪ ส่วนลดทางภาษี  

o ผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับทางอ้อม เช่น 
▪ การลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ลดลง 
▪ การลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
▪ การได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราลดพิเศษจากสถาบันการเงิน 

o ผลประโยชน์ทางที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น 
▪ การได้รับความสะดวกในการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงาน 
▪ การได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
▪ การได้รับความรู้จากหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคม ชมรม 
▪ การได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ  
▪ การได้ใช ้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงส ิทธิ  

การพิจารณาให้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกทั้ งในปัจจุบันและ 
ในที่จะมีอนาคต  

o การได้รับยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
▪ ลูกค้าหรือผู ้รับสินค้าจากการผลิตรับรู ้ถึงคุณภาพของการขนส่ง เช่น การขนส่ง 

ตรงเวลา ถูกต้อง และปลอดภัย ส่งผลถึงการยอมรับในคุณภาพของสินค้า 
▪ บุคลากรภายในองค์กรของผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลรับรู้ หรือตระหนักรู้ 

ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยที่เพ่ิมข้ึน 
▪ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางที่ตนว่าจ้างขนส่งให้การยอมรับ 
▪ หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องให ้การยอมร ับ เช ่น การท ่า เร ือแห ่ งประเทศไทย  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
▪ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อันทำให้สังคมและบุคคลภายนอกให้การยอมรับ 

2.2.4 ความคุ้มค่าของผู้ประกอบการขนส่งกับการขอรับรองมาตรฐานฯ 

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งที่จะขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จากโครงการพัฒนาระบบ
การร ับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุกในส่วนภูม ิภาคเพ่ื อรองร ับการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ ปี 2556 ได้เสนอเกณฑ์ค่าธรรมเนียมกลางในการตรวจประเมินประมาณ 15,000-20,000 
บาทต่อครั้ง โดยไม่รวมค่าเดินทางซึ่งเสนอให้คิดตามจริงตามเกณฑ์การเดินทางของข้าราชการ  
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ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กําหนดมูลค่าความเสียหายของทรัพยสินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากการขนส่งที่ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงต้องรายงานตอนายทะเบียน ลงวันที ่ 23 
ธันวาคม พ.ศ.2552 ผู้ประกอบการจะต้องรายงานอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่มีมูลค่าความสูญเสีย
มากกว่า 100,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าตรวจ
ประเมินต่อครั้ง  

1) มูลค่าความเสียหายของอุบัติเหตุ 

มูลค่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง หากประเมินตามวิธี Human Capital อาจแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุได้ดังนี ้

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสียหาย 

• ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

• การสูญเสียรายได้และโอกาสในการทำงานในอนาคต  

• ค่าจัดการด้านอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่นๆ 

• ต้นทุนทางอ้อมอันเนื่องมาจากการสูญเสียทางด้านจิตใจ 

1.1) มูลค่าความเสียหายและการซ่อมแซมยานพาหนะ 

มูลค่าความเสียหายและการซ่อมแซมยานพาหนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบไปด้วย 
ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ชนิดของยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง และตำแหน่งของร้านซ่อม 
มูลค่าความเสียหายและการซ่อมแซมยานพาหนะอาจจำแนกเป็น มูลค่าความเสียหายทางตรง 
ซึ่งเป็นมูลค่าการซ่อมรถยนต์ที่เกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ  และมูลค่าความเสียหาย
ทางอ้อม ซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ใช้งานยานพาหนะระหว่างการซ่อมแซม 
สำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งนั้น ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานยานพาหนะ หมายถึงการขาดโอกาส
ทางธุรกิจ การสูญเสียเวลาในการทำงาน หรือ ความล่าช้าในการทำงาน หรือการยกเลิกการ
ว่าจ้างขนส่ง   

1.2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยทั่วไปประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล 
ค่าดำเนินการของโรงพยาบาล ค่าผ ่าตัด ค่ายา ค่าห้องพักและอาหาร เป็นต้ น ซึ ่งค่า
รักษาพยาบาลเหล่านี้จะรวมไปถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตภายหลังถึงโรงพยาบาลไว้ด้วย การคำนวณ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ วรรณภา สุมิรัตนะ (2539) 
ได้แสดงว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ที่ 8 วัน เวลาในการ
รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่ากับ 16.25 วัน ซึ่งจำนวนวันของทั้งสองกรณีนี้ คิดเป็น
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วันที่ใช้ในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ส่วนระยะเวลาในการรักษาพยาบาลผู ้ที ่ได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย จะถือว่าเป็นผู้ป่วยนอกไม่ได้นอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลต้นทุนค่ า
รักษาพยาบาล จากผลการศึกษาที ่ผ ่านมาอยู ่ที ่ 24,923 บาท ระยะเวลาเฉลี ่ยในการ
รักษาพยาบาลในทุกกรณีเท่ากับ 16 วัน ดังนั้น ค่ารักษาพยาบาลต่อวันประมาณ 1,558 บาท 
ในส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกจำนวน 2 ครั้ง ค่ารักษาพยาบาลครั้ง
ละ 300 บาท และเสียค่ารถพยาบาลในการนำผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลราย
ละ 650 บาท 

1.3) การสูญเสียรายได้และโอกาสในการทำงานในอนาคตเนื่องจากการตายและบาดเจ็บ 

จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยของกรมทางหลวง 
(2550) ได้สรุปการประเมินความสูญเสียจากการขาดงานไว้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้หลักการ
เดียวกันคือ ในกรณีของผู้เสียชีวิต จะศึกษาความสูญเสียทั้งในแง่ของเวลาและรายได้ที่เป็นตัว
เงินโดยประเมินจากจำนวนปีที่สูญเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ส่วนในกรณีของ
ผู้บาดเจ็บและผู้ดูแลผู้บาดเจ็บและพิการ งานวิจัยส่วนใหญ่จะประเมินการสูญเสียรายได้อัน
เนื่องมาจากการขาดงานในช่วงรักษาพยาบาลและความสามารถในการทำงานที่ลดลงทั้งของผู้
พิการและผู้ดูแลในช่วงที่เหลือของชีวิต  

การประเมินมูลค่าทางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้เสียชีวิตสามารถทำให้เกิดผลผลิตต่อสังคมได้
ตลอดช่วงเวลาที่เขาควรจะมีชีวิตอยู่ ในกรณีนี้กำหนดให้ประชากรมีระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย
จนถึงอายุ 60 ปี โดยใช้อายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาทำการพิจารณาเป็นค่าจำนวนปี
ที่ประชากรสูญเสียโอกาสในการทำงานเนื่องจากอุบัติเหตุ จากการศึกษาที่ผ่านมาในโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ.2544 พบว่า อายุ
เฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่ากับ 32 ปี ดังนั้นเวลาที่ประชากรสูญเสียโอกาสในการ
ทำงานเนื่องจากการสูญเสียชีวิตในอุบัติเหตุเท่ากับ 28 ปี การคำนวณมูลค่าการสูญเสียรายได้
เนื่องจากการบาดเจ็บ จะทำการประเมินเวลาที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ โดยนำรายได้ประชาชาติต่อประชากรมาคิดเป็นรายได้ต่อวันแล้วนำไปคูณกับระยะเวลาที่
ใช้ในการรักษาพยาบาลและการพักฟื้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลและการพักฟื ้นเนื ่องจากอาการบาดเจ็บ ในการศึกษาที ่ผ่านมาพบว่าการ
บาดเจ็บเล็กน้อย ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้น 2 วัน และบาดเจ็บสาหัส ใช้ระยะเวลาในการ
รักษาพยาบาล 16.25 วัน และระยะเวลาในการพักฟื้น 16.25 วันรวมเป็นระยะเวลาที่สูญเสีย
รายได้เท่ากับ 32.50 วัน 

1.4) ค่าจัดการด้านอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่นๆ 

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น
ถนน ยานพาหนะ สัญญาณจราจร และป้ายต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน 
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รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการของตำรวจ บริษัทประกันภัย กระบวนการทางกฎหมาย 
และการจัดการขนย้าย ตัวอย่างแนวทางของกองทรัพย์สิน กรมทางหลวงจะมีการเก็บข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องและกำหนดมูลค่าที่ต้องชดใช้หากถูกชนทำให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ 
สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ราวกันตก เป็นต้น โดยจะประเมินจำนวนที่เสียหายรวมถึง
ความรุนแรง และประเมินค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ ้นก็จะต้องเกิดค่าใช้ในที่
จำเป็น เช่น การติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่จัดการที่เกิดเหตุ  

การรายงานอุบัติเหตุ การเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ การจัดการ
ด้านประกันภัย เป็นต้น  

1.5) ต้นทุนทางอ้อมอันเนื่องมาจากความสูญเสียทางด้านจิตใจ 

นอกจากนี้อุบัติเหตุยังนำมาซึ่งความสูญเสียทางอ้อม ไม่ใช่การสูญเสียรายได้หรือผลผลิตที่
สูญเสียไปโดยตรง แต่เป็นการมูลค่าที่อุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเอง และส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะเป็นเหตุจากความทุกข์ ความสูญเสียทางด้านจิตใจ แล ะ
ความเจ็บปวดจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงการกระทบกระเทือนถึงผู้เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถ
ดำรงชีวิตได้ตามปกติเนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าว  

แต่หากผู ้ประกอบการขนส่งมีกระบวนการทำงานการขนส่งที่เป็นมาตรฐาน ดังที ่ระบบ
มาตรฐาน Q Mark ได้กำหนดเป็นข้อกำหนดบังคับจำนวน 39 ข้อนั ้น หากดำเนินการได้
ทั้งหมดผู้ประกอบการขนส่งมีแนวโน้มที่จะลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ดังเห็นได้ชัดจากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองที่ผ่านมา 
กรมการขนส่งทางบกจึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำ
ทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยที่ทัดเทียมกัน 

2) ค่าใช้จ่ายเยียวยาอุบัติเหตุ  

แนวทางการคิดค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายที่กำหนด ตามความรุนแรงของเหตุ 2 กรณีดังนี้ 

2.1) กรณีได้รับบาดเจ็บไม่ถึงชีวิตหรือทุพพลภาพ 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาลทั้งปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลที่
ผู้ป่วยบาดเจ็บหลังเกิดเหตุ ค่ากายภาพบำบัดหลังเกิดอุบัติเหตุ ค่า เดินทางมาพบแพทย์ ค่า
ศัลยกรรม ค่าขาดรายได้และค่าขาดประโยชน์ อาทิ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้รับบาดเจ็บไม่
สามารถทำงานได้ปกติ หรือเจ้าของธุรกิจเดินทางทำธุรกิจไม่ได้ขาดรายได้ เจ้าของธุรกิจไปเจ
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ราธุรกิจไม่ได้เสียค่าขาดประโยชน์ รวมไปถึงกรณีพาหนะได้รับความเสียหายไม่สามารถไป
ประกอบธุรกิจได้จัดเป็นค่าเสียประโยชน์   

สูตรการคำนวณคือ “อายุxรายได้xอนาคต” เช่น ผู้เกิดเหตุได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนบาดเจ็บ
ต้องพักรักษาตัว 2 เดือน โดยเป็นลูกจ้างรายได้วันละ 300 บาท ในขณะที่มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพยังมีการทำงานโอทีวันหนึ่ง 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 550 
บาทในหนึ่งวัน สัปดาห์หนึ่งทำงาน 6 วัน ตกเป็นเงิน 3,300 บาท หนึ่งเดือนรายได้สุทธิ 
13,200 บาท หากต้องหยุดงาน 2 เดือน ก็เท่ากับว่าคิดเป็นเงินค่าเยียวยาทั้งสิ้น 26,400 บาท 
ในการเยียวยานอกเหนือจากการรักษาค่าพยาบาล 

ส่วนในกรณีเกิดเหตุทุพพลภาพ เช่น หากผู้ประสบเหตุ อายุ 20 ปี มีร่างกายที่แข็งแรงให้นำ
รายได้ต่อหนึ ่งปีคูณด้วยจำนวนอายุ 60 ปี ซึ ่งเป็นเกณฑ์การเกษียณอายุงาน อาทิเช่น 
เงินเดือน 10,000 บาท ทำงาน 1 ปี มีรายได้ 120,000 บาท เท่ากับว่า 120,000 x 40 เท่ากับ
4,800,000 บาท  ทั้งนี้ค่าความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตสามารถเพิ่มหรือ
ลดลงได้ตามหน้าที่การงานโดยขึ้นอยู่กับการยื่นพิสูจน์ต่อศาลของผู้ประสบเหตุ 

ค่าความเสียหายทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถประเมินค่าเป็นราคาได้ อาทิเช่น  
สาวพริตตี้ได้รับอุบัติเหตุกรามหัก ใบหน้าได้รับความเสียหาย ในอนาคตไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้เช่นเดิมอีก หรือ นักมวยอนาคตไกลสามารถเป็นแชมป์ได้ประสบเหตุแขนขาดไม่
สามารถชกมวยอาชีพได้ต่อไป ตรงส่วนนี้ก็จะมีการคิดคำนวณเยียวยาเพิ่มเติมนอกเหนือค่า
เยียวยาข้างต้น ตั้งแต่ระดับแสนบาทจนถึงล้านบาท โดยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลจากการพิสูจน์
ต่อศาลของผู้เสียหาย 

2.2) กรณีเสียชีวิต 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปลงศพหรือค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และค่าขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู ได้แก่บิดา มาดา ภรรยา หรือบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี  โดยวิธีการคำนวณจะแตกต่าง
จากกรณีบาดเจ็บทุพพลภาพ กล่าวคือ การคิดคำนวณจะคิดคำนวณค่าเยียวยาจากการที่
บุคคลประสบเหตุ ก่อนเสียชีวิตมีพฤติการณ์การดูแลครอบครัวอย่างไร เช่นตัวอย่าง พนักงาน
ขับรถอายุ 30 ปี เงินเดือนสุทธิ 10,000 บาท มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผ่อนรถ 2,000 บาท 
ค่าบ้าน 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000บาท ที่เหลือใช้จ่ายส่วนตัว 2,000 บาท ส่งให้
บุพการี 2,000 บาท ให้นำค่าเลี้ยงดูคูณจำนวนปีและคูณด้วยอายุการทำงานจนถึงเกณฑอ์ายุ
เกษียณ เท่ากับ 2,000x12x30 รวมเป็นค่าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูทั้งสิ้น 720,000 บาท 
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2.3 การศึกษาและวิเคราะหค์วามเหมาะสมในการจดัตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระให้

เพียงพอและเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการขนส่งในประเทศ 

2.3.1 ภาระงานตรวจประเมินในปัจจุบัน 

ด้วยข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐในด้านบุคลากร ปริมาณงาน และงบประมาณ ในการประชาสัมพันธ์  
และออกตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้กับผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ  
ที ่ ไม ่ เพ ียงพอกับความต ้องการของผ ู ้ประกอบการขนส ่งท ี ่มี จำนวนเพ ิ ่มมากข ึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่ อง  
กรมการขนส่งทางบกจึงพัฒนาองค์กรตรวจประเมินขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยปรับบทบาทของกรมการขนส่งทางบกจากการเป็น
ผู้ตรวจประเมินมาเป็นผู้กำกับดูแล กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้หน่วยตรวจประเมินอิสระจะต้องมี
ผู้ตรวจประเมินที่กรมการขนส่งทางบกแต่งตั้งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประจำ โดยมีหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินไม่
น้อยกว่า 2 คน และผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 4 คน ตามลำดับ จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
กรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระรวมจำนวน 13 หน่วยซึ่งมีที่ตั ้งกระจายอยู ่ทั่ว
ประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 2.8  

 

รูปที่ 2.8 หน่วยตรวจประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งในปัจจุบัน 
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ภาระงานตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบกแสดงในตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ภาระงานตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินอิสระในปัจจุบัน 

หน่วยตรวจประเมินอิสระ 
งานตรวจ
ประเมิน 
(คร้ัง) 

ตรวจ
ประเมิน

เป็น IB (ปี) 

งานเฉลี่ย 
(คร้ัง/ป)ี 

สมาคมขนส่งภาคตะวันออก 67 5 13.4 
สมาคมขนส่างสินค้าภาคอีสาน 58 5 11.6 
บริษัท ทีทีแอลเอ จำกัด 51 5 10.2 
บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 42 5 8.4 
สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 42 5 8.4 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 40 5 8.0 
บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด 31 4 7.8 
สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  31 5 6.2 
บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 30 4 7.5 
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย 22 4 5.5 
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 20 1 20.0 
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี 15 1 15.0 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 13 1 13.0 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว ่าโดยเฉลี ่ยแล้วหน่วยตรวจประเมินอิสระมีภาระงานตรวจประเมิน
ผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางที ่ขอรับการรับรองโดยเฉลี ่ยประมาณ 10.4 ครั ้งต่อปี หรือคิดเป็น
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง นั่นหมายถึงหน่วยตรวประเมินมีรายได้จากค่าตรวจประเมินไม่มากนัก แต่ทั้งนี้
หน่วยตรวจประเมินทุกแห่งในปัจจุบันมิได้ดำเนินการเพื่อหวังผลกำไรเป็นหลัก แต่เป็นกิจกรรมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าของประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  

ทั้งนี้ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกจะส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ
กำลังขยายการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลอีกด้วย จึงอาจมีความจำเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเตรียมการให้มีหน่วยตรวจประเมินอิสระ
เพียงพอต่อความต้องการในการขอรับการรับรองและปริมาณงานตรวจประเมินในอนาคต ทั้งในแง่จำนวน
หน่วยตรวจประเมินที่มีและความครอบคลุมในแง่พ้ืนที่ทั่วประเทศไทยด้วย  
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2.3.2 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ 

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระจำนวน 13 หน่วย (ข้อมูล ณ ปี 2562) 
และมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 จำนน 541 ราย กระจายตัว 
เชิงพื ้นที ่ทั ่วประเทศดังในรูปที ่ 2.9 จะเห็นได้ว่าผู ้ประกอบการขนส่งที ่ได้ร ับการรับรองกระจายตัว 
อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่หน่วยตรวจประเมิน 13 หน่วยตั้งอยู่เพียงในจังหวัดหลักๆ เท่านั้น ซึ่งหาก
ระยะทำการของแต่ละหน่วยตรวจประเมินที่สามารถเดินทางไปตรวจประเมินและกลับได้ภายในวันเดียว  
โดยไม่ต้องค้างคืน เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เช่น กำหนดพื้นที่ประสิทธิผล (Effective 
Area) อยู่ในรัศมีประมาณ 200 กิโลเมตรจากตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยตรวจประเมินอิสระแต่ละแห่ง  

การวิเคราะห์เช ิงพื ้นที ่ (Spatial analysis) โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
System) โดยการซ้อนทับชั้นข้อมูลตำแหน่งผู้ประกอบการขนส่ง ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ
และสร้างพื้นที่ทำการประสิทธิผลแสดงเป็นพื้นที่วงกลมแรเงาในรูปที่ 2.9 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าพื้นที่ทำการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยตรวจประเมินยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
กล่าวคือ การตรวจประเมินในจังหวัดห่างไกลจะต้องเสียเวลาในการเดินทางระยะไกล และทำให้มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมในการค้างแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพ่ิมข้ึนตามมาด้วย 
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รูปที่ 2.9 ที่ตั้งของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและหน่วยตรวจประเมินอิสระในปัจจุบัน 
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1) พื้นที่ภาคเหนือ 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองในภาคเหนือจำนวน 24 ราย แต่ไม่มีหน่วยตรวจประเมิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเลย ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ก) หากพิจารณาแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ
เพิ ่มเติมอีก 2 แห่งในจังหวัด ได้แก่ ในพื ้นที ่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา จะได้พื ้นที ่ทำการ
ประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 กิโลเมตร ดังแสดงรูปที่ 2.10 (ข) 
 

 
(ก) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคเหนือปัจจุบัน 

 
(ข) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคเหนือเพิ่มเติม 

รูปที่ 2.10 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคเหนือ (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 

เชียงใหม่(7) น่าน(1)

ล าปาง(3)

เชียงราย(4)
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2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองอยู่เป็นจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในทุก
จังหวัดทั ้งพื ้นที ่อีสานตอนบนและตอนล่าง แต่ปัจจุบันมีหน่วยตรวจประเมินอิสระตั ้งอยู ่ที ่จ ังหวัด
นครราชสีมาเท่านั้น หากพิจารณาแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระเพ่ิมเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น และอุบลราชธานี จะได้พ้ืนที่ทำการประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 กิโลเมตรดังแสดงในรูปที่ 2.11 

 
(ก) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบัน 

 
(ข) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม 

รูปที่ 2.11 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 
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3) พื้นที่ภาคตะวันตก 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองในภาคตะวันตกจำนวน 30 ราย แต่ปัจจุบันมีหน่วยตรวจ
ประเมินอิสระตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นดังรูปที่ 2.12 (ก) หากพิจารณาแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ
เพิ ่มเติม เพื ่อให้ครอบคลุมผู ้ประกอบการขนส่งในภาคตะวันตก จะเห็นว่าเมื ่อพิจารณาภูมิภาค  
ในส่วนภาคกลางตอนบนดังรูปที่ 2.12 (ข) ในพ้ืนที่พิษณุโลก สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ผู้ประกอบการขนส่งที่
ขอรับการรับรองในภาคตะวันตกได้ ในระยะพ้ืนที่ทำการประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 กิโลเมตร ดังแสดงใน
รูปที่ 2.12 

 
(ก) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันตกปัจจุบัน 

 
(ข) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันตกเพิ่มเติม 

รูปที่ 2.12 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันตก (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 

^

ตา ก (5)

กาญจนบรีุ(3)

เพชรบรีุ(4)

ราชบรีุ(11)

ประจวบคีรีขนัธ(์7)

^

n
เพชรบรูณ์(5)

พิษณุโลก(2)

ลพบรีุ(5)

สโุขทยั(2)

นครสวรรค(์17)

อทุยัธานี(1)

ก าแพงเพชร(4) พิจิตร(3)

สพุรรณบรีุ(4)

ชยันาท(4)

นคร ปฐม (13)

พระนครศรีอยธุยา(12)

อ่างทอง(2)

สิงหบ์รีุ(3)

สมทุรสาคร(8)

ตา ก (5)

กาญจนบรีุ(3)

เพชรบรีุ(4)

ราชบรีุ(11)

ประจวบคีรีขนัธ(์7)

บริษทั สยามธรรมา เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

200 km 

300 km 

400 km 

บริษทั สยามธรรมา เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั 

200 km 

300 km 

400 km 

หน่วยตรวจประเมิน E 
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4) พื้นที่ภาคกลาง 

พ้ืนที่ภาคกลางมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองอยู่เป็นจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดทั้งพ้ืนที่
ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อภาคกลางตอนบน ในปัจจุบันมีหน่วยตรวจประเมินอิสระตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น เพ่ือให้ครอบคลุมภาคตะวันตกและภาคเหนือ หากพิจารณา
แต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จะได้พื้นที่ทำการ
ประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 กิโลเมตรดังแสดงในรูปที่ 2.13  

 
(ก) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคกลางปัจจุบัน 

 

 
(ข) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคกลางเพิ่มเติม 

รูปที่ 2.13 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคกลาง (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 

^

^̂̂̂̂̂

^

เพชรบรูณ์(5)

พิษณุโลก(2)

ลพบรีุ(5)

สโุขทยั(2)

นครสวรรค(์17)

อทุยัธานี(1)

ก าแพงเพชร(4)
พิจิตร(3)

สพุรรณบรีุ(4)

สระบรีุ(22)

ชยันาท(4)

ปทมุธานี(18)

นคร ปฐม (13)

นคร นา ยก (2)

พระนครศรีอยธุยา(12)

อ่างทอง(2)

สิงหบ์รีุ(3)

กรงุเทพมหานคร(131)

นนทบรีุ(9)

สมทุรสาคร(8) สมทุรปราการ(23)

สมทุรสงคราม(2)

โรงเรียนทกัษะพิพฒัน์

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

บริษทั ทีพีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั

^

^̂̂̂̂̂

^

n

เพชรบรูณ์(5)

พิษณุโลก(2)

ลพบรีุ(5)

สโุขทยั(2)

นครสวรรค(์17)

อทุยัธานี(1)

ก าแพงเพชร(4)
พิจิตร(3)

สพุรรณบรีุ(4)

สระบรีุ(22)

ชยันาท(4)

ปทมุธานี(18)

นคร ปฐม (13)

นคร นา ยก (2)

พระนครศรีอยธุยา(12)

อ่างทอง(2)

สิงหบ์รีุ(3)

กรงุเทพมหานคร(131)

นนทบรีุ(9)

สมทุรสาคร(8) สมทุรปราการ(23)

สมทุรสงคราม(2)

โรงเรียนทกัษะพิพฒัน์

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

บริษทั ทีพีเอส คอนซลัแทนท ์จ ากดั

200 km 

300 km 

400 km 

200 km 

300 km 

400 km 

หน่วยตรวจประเมิน F 
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5) พื้นที่ภาคตะวันออก 

พื้นที่ภาคตะวันออกมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองอยู่เป็นจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด 
แต่ปัจจุบันมีหน่วยตรวจประเมินอิสระตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อพิจารณาผู้ประกอบการ
ขนส่งได้รับการรับรองจะกระจายตัวเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ถ้าหากพิจารณาแต่งตั้ง
หน่วยตรวจประเมินอิสระเพ่ิมเติมอีก 1 แห่ง ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพ้ืนที่ทำการประสิทธิผลใน
ระยะรัศมี 200 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.14 

 
(ก) ที่ต้ังหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคออกปจัจุบนั 

 
(ข) ที่ต้ังหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันออกเพ่ิมเติม 

รูปที่ 2.14 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคตะวันออก (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 

^
^

สมาคมขนส่งภาคตะวนัออก

สมาคมผูป้ระกอบขนส่งแหลมฉบงั ชลบรีุ

สระแกว้(2)

จนัทบุร(ี3)

ชลบุร(ี38)

ปราจนีบุร(ี3)

ร ะ ย อ ง (28)

ฉะเชงิเทรา(15)

ตร า ด (2)

ตร า ด (2)

^
^

n

สมาคมขนส่งภาคตะวนัออก

สมาคมผูป้ระกอบขนส่งแหลมฉบงั ชลบรีุ

สระแกว้(2)

จนัทบุร(ี3)

ชลบุร(ี38)

ปราจนีบุร(ี3)

ร ะ ย อ ง (28)

ฉะเชงิเทรา(15)

ตร า ด (2)

ตร า ด (2)

200 km 

300 km 

400 km 

200 km 

300 km 

400 km 

หน่วยตรวจประเมิน G 
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6) พื้นที่ภาคใต้ 

ในปัจจุบันมีผู ้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองในภาคใต้จำนวน 40 ราย แต่ปัจจุบันมีหน่วยตรวจ
ประเมินอิสระตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาเท่านั้น ดังรูปที่ 2.15 (ก) ถ้าหากพิจารณาแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมิน
อิสระเพ่ิมเติมอีกอีก 1 แห่ง ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่ทำการประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 
กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.15 (ข) จะทำให้ครอบคลุมผู้ประกอบการขนส่งพ้ืนที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น 

 
(ก) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคใต้ปัจจุบัน 

 
(ข) ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคใต้เพิ่มเติม 

รูปที่ 2.15 ที่ตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระในภาคใต้ (ก) ปัจจุบัน และ (ข) เพิ่มเติม 

^

สรุาษฎรธ์านี(3)

ตรงั(2)

สง ขลา (15)

กระบ่ี(2)

ยะ ลา (3)

นครศรีธรรมราช(1)

พทัลงุ(3)

นราธิวาส(3)

ชุมพร(3)

พงังา(1)

ร ะ นอง (1)

สตลู(1)

ปัตตานี(1)

ภเูกต็(1)

สตลู(1)

สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย

^

n
สรุาษฎรธ์านี(3)

ตรงั(2)

สง ขลา (15)

ชุมพร(3)

กระบ่ี(2)

ยะ ลา (3)

นครศรีธรรมราช(1)

พงังา(1)

พทัลงุ(3)

นราธิวาส(3)

สตลู(1)
ปัตตานี(1)

ร ะ นอง (1)

ภเูกต็(1)

สตลู(1)

สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย

200 km 

300 km 

400 km 

200 km 

300 km 

400 km 

หน่วยตรวจประเมิน H 
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จากการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติม ทำให้ได้ภาพรวมของพื้นที่ทำการ
ประสิทธิผลในระยะรัศมี 200 กิโลเมตรจากตำแหน่งที่ตั ้งของแต่ละหน่วยครอบคลุมพื้นที่ทั ่วประเทศ 
ดังแสดงในรูปที่ 2.16 

 

รูปที่ 2.16 ภาพรวมระยะทำการประสิทธิผลของหน่วยตรวจประเมินอิสระจำนวน 20 แห่ง 

^

^̂̂̂̂

^

^

^

^̂^

^

n

n

n
n

n

n
n

n

Legend

nIB_new

^ Inspection_Body

Q_Mark

IB_new_distance200km

IB_distance200km

Q_Certification

0.0 - 5.0

6.0 - 10.0

11.0 - 20.0

21.0 - 40.0

41.0 - 140.0

0 110 220 330 44055

Kilometers

Ü
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2.3.3 ภาระงานตรวจประเมินในอนาคต 

การคาดการณ์ปริมาณงานตรวจประเมินที่กรมการขนส่งทางบกจะมอบหมายให้หน่วยตรวจประเมินอิสระ
ในอนาคตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ความต้องการขอรับการรับรองของผู้ประกอบการขนส่ง สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ แรงผลักดันและการสนับสนุนของลูกค้า รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน
ส่งเสริมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ที่สำคัญคือแรงจูงใจในการขอรับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชนท์ั้ง
ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น ในที่นี้จึงยกตัวอย่าง 3 กรณีที่พอจะทำให้เห็นภาพปริมาณภาระงาน
ตรวจประเมินในอนาคต  

1) กรณี A แนวโน้มปัจจุบัน 

สถานการณ์ A พิจารณาความเหมาะสมจำนวนหน่วยตรวจประเมินจากสถิติผู้ประกอบการขอรับรองราย
ใหม่ในปัจจุบัน เมื่อปี 2562 มีผู้ประกอบรายใหม่ขอรับการรับรอง 60 ราย ทั้งนี้ปัจจุบันกรมการขนส่งทาง
บกได้กำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งทุกจังหวัดเข้าสู่
ระบบมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ราย ทำให้ตั ้งแต่ปี 2563 จะมีผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง (70) 
ขอรับการรับรองเพิ่มขึ้นประมาณจังหวัดละ 1 รายรวมทั่วประเทศประมาณ 80 รายต่อปี และสำหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะขอรับการรับรองประมาณ 20 รายต่อปี จากการคำนวณใน
ตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าการคาดกาณ์ถึงปี 2568 ต้องการหน่วยตรวจประเมินจำนวน 7 หน่วย โดยแต่ละ
หน่วยมีงานตรวจประเมินประมาณ 1 งานต่อเดือน กล่าวคือหน่วยตรวจประเมินในปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 13 
หน่วยนั้นมีจำนวนมากเกินพอต่อความจำเป็นขั้นต่ำเมื่อพิจารณาในแง่ของภาระงานตรวจประเมินอย่างเดียว 

ตารางท่ี 2.2 สถานการณ์ A แนวโน้มปัจจุบัน 

 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
(70) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 60 60 60 60 60 60 60 

(70) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย) 60 60 60 60 60 60 60 
(80) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 10 20 20 20 20 20 20 

(80) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย)    10 20 20 20 
รวมผู้ได้รับการรับรอง (ราย) 550 610 670 730 790 850 910 
งานตรวจประเมินต่อปี (ครั้ง) 130 140 140 150 160 160 160 

งานตรวจประเมินต่อเดือน (ครั้ง) 12 13 13 14 15 15 15 
งานตรวจประเมินต่อหน่วย (ครั้ง/เดือน) 2 2 2 2 2 2 2 

จำนวนหน่วยตรวจประเมินขั้นต่ำ 6 6 6 7 7 7 7 
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2) กรณี B หน่วยตรวจประเมินที่มีในปัจจุบันมีงานตรวจประเมินเหมาะสม 

หากในอนาคตกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานภายนอกรวมถึงลูกค้ามีการกำหนดสิทธิประโยชน์และ
กฎเกณฑ์เง่ือนไขท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีความต้องการขอรับการรับรองเพ่ิมขึ้น ก็อาจมี
ความเป็นไปได้ที ่ในภาพรวมแล้วจะมีผู ้ประกอบการขนส่งทั ้งผู ้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและ
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลขอรับการรับรองโดยเฉลี่ยประมาณ 3 รายต่อจังหวัด เช่น แต่ละจังหวัดมี
ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเพิ่มขึ้นจังหวัดละ 2 รายและมีผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
จังหวัดละ 1 รายทุกปี การคำนวณดังแสดงในตารางที่ 2.3 แสดงว่าจำนวนหน่วยตรวจประเมินขั้นต่ำที่ควรมี
จำนวน 13 หน่วยซึ่งเท่ากับหน่วยตรวจประเมินที่มีในปัจจุบัน แต่ละหน่วยมีงานตรวจเพิ่มขึ้นกว่าที่มีใน
ปัจจุบัน โดยเฉลี่ยจะได้รับงานตรวจประเมินประมาณเดือนละ 2-3 ครั้ง กรณีแสดงให้เห็นว่าหากพิจารณา
ในแง่ภาระงานอย่างเดียวและไม่เพิ่มหน่วยตรวจประเมินเพื่อให้หน่วยตรวจประเมินแต่ละหน่วยมี งาน
เพ่ิมข้ึนอย่างเหมาะสม กรมการขนส่งทางบกจะต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อนำมาซึ่งความต้องการเข้าสู่
ระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัดให้
ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งในพ้ืนที่จำนวนอย่างน้อย 3 ราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
หรือผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลก็ตาม 

ตารางท่ี 2.3 กรณี B แต่ละจังหวัดเพิ่มรายใหม่ 3 รายต่อป ี

 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
(70) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 60 152 152 152 152 152 152 

(70) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย) 60 60 60 60 152 152 152 
(80) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 10 76 76 76 76 76 76 

(80) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย)    10 76 76 76 
รวมผู้ได้รับการรับรอง (ราย) 550 702 854 1,006 1,158 1,310 1,462 
งานตรวจประเมินต่อปี (ครั้ง) 130 288 288 298 456 456 456 

งานตรวจประเมินต่อเดือน (ครั้ง) 12 26 26 27 41 41 41 
งานตรวจประเมินต่อหน่วย (ครั้ง/เดือน) 1.0 2.0 2.0 2.1 3.2 3.2 3.2 

จำนวนหน่วยตรวจประเมินขั้นต่ำ 12 13 13 13 13 13 13 
 

3) กรณี C เพิ่มจำนวนหน่วยตรวจประเมินเพื่อรองรับผู้ขอรับรองรายใหม่จังหวัดละ 6 รายต่อปี 

ในกรณีที ่กรมการขนส่งทางบกประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู ้ประกอบการขนส่ง
ตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีความต้องการเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน อันทำให้ภาระงานตรวจประเมินก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย กรณีนี ้สมมติ ว่ามี
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ผู้ประกอบการขนส่งในแต่ละจังหวัดรายใหม่ขอรับการรับรองเพิ่มปีละ 6 รายต่อปี รวมทั้งผู้ประกอบการ
ขนส่งไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ผลการประมาณในตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า
จะต้องมีหน่วยตรวจประเมินประมาณ 16 ถึง 20 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะได้รับมอบหมายงานตรวจ
ประเมินจากกรมการขนส่งทางบกประมาณ 3 ถึง 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งปริมาณงานนี้จะทำให้รายได้ของหน่วย
ตรวจประเมินมีเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับความเป็นจริงมากข้ึน  

ตารางท่ี 2.4 กรณี C แต่ละจังหวัดเพิ่มรายใหม่ 6 รายต่อป ี

 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
(70) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 60 228 228 228 228 228 228 

(70) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย) 60 60 60 60 228 228 228 
(80) ตรวจประเมินรับรองใหม่ (ราย) 10 228 228 228 228 228 228 

(80) ตรวจประเมินต่ออายุ (ราย)    10 228 228 228 
รวมผู้ได้รับการรับรอง (ราย) 550 778 1,006 1,234 1,462 1,690 1,918 
งานตรวจประเมินต่อปี (ครั้ง) 130 516 516 526 912 912 912 

งานตรวจประเมินต่อเดือน (ครั้ง) 12 47 47 48 83 83 83 
งานตรวจประเมินต่อหน่วย (ครั้ง/เดือน) 2.0 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2 

จำนวนหน่วยตรวจประเมินขั้นต่ำ 6 16 16 16 20 20 20 
 

2.3.4 จำนวนหน่วยตรวจประเมินอิสระที่เหมาะสม 

หากพิจารณาจำนวนหน่วยตรวจประเมินที่เหมาะสมตามแต่ละกรณีข้างต้นเปรียบเทียบดังแสดงในรูปที่ 
2.17 จะเห็นว่ากรณี A ต้องการหน่วยตรวจประเมินเพียง 7 หน่วย ส่วนกรณี B ต้องการหน่วยตรวจประเมิน 
13 หน่วย ขณะที่กรณี C จะต้องมีหน่วยตรวจประเมินมากถึง 20 หน่วยในอนาคต ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีจะเกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องการ
ขอรับการตรวจประเมินทั้งในกรณีที่เป็นการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองใหม่และกรณีต่ออายุการ
รับรองนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรณี A ซึ่งเป็นกรณีแนวโน้มในปัจจุบันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากที่สุด
เมื่อเทียบกับกรณี B ที่หน่วยตรวจประเมิน 13 หน่วยจะมีงานตรวจประเมินประมาณ 3 ถึง 4 ครั้งต่อเดือน 
นั ่นหมายความว่า กรมการขนส่งทางบกอาจจะต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสร ิมให้
ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ 3 รายทุกปี ส่วนในกรณี C นั้นยังมี
โอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบันรวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการ
รับรองก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจหรือดึงดูดมากนัก  
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รูปที่ 2.17 จำนวนหน่วยตรวจประเมินขั้นต่ำเปรียบเทียบ 3 กรณี 

2.3.5 หน่วยงานที่มีศักยภาพเป็นหน่วยตรวจประเมินเพิ่มเติมในอนาคต 

ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกพิจารณาความครอบคลุมของพื้นที่ทำการ กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณา
แต่งตั้งหน่วยงานที่มีศักยภาพเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติม หน่วยงานที่มีศักยภาพ อาทิ สมาคม
ผู้ประกอบการขนส่ง สถาบันการศึกษา บริษัทประกันภัย สมาคมผู้ว่าจ้างขนส่ง รวมถึงหน่วยรับรอง
มาตรฐานที่ทำการตรวประเมินและให้การรับรองตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเข้มแข็งและศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระนั้น
ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระในปัจจุบันอยู่แล้ว  

หากพิจารณาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ่มีการสอนหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์   
จะพบว่าแต่ละภูมิภาคมีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ รายชื่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและสถานที่ติดต่อ 
แสดงในตารางที่ 2.5 
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กรณี A แนวโน้มปัจจุบัน กรณี B ตัวช้ีวัดจังหวัด 3 รายต่อปี

กรณี C ตัวช้ีวัดจังหวัด 6 รายต่อปี
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ตารางท่ี 2.5 สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติม 

ภูมิภาค หน่วยงาน 
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
โทร. 0-5394-1300 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
สำนักวชิาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
โทร. 0-5391-6000, 0-5391-7034 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
โทร. 0-5446-6666 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
โทร. 043-362145-6 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
โทร.045-353300-2 ต่อ 3324, 3307 
คณะบริหารศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ 
โทร.045-353804 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส ์
โทร. 09-3398-1538 

3. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วิทยาลัยโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
โทร. 055 964 300 

4. ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
โทร. 0-3810-2222 ต่อ 3100-3103 

5. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักวชิาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส ์
โทร. 0 7567 2201 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
โทร. 0-7791-3333 

การจัดตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระที่เป็นสถาบันการศึกษามีความเหมาะสมเนื่องจากสถาบันการศึกษา 
มีความเป็นกลางและมีจุดแข็งเชิงวิชาการด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยตรวจ
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ประเมินอิสระพัฒนาทักษะการตรวจประเมินได้อย่างรวดเร็วควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยมีสำนัก
การขนส่งสินค้าร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดและสมาคมผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่อย่างจริงจัง เช่น  
การเป็นพ่ีเลี้ยงร่วมตรวจประเมิน เป็นต้น  

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอาจเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านอื่นที่เกี ่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในระบบ
มาตรฐาน เช่น บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผู้ว่าจ้างขนส่ง เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงาน
เหล่านี้ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก อันจะ
นำมาซึ่งการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ที่จูงใจ เช่น การกำหนดเป็นเงื่อนไขการว่าจ้าง หรือการลดค่าเบี้ย
ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนื่องด้วยปริมาณงานตรวจประเมินยังมีไม่มากนัก   
การเชิญชวนให้หน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยตรวจประเมินอาจมีความเป็นไปได้น้อยในเชิงธุรกิจ จึงเสนอให้มี
ส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืน เช่น การเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานในการให้การรับรอง
ผู้ประกอบการขนส่งที่ขอรับการรับรอง หรือการเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมิน เป็นต้น  

2.3.6 การรักษาคุณภาพหน่วยตรวจประเมิน 

ในการพิจารณาแต่งตั้งจำนวนหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั ่วประเทศไทยนั้น  
จะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนในการดำเนินงานของหน่วยตรวจประเมินอิสระ กล่าวคือหน่วยตรวจประเมิน
จะต้องมีงานตรวจประเมินในจำนวนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งหน่วย
ตรวจประเมินอิสระให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกจะต้องให้ความสำคัญในการกำกับ
ดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผู้ตรวจประเมิน และคุณภาพมาตรฐาน
การตรวจประเมินให้ทัดเทียมกันทุกแห่ง  

การกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินของกรมการขนส่งทางบกเป็นกลไกสำคัญในการรักษาคุณภาพหน่วย
ตรวจประเมิน โดยกรมการขนส่งทางบกยังคงจะต้องดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้
ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

• การตรวจเยี่ยมสำนักงานของหน่วยตรวจประเมินอิสระ 
• การสุ่มตรวจระหว่างที่หน่วยตรวจประเมินอิสระทำการตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่ง 
• การสุ่มตรวจผลการตรวจประเมินจากผู้ที่ผ่านการตรวจโดยหน่วยตรวจประเมินอิสระ 

นอกจากนี้จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะของบุคลากรของหน่วยตรวจประเมินอิสระอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การอบรมทบทวนความรู้ของผู้ตรวจประเมิน การประชุมหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแนวทางในการตรวจประเมิน หน่วยตรวจประเมินอิสระและ
ผู้ตรวจประเมินทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความลับในการตรวจ
ประเมิน หรือการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของหน่วยตรวจประเมิน
อิสระ หรือจากการดำเนินการของผู้ตรวจประเมินเอง การเก็บประวัติผลการตรวจประเมินที่ละเอียดและ
เป็นปัจจุบันจะทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การศึกษาและวิเคราะหรู์ปแบบหรือสถานการณก์ารเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุก

ส่วนบุคคลและแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบหรือสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกส่วนบุคคล และแนวทาง  
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุก  
ที่จัดเก็บโดยกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 เกิดอุบัติเหตุขึน้รวมจำนวน 2,683 ครั้ง ที่ปรึกษา
ได้ทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกในช่วงปี 2559 ถึง 2561 จำนวน 
2,389 กรณี มีรถบรรทุกเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุรวมจำนวน 4,091 คัน  

2.4.1 ประเภทรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุ 

ในช่วงปี 2559 ถึง 2561 มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกจำนวน 2,389 ครั้ง โดยมีรถบรรทุกส่วนบุคคล
เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 1,150 ครั้ง หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 48.14 ของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
รถบรรทุกทั้งหมด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 และในภาพรวมมีจำนวน
ลดลงเล็กน้อยเมื่อปี 2561 (มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถบรรทุกรวมจำนวน 931 ครั้งในปี 2560 และ 884 ครั้ง
ในปี 2561 ตามลำดับ) สรุปดังแสดงในรูปที่ 2.18 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกไม่ประจำทาง
และรถบรรทุกส่วนบุคคลมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  
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รูปที่ 2.18 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุแยกตามประเภทรถบรรทุกที่จดทะเบียน 
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2.4.2 ช่วงเดือนที่เกิดอุบัติเหตุ 

ช่วงเดือนของปีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคลในช่วงปี 2559-2561 
มีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.19 และรูปที่ 2.20 กล่าวคืออุบัติเหตุเกิดมากขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน พฤษภาคม และมีจำนวนลดลงช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมในแต่ละปีท่ีพิจารณา  

 

รูปที่ 2.19 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกไม่ประจำทางรายเดือน ปี 2559-2561 

 

รูปที่ 2.20 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกส่วนบุคคลรายเดือน ปี 2559-2561 
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2.4.3 ลักษณะรถที่เกิดอุบัติเหตุ 

จากข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกแยกตามลักษณะรถดังแสดงในรูปที่ 2.21 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับ
รถบรรทุกไม่ประจำทางนั้นส่วนมากเกิดกับรถลักษณะ 9 หรือรถลากจูง ในขณะที่อุบัติเหตุส่วนมากที่เกิดกับ
รถบรรทุกส่วนบุคคลนั้นเกิดกับรถลักษณะ 1 หรือรถกระบะบรรทุก และรถพ่วง (รถลักษณะ 6) 

 

รูปที่ 2.21 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกรวมปี 2559-2561 แยกตามลักษณะรถ  
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2.4.4 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

องค์ประกอบจากผู้ใช้ยานพาหนะเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา เช่น องค์การอนามัยโลก 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดร้ะบุไว้ชัดเจนว่า
สาเหตุหลักเกิดจากองค์ประกอบทางด้านคน นั่นคือผู้ขับรถ และยังเกิดจากปัจจัยด้านยานพาหนะ รวมถึง
ปัจจัยจากถนนและสภาพแวดล้อม สรุปดังนี้ 

1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวกบัผู้ขับรถ 

• พฤติกรรมการขับรถ/ใช้ถนน การใช้ความเร็ว การใช้เกียร์ การเบรก การเลี้ยว การให้สัญญาณ 
ขับรถผิดช่องทาง การเลี้ยวกลับรถ การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 

• การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณ ตามหลังกระชั้นชิด แซงในที่ห้ามแซง 
• ประสบการณ์ในการขับข่ี/ใบขับข่ี/การเกิดอุบัติเหตุ 
• ประสาทการรับรู้ ความตั้งใจในการขับขี่ กิจกรรมในรถ 
• การดื่มของมึนเมา การใช้ยาสารเสพติด 
• ภาวะร่างกาย โรคประจำตัว อารมณ์ ความเหนื่อยล้า ระยะเวลา ระยะทางในการขับรถ 
• เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
• ลักษณะการเดินทาง ต้นทาง ปลายทาง วัตถุประสงค์ ความคุ้นเคยเส้นทาง 

2) ปัจจัยจากยานพาหนะ 

ยานพาหนะท่ีมีสภาพชำรุดบกพร่องขาดการตรวจสอบ และบำรุงรักษาที่ดีก่อนใช้งาน ตลอดจนยานพาหนะ 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 

• ยานพาหนะมีอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุด บกพร่อง ได้แก่ 
o ระบบห้ามล้อทำงานไม่ปกติ เช่น เบรกแตก คันชัก คันส่งหลุด 
o สภาพของยาง เช่น ยางแตก ยางรั่ว 
o ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ เช่น ระบบไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณเสีย 
o ระบบปัดน้ำฝนไม่สามารถใช้งานได้ในขณะฝนตก 

• ยานพาหนะไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ 
o การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภัย เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกิน การบรรทุกสูงเกิน การบรรทุก  

ยื่นเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 
o มีการปรับแต่งสภาพยานพาหนะอันอาจส่งผลต่อความปลอดภัย 
o ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพ่ือความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อก เป็นต้น 
o โครงสร้างของรถไม่มีความปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน 
o การติดตั้งระบบแก๊สที่ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน 
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3) ปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อม 

• ถนน ได้แก่  
o แนวเส้นทาง รัศมีโค้ง การยกโค้ง การขยายโค้ง  
o อุปกรณ์ควบคุมจราจร เครื่องหมาย ป้าย สัญญาณไฟ 
o อุปกรณ์ก้ันข้างทาง 
o สภาพผิวทาง ไหล่ทาง การระบายน้ำ 
o ไฟฟ้าส่องสว่าง 
o สิ่งอำนวยความสะดวก 
o การจอดรถ 

• ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
o สภาพอากาศ หมอก ฝน ลม อุณหภูมิ สภาพข้างทาง 
o การมองเห็น แดด มืด/สว่าง 
o อุปสรรคจากมนุษย์ ควันไฟ 
o ระยะมองเห็น 

จากรายละเอียดข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกในช่วงปี 2559 ถึง 2561 แบ่งแยกตามปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งกรณีรถบรรทุกส่วนบุคคลและกรณีรถบรรทุกไม่ประจำทาง ดังแสดงใน รูปที่ 2.22  
จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผู้ขับรถมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 73 สำหรับรถทั้ง 2 ประเภท 
รองลงมาเกิดจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในขณะที่ปัจจัยด้านยานพาหนะมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 
ใกล้เคียงกันสำหรับทั้งรถท้ัง 2 ประเภท  

 

รูปที่ 2.22 ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
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2.4.5 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุก หากพิจารณาสาเหตุการเกิดแยกตามปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ผู ้ขับรถ 
ยานพาหนะ  ถนนและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2559-2561 นำมาสรุปได้ดังแสดงในรูปที่ 
2.23 พบว่า อุบัติเหตุมีสาเหตุการเกิดอันเนื่องมาจากผู้ขับรถซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ เช่น การขับรถ
ด้วยความประมาท การขับรถเร็ว หลับใน และการเปลี่ยนช่องทางเดินรถในระยะกระชั้นชิด  เป็นต้น  
ส่วนสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านยานพาหนะ เช่น สภาพตัวรถ โดยเฉพาะระบบเบรก ยาง และอุปกรณ์ 
ส่วนควบอื่นๆ และสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ได้แก่ ฝนตกถนนลื่น ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ และถนนชารุดหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น  

 

รูปที่ 2.23 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถบรรทุก 
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ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
ประมาท

ขับตามหลังในระยะกระชั้นชิด
ระบบเบรกชํารุด

ฝนตกถนนลื่น
ขับแซงอย่างผิดกฎหมาย/แซงในที่คับขัน

ไม่ระบุ
จอดในที่ห้ามจอด/จอดไหล่ทางล้ํา/จอดไม่ให้เครื่องหมายหรือสัญญาณ

ขับล้ําเข้าไปในช่องทางฝั่งตรงข้าม
ไม่ชํานาญเส้นทาง

ขาดทักษะที่ถูกต้องในการขับรถ
ขับล้ําเข้าไปในช่องทางจราจรอื่น

สภาพยางชํารุด
ฝ่าฝืนเครื่องหมาย/สัญญาณจราจร

ถนนไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆชํารุด

เมาสุรา
ขาดสมาธิขณะขับรถ

ขับย้อนศร
ถนนมีสิ่งกีดขวางจราจร
ระบบคันส่งคันชักชํารุด
ระบบล้อและเพลาชํารุด

สภาพถนนชํารุด
เปลี่ยนช่องทางกระทันหัน 

ระบบไฟฟ้าชํารุด
ระบบพวงมาลัยชํารุด
ปัญหาสุขภาพผู้ขับรถ

ใช้สารเสพติดออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
จอดเสียจอดไหล่ทาง

ทํากิจกรรมอ่ืนในขณะขับรถ (ก้มหยิบของ โทรศัพท์)
รถอีกคันกระเด็นมาถูกโดยบังเอิญ

สภาพอากาศ (หมอกจัด)

ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2-47 

ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนระหว่างรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถบรรทุกไม่ประจำทาง รูปที่ 2.24 ถึงรูปที่ 2.26 
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการแต่ละประเภทมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุแตกต่างกันออกไป เช่น ในด้านปัจจัย
ที่เก่ียวกับพฤติกรรมการขับรถ ดังแสดงในรูปที่ 2.24 พบว่ารถบรรทุกส่วนบุคคลมีสัดส่วนอุบัติเหตุที่เกิดจาก
พฤติกรรมการขับรถมากกว่ารถบรรทุกไม่ประจำทาง และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัดส่วนอุบัติเหตุที่เกิดจาก  
ผู ้ขับรถเมาสุรานั ้นเกิดขึ ้นกับรถบรรทุกส่วนบุคคลถึงกว่าร้อยละ70 นอกจากนี ้พฤติกรรมการขับขี่ 
ที่ไม่เหมาะสมจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็เกิดกับรถบรรทุกส่วนบุคลลมากกว่า  

 

รูปที่ 2.24 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกแยกตามสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับรถ ปี 2559-2561 
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ส่วนสาเหตุที่เกิดกับยานพาหนะ ดังแสดงในรูปที่ 2.25 ก็เห็นได้ว่ารถบรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่พร้อมนั้นเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในสัดส่วนที่มากกว่ารถบรรทุกไม่ประจำทาง เช่น เกิดจากระบบคันส่งคันชักชำรุด 
ระบบเบรกห้ามล้อชำรุด ระบบไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น 

 

รปูท่ี 2.25 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกแยกตามสาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ ปี 2559-2561 

ส่วนสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อมดังแสดงในรูปที่ 2.26 พิจารณาพบว่าปัจจัยดังกล่าว
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถบรรทุกสาธารณะในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

 

รูปที่ 2.26 จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกแยกตามสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ปี 2559-2561 
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กล่าวโดยสรุป คือ อุบัติเหตุรถบรรทุกที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดจากปัจจัยด้านผู้ขับรถ เช่น ความไม่พร้อมของ
สภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ พฤติกรรมการขับรถที่ไม่ปลอดภัย หรือแม้กระทั ่งการมี
แอลกอฮอล์ในร่างกาย ผู้ประกอบการขนส่งจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการให้พนักงาน
ขับรถมีทักษะเพียงพอในการขับรถอย่างปลอดภัย มีการจัดตารางการทำงานเพ่ือให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ มี
การตรวจสอบความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ทั้งนี้ข้อกำหนดของ
มาตรฐานด้านพนักงานขับรถจะครอบคลุมการดำเนินการที่เก่ียวกับพนักงานขับรถอย่างครบถ้วน 

ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุรองลงมาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับยานพานหนะ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อม
ของยานพาหนะ การขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ประกอบการขนส่งจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการบำรุงรักษารถเชิงป้องกัน การตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
ทั้งนี้ข้อกำหนดของมาตรฐานด้านยานพาหนะจะครอบคลุมการดำเนินการที่เกี ่ยวกับยานพาหนะอย่าง
ครบถ้วน 

2.4.6 ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับ Q Mark เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าผู้ประกอบการขนส่งท่ัวไป 

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ในปี  พ.ศ.2560-2562 รายงานโดย
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า เมื่อเปรียบเทยีบจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการขนส่งไม่
ประจําทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark และผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจําทางทั่วไปที่ไม่ได้รับ
มาตรฐาน Q Mark จะพบว่าการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.27 จะเห็นแนวโน้มของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถที่ได้รับการ
รับรองที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีอันเป็นผลมาจากการดำเนินการที่เป็นระเบียบแบบแผนตามข้อกำหนดของ
มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark นั้น ควรจะคิดเทียบกับ
ปริมาณการเดินทางหรือปริมาณการขนส่ง เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
Q Mark เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณการเดินมากหรือทำการขนส่งที่มีปริมาณ
สินค้ามากกว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งก็ทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากตามระยะทางที่วิ่ง
ไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุด้านการขนส่งสินค้าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ที่
ปรึกษาจึงเสนอให้พิจารณาในรูปของ จำนวนอุบัติเหตุต่อปริมาณการเดินทาง (Vehicle-Kilometer 
Travelled, VKT) เพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดในปัจจุบันคือ จำนวนอุบัติเหตุต่อจำนวนรถบรรทุกทั้งหมด 

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเดินทาง (Vehicle-Kilometer Travelled, VKT) อาจจะบันทึกได้โดยตรงจาก
การอ่านมาตรระยะทาง (Odometer) ที่ติดตั้งกับรถทุกคันเป็นประจำทุกปี หรือทำการวิเคราะห์จากข้อมูล
การเดินทางที่จัดเก็บโดยระบบ GPS ที่รถขนส่งจะต้องติดตั้งตามกฎหมายก็ได้ ข้อมูล VKT ดังกล่าวนี้
นอกจากจะมีประโยชน์ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการประเมินผล
ความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน เช่น การประเมินประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel efficiency) ในรูป
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ปริมาณการเดินทางหรือ VKT ต่อลิตร หรือการประเมินความเข้มการใช้พลังงาน (Energy intensity) ในรูป
ลิตรต่อหน่วย VKT เป็นต้น  

 
ที่มา: กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 

รูปที่ 2.27 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับ Q Mark 

2.4.7 แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กรมการขนส่งทางบก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากองบัญชาการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มี
นำเสนอมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับรถบรรทุกในรูปแบบต่างๆ มาแล้วก็ตาม ในที่นี้แสดง
ตัวอย่างการดำเนินการตามระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อนำไปสู่ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุไดอ้ย่างยั่งยืน  

แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวกับผู้ขับรถ ยานพาหนะ ถนนและ
สิ่งแวดล้อม ตามลำดับดังนี้ 
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จํานวนอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจําทางที่ไม่ได้รับ Q Mark

จํานวนอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจําทางที่ได้รับ Q Mark
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1) ด้านพนักงานขับรถ 

โดยทั ่วไปความผิดพลาดของผู ้ขับรถเป็นปัจจัยที ่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที ่สุด จึงนำเสนอ 
แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับผู้ขับรถ ซึ่งมักจะเรียกพฤติกรรมเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อาทิ
เช่น 

1.1) การจัดการพนักงานขับรถ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานขับรถเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการขับรถขนส่ง มีความรู้ ทักษะ 
ความชำนาญ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง พนักงานขับรถทุกคนรับทราบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการขับรถ 
มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มีความพร้อม
และตั้งใจในการขับรถเป็นอาชีพ ในการขับรถแต่ละเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่ งจะต้องมีการ
บริหารจัดการแผนการทำงานของพนักงานขับรถที ่สามารถมั ่นใจได้ว่าพนักงานขับรถ  
ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ชั่วโมงการขับรถต่อเนื่องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิดความ
เมื่อยล้าขณะขับรถ ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายและไม่มีการใช้ยาที่มีผลต่อสมรรถนะการขับ
รถ 

ในการกำหนดหน้าที่พนักงานขับรถอาจใช้เอกสารหรือวิธีการ เช่น การระบุตำแหน่งพนักงาน
ขับรถเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนในการบริหารงานองค์กร มีลำดับชั้นการสั่งงาน การบังคับบัญชา 
และการลงโทษหากกระทำผิด มีการระบุขอบข่ายและวิธีการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนเป็นต้น ในที ่นี้แสดงตัวอย่างแนวทางเบื ้องต้นซึ ่งผู ้ประกอบการขนส่งจะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของจำนวนพนักงานที่มีในบริษัท จำนวนตำแหน่ง
งาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ย่อมแตกต่างกันออกไป 

1.2) การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ 

ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องทำการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง  
ทำการสุ่มตรวจระหว่างการเดินทาง รวมถึงควรมีการตรวจสอบหลังจากการเดินทาง 

การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทาง อาจดำเนินการดังนี้ 

• ยืนยันชื่อของพนักงานขับรถ และเลขทะเบียนรถ 
• ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง เช่น  

o ใบอนุญาตขับรถท่ีถกูประเภทและไม่หมดอายุ 
o เอกสารประกันภัย 
o สมุดประจำรถ 
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o เอกสารเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า 
• ตรวจสอบหลักฐานการตรวจความสภาพพร้อมของรถประจำวัน รวมถึงหลักฐาน

การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ ระบบ GPS Tracking พร้อมใช้งาน 
• ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง (วัดจากลมหายใจ) บันทึกและเก็บรักษาผล 
• ตรวจวัดความดันโลหิต (กรณีพนักงานขับรถมีประวัติความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็น

ผลจากความเครียด อดนอน หรือโรคประจำตัว ซึ ่งส่งผลให้เกิดอันตราย 
ในขณะขับรถได้ บันทึกและเก็บรักษาผล 

• สุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
• พูดคุยเพื่อสังเกตอากัปกิริยาท่าทาง ต้องไม่อยู่ในอาการมึนเมา พูดคุยตอบโต้  

ได้ปกติ ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือบ่งบอกสัญญาณอาการเหนื่อยล้า (Fatigue) 
• พูดคุยสอบถามเพื่อยืนยันว่าพนักงานได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนมา

ปฏิบัติงาน 
• ยืนยันข้อมูลการเดินทาง เช่น ตารางการเดินรถ จุดรับ-ส่งสินค้า หรือจุดรับ-ส่ง

ผู ้โดยสาร จุดหมายปลายทาง ระยะทาง ระยะเวลา จุดพักรถระหว่างทาง  
การเปลี่ยนกะพนักงานขับรถ  

• ให้คำแนะนำที่จำเป็น เช่น เส้นทางเดินทาง จุดเสี่ยง จุดอันตราย สภาพการจราจร 
สภาพภูมิประเทศ การซ่อมทาง สภาพอากาศ เป็นต้น 

การสุ่มตรวจพนักงานระหว่างเดินทาง ดำเนินการดังนี้ 

• สุ ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติดระหว่างการเดินทาง  
หากพบแอลกอฮอล์หรือมีการใช้สารเสพติดในร่างกายจะต้องให้พนักงาน
หยุดการขับรถทันที  

• ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กำหนด ไม่ขับรถ 
ออกนอกเส้นทาง  

• พูดคุยและสังเกตว่าพนักงานไม่เกิดอาการเหนื ่อยล้า หากพบจะต้อง 
ให้พนักงานพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนเดินทางต่อไป 

• ตรวจสอบข้อมูลการใช้ความเร็วจาก GPS สำหรับช่วงการเดินทางที่ผ่านมา  

การตรวจสอบหลังจากการเดินทาง ดำเนินการดังนี้ 

• ยืนยันชื่อของพนักงานขับรถ เลขทะเบียนรถ 
• ตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกการเดินทาง เช่น  

o บันทึกการเดินทาง สมุดประจำรถ 
o เอกสารเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า 
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• ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง (วัดจากลมหายใจ) และบันทึกผล 
• ตรวจวัดความดันโลหิต (กรณีพนักงานขับรถมีประวัติความดันโลหิตสูง)  

และบันทึกผล 
• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น เส้นทางเดินรถ สภาพการจราจร 

สภาพอากาศ รวมถึงจุดเสี่ยงอันตรายที่พบระหว่างทาง  
• ประเมินพฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง เช่น การใช้

ความเร็ว การเร่งและการเบรก การขับขี่อยู่ตรงกลางของช่องจราจร การใช้
เกียร์ที่เหมาะสม และการรักษาระยะห่างระหว่างคันข้างหน้า การใช้สัญญาณ
ไฟในการเปลี่ยนช่องทางจราจร การแซงอย่างถูกต้อง ไม่แซงบนไหล่ทางหรือ
เขตเส้นทึบ การหยุดรถอย่างปลอดภัยในที่ให้หยุดหรือจอด การจอดรับส่ง
บริเวณป้ายหรือสถานี การใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ 

1.3) การอบรมพนักงานขับรถ 

การอบรมพนักงานขับรถมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานขับรถได้รับความรู้อยู่เป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง อันทำให้พนักงานมีการตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีความตื่นตัวระวัง
อันตราย รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับความปลอดภัยที ่ท ันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการควรจัดทำแผนการอบรมพนักงานขับรถ โดยแผนการอบรมพนักงานขับรถที่ดี
ควรประกอบด้วย หัวข้อหรือเนื้อหาการอบรม มีการกำหนดวิทยากรหรือผู้ที่จะบรรยายให้
ความรู้ รูปแบบหรือวิธีการอบรม ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการบรรยาย หรือการพูดคุยกันก่อนเริ่ม
งานในตอนเช้า (Morning Talk) ก็เป็นได้ ทั้งนี้ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความจำเป็นและ
เนื ้อหาในการอบรม จำนวนผู ้เข้าอบรมในแต่ละครั ้ง มีการกำหนดช่วงวัน -เวลาที ่จะทำ 
การอบรมล่วงหน้า เช่น จัดทำเป็นแผนการอบรมประจำปี มีการตั้งเป้าหมายผู้ที่จะเข้ารับ  
การอบรม มีการประเมินผลการอบรมและประเมินความรู้ที่ผู้ที ่เข้ารับการอบรมเพื่อนำมา
ปรับปรุงแผนการอบรมในปีถัดไป หัวข้อการอบรมที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานขับรถ เช่น   
การอบรมการขับรถปลอดภัยเช ิงป ้องกันอุบ ัต ิ เหต ุ (Defensive driving)  การขับรถ 
อย่างประหยัดและปลอดภัย (Eco-drive) การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติ
และฉุกเฉิน (Emergency Response) การพัฒนานักขับรถมืออาชีพ (Professional Driver) 
เป็นต้น 

ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการดำเนินการอบรมพนักงานขับรถตามแผนอย่างเหมาะสม เช่น 
การประชุมพนักงานขับรถก่อนเร ิ ่มงาน (Morning Talk) การประชุมพนักงานขับรถ
ประจำเดือน (Monthly Safety Meeting) การอบรมพนักงานขับรถตามแผนการอบรม
ประจำปี และทำการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมของพนักงานขับรถรวมถึงสถิติ  
ที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัย 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

 

2-54  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ด้านยานพาหนะ 

โดยทั่วไปอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานพาหนะ เกิดจากความบกพร่องหรือชำรุดของอุปกรณ์ส่วนควบประจำรถ 
แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานพาหนะก็คือจะต้องดูแลรักษารถและอุปกรณ์ให้มั่นใจว่า
ทำงานได้อย่างปลอดภัย 

2.1) การบำรุงรักษายานพาหนะเชิงป้องกัน 

ความไม่พร้อมของรถเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่องของ
ระบบการทำงานของรถ การตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษารถและอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ
ระเบียบและมีแบบแผน นอกจากจะเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังหมายถึงการทำ
ให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถใช้งานรถและอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ รถและ
เครื่องยนต์ที่มีความพร้อมจะประหยัดการสิ ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมแซม ยืดอายุการใช้งานของรถและอุปกรณ์ ผ ู ้ประกอบการขนส่งจะต้อง 
มีการวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรถและอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

การบำร ุงร ักษาเช ิงป ้องกัน (Preventive Maintenance) หมายถึง การซ่อมบำร ุงรถ 
และอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาก่อนจะเกิดการชำรุดเสียหาย ป้องกันการเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน 
การป้องกันสามารถทำได้ด้วยการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ตามกำหนดระยะเวลาและหรือ
ตามกำหนดระยะทาง เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถและอุปกรณ์นั้นๆ เช่น การเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่อง การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเบรก และระบบไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น 

2.2) การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ 

การตรวจสอบและยืนยันความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ก่อนการเดินทางทุกครั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งช่วยลดการเสียเวลา 
ลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากรถเกิดเสียระหว่างทาง หรือเกิดอาการผิดปกติ
ระหว่างการเดินทาง ทำให้เสียการควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในที่สุด การตรวจสอบรถ
และอุปกรณ์ควรเป็นไปตามท่ีผู้ผลิตรถและอุปกรณ์กำหนดหรือแนะนำ 

ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดเตรียมเครื่องหมายหรือสัญญาณสำหรับแสดงเมื่อจำเป็น  
ต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางไว้ประจำรถไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นต่อคัน หากผู้ประกอบการ
ขนส่งไม่จัดเตรียมเครื ่องหมายไว้ประจำรถตามที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมายฐาน  
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.  2558 มีโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากผู้ขับรถละเลยไม่นำมาใช้ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
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ทั้งนี้ รูปแบบของเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่
ทาง มี 3 รูปแบบ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื ่องการจัดให้มีเครื ่องหมายหรือ
สัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 

• เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พร้อมขา
ตั ้งหรือฐานตั ้ง ขอบสีแดงสะท้อนแสง ด้านในเครื ่องหมายอาจมีพื ้นส ีขาวและ  
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำหัวท้ายมนในแนวดิ่ง หรือมีแถบสะท้อนแสงสีแดงเพ่ิมเติม หรือเป็น
พ้ืนที่เปิดโล่งก็ได้ 

• กรวยสะท้อนแสง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ฐานตั ้งกว้างไม่น้อยกว่า 28 
เซนติเมตร พื้นสีส้มตลอดทั้งอัน มีแถบสะท้อนสีขาวกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร  
คาดตามแนวนอนโดยรอบอย่างน้อย 1 แถบ 

• โคมไฟสัญญาณ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร 
พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง ส่วนของไฟสัญญาณต้องเป็นสีเหลืองอำพันกะพริบและไฟสีขาว 

ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง และจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถ
หรือไหล่ทาง ต้องวางเครื่องหมายหรือสัญญาณในระยะห่างจากรถไม่น้อยกว่า 50 เมตร  
เพื่อเตือนผู ้ขับขี่อื ่นให้สังเกตเห็นและหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และรีบดำเนินการแก้ไข
เคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็วเพื่อความปลอดภัย และลดความ
เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ 

2.3) ตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบห้ามล้อ 

ระบบห้ามล้อของรถบรรทุกขนาดใหญแ่ตกต่างจากรถยนต์ขนาดเล็ก กล่าวคือ รถขนาดเล็กใช้
น้ำมันเบรกในการถ่ายทอดกำลังจากการเหยียบแป้นเบรกไปเพื่อห้ามล้อ แต่รถบรรทุกขนาด
ใหญ่จะใช้ลมในการถ่ายทอดกำลัง เนื ่องจากมีกำลังมากกว่าและสะดวกกับการต่อพ่วง  
การทำงานระบบเบรกลมจะเริ่มจาก air compressor ผลิตอากาศเพ่ือเข้าไปเก็บอากาศไว้ใน 
air reservoir เมื่อผู้ขับรถเหยียบเบรก ลมที่เก็บอยู่ในหม้อลม (brake chambers) ก็จะไปดัน
ก้านเบรกหรือผ้าเบรกเพื่อชะลอความเร็ว ซึ่งในการขับขี่ปกติลมที่ใช้ในระบบจะมีปริมาณ
เพียงพออยู่แล้ว แต่ในการขับขี่ลงเนินที่ผู้ขับรถเลี้ยงเบรกลงเขา ลมที่ถูกใช้ไปในชะลอรถมี
ปริมาณมาก ทำให้ air compressor ไม่สามารถผลิตลมเข้ามาเก็บในหม้อลมได้ทัน จนเมื่อถึง
ช่วงเวลาหนึ่งที่ลมในระบบมีไม่เพียงพอ จะทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถลดความเร็วได้อีกต่อไป 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “เบรกแตก” ซึ่งจะพบบ่อยในช่วงทางลง
เขา ประกอบกับผู้ขับขี่ที ่ไม่ชินเส้นทาง ขับรถโดยจะเลี้ยงเบรกลงเขาแทนการใช้เกียร์ต่ำ
เพ่ือให้เครื่องยนต์หน่วงความเร็วของรถ  
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แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที ่เกิดจากอาการเบรกแตก กระทำได้โดยการให้ความรู้  
และฝึกฝนทักษะการขับรถแก่พนักงานขับรถอยู่เป็นประจำ ผู้ประกอบการขนส่งจะต้อง  
มีการวางแผนเส้นทางเดินทางล่วงหน้า รับทราบจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายระหว่างเส้นทาง  
มีการใช้พนักงานขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมั่นใจได้ว่ารถบรรทุก
ได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะทางหรือระยะเวลา มีการตรวจความพร้อมรถบรรทุก 
ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

2.4) ตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากยางระเบิด 

สาเหตุของยางรถระเบิดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ยางหมดอายุ ซึ่งสังเกตได้จากการแตก  
ลายงา หรือยางบวม ฉีกขาด ดอกยางหมดสภาพ รวมถึงยางเก่าเก็บ การขับรถเร็วเกินพิกัดที่
กำหนด การใช้ความดันลมยางไม่ถูกต้อง เช่น เปลี่ยนยางใหม่แต่ใช้จุ๊บเติมลมอันเก่า หรือ
แม้กระทั่งการขับรถชนขอบถนน หรือก้อนหินเข้าไปอยู่ในระหว่างแก้มยาง ก็ล้วนเป็นสาเหตุ
ให้เกิดยางระเบิดได้  

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากยางระเบิด ผู้ขับรถจึงควรหมั่นตรวจเช็คยางอย่าง
สม่ำเสมอ และควรเติมลมยางตามที่กำหนดในคู่มือรถอย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง และใส่ใจ
สังเกตสภาพยางทุกครั ้งก่อนออกรถ รวมถึงรถบรรทุกได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนด
ระยะทางหรือระยะเวลา และมีการตรวจความพร้อมรถบรรทุกว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัย และมีขั้นตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ส่วนควบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 

3) ด้านปฏิบัติการขนส่ง 

การจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเดินรถอย่างปลอดภัย  โดยการวางแผนการเดินทาง
ขนส่งที่มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย มีการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยใช้รถที่เหมาะสมกับ 
การเดินทาง ใช้พนักงานขับรถที่มีความชำนาญกับรถคันนั้นและเส้นทางเดินทาง 

วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถที่ดีเหมาะสมจะป้องกันการเกิดอาการเหนื่อยล้า (Fatigue)  
ซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีการวางแผนการใช้เส้นทางเดินรถที่ปลอดภัย พนักงานขับรถรับรู้
ความเสี ่ยงอันตรายของการเดินทาง มีการกำหนดมาตรการดำเนินการที ่เหมาะสม เช่น การจำกัด  
การใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิประเทศ รวมถึงแผนการปฏิบัติงานช่วงเวลาในการขับรถ  
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และระหว่างการเดินทางจะต้องมีมาตรการตรวจสอบต่างๆ ตลอดการเดินทาง  
เช่น การเฝ้าระวังใช้ความเร็ว การตรวจสอบระยะเวลาการขับรถต่อเนื่อง พฤิตกรรมการหยุดจอดพักรถ
ระหว่างการเดินทาง การเปลี่ยนกะพนักงานขับรถ รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าอันจะทำให้เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยในการเดินทางขนส่ง 
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3.1) แผนการปฏิบัติงานขนส่ง 

ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีการจัดแผนการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถอย่างเหมาะสม  
มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ มีการบันทึก  
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ความผิดพลาดเพื ่อปรับปรุง 
การดำเนินการและป้องกันความผิดพลาดมิให้เกิดซ้ำ  

ความผิดพลาดหากไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยโดยตรง เช่น 
พนักงานขับรถขับรถต่อเนื ่องเป็นระยะทางไกลโดยไม่ได้หยุดพักระหว่างทาง ส่งผลให้
พนักงานขับรถเกิดความเหนื่อยล้า (Fatigue) มีความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 
พนักงานขับรถปฏิบัติงานหนักทุกวัน นอนดึกทำให้พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ อาจเกิด
อาการหลับใน เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอ่ืน
ตกอยู่ในอันตราย อาจถึงขั้นเสียชีวิตอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง  
ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและชื่อเสียงของผู้ประกอบการขนส่ง และสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 

3.2) การวางแผนเส้นทางขนส่ง 

การจัดทำแผนการเดินทางเป็นการวางแผนการเดินรถโดยการจัดรถและจัดพนักงานขับรถ 
ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดเส้นทาง อันจะ
ทำให้พนักงานขับรถรับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการเดินทางและสามารถปฏิบัติงานขนส่ง
ได้อย่างปลอดภัย เช่น 

(1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง เช่น ระยะทางเดินทาง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
ระยะเวลาการขับรถ สภาพการจราจร จุดเสี ่ยงหรือจุดอันตรายตลอดเส้นทาง เช่น 
เส้นทางโค้งต่อเนื่อง เส้นทางท่ีมีความลาดชันสูงเป็นระยะทางยาว จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
เป็นต้น 

(2) กำหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการเดินทาง เวลาออกเดินทาง ระยะเวลาเดินทางท่ีเหมาะสม 
(3) กำหนดจุดจอดพักรถระหว่างทางที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
(4) ระบุจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จำกัดการใช้ความเร็วตลอด

เส้นทางหรือบางช่วงทางเดินรถหรือพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง 
(5) เลือกใช้งานรถท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของเส้นทางเดินรถ  
(6) จัดพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางและมีความชำนาญในการขับรถประเภทนั้น  

หากเป็นการเดินทางระยะทางไกล จะต้องจัดพนักงานขับรถมากกว่า 1 คน เพื่อมิให้
พนักงานขับรถต่อเนื่องเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อน
จะปฏิบัติงานในเที่ยวถัดไป 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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3.3) การติดตามการเดินทาง 

ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องทำการติดตามตรวจสอบสถานะระหว่างการเดินทาง เพื่อให้มั่นได้
ได้ว่าการขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัยตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น  

• ทำการตรวจสอบว่ารถเดินทางตามเส้นทางที่วางแผนไว้ โดยดูข้อมูลตำแหน่งปัจจบุัน
ของรถจากระบบ GPS Tracking ซึ่งรวมถึง จุดรับ-ส่งสินค้า จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร  

• ทำการตรวจสอบชั่วโมงการขับรถอย่างต่อเนื่อง ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด มีการหยุด
พักรถระหว่างทาง หรือเปลี่ยนกะพนักงานขับรถตามที่วางแผนไว้ โดยดูจากข้อมูล
ใบอนุญาตขับรถท่ีพนักงานขับรถบันทึกผ่านระบบ GPS Tracking 

• ทำการตรวจสอบความผิดปกติอื ่นๆ เช่น การตรวจสอบสภาพความเหนื่อยล้าของ
ร่างกายพนักงานขับรถโดยการโทรศัพท์พูดคุย หากมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า
รถหรือภายในรถก็อาจตรวจสอบถึงความผิดปกติภายในห้องคนขับรถหรือห้อง
โดยสารรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้าง หากตรวจพบความผิดปกติจะต้องมีการสื่อสาร
กับพนักงานขับรถโดยทันทีและดำเนินการอย่างเหมาะสม 

3.4) การจัดการความเร็ว 

ความเร็วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วยการขับรถโดยใช้ความเร็วมากขึ้น  การจัดการความเร็ว (Speed 
Management) หมายถึงวิธีที่ใช้จัดการปัญหาการใช้ความเร็วที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพล 
ต่อการใช้ความเร็ว เช่น พฤติกรรมของผู ้ขับขี ่ ทัศนคติของผู ้ข ับขี่  การออกแบบถนน 
สภาพแวดล้อมข้างทาง สภาพการจราจร ยานพาหนะ กฎหมายความเร็วและการบังคับใช้ 
เป็นต้น 

ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานขับรถเกี่ยวกับการใช้ความเร็ว  ผลของ 
การขับรถด้วยความเร็วสูง ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากการใช้ความเร็ว
เพิ่มขึ้น ทำการติดตามตรวจสอบการใช้ความเร็วระหว่างการเดินทาง เนื่องจากรถสาธารณะ
จะต้องมีการติดตั้งระบบ GPS Tracking การตรวจสอบข้อมูลการใช้ความเร็วจากระบบ GPS 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง เนื่องจากสามารถทราบตำแหน่ง และ
ความเร็วของยานพาหนะ ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) หากพบว่าพนักงานขับรถใช้ความเร็ว
เกินกำหนดหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ จะต้องมีการเตือนให้ผู ้ขับรถลด
ความเร็วลง ระบบควบคุมความเร็วอาจมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังศูนย์ควบคุม เพื่อแจ้ง
เตือนไปยังพนักงานขับรถได้ในทันทีที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น การขับรถด้วยความเร็ว
เกินกำหนด การออกนอกเส้นทางที่กำหนด เป็นต้น 
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3.5) การจัดการความเหนื่อยล้า 

การจัดทำแผนการทำงานหรือตารางของพนักงานขับรถ เพื่อให้พนักงานขับรถปฏิบัติงาน 
ขับรถอย่างเหมาะสม ไม่ขับรถต่อเนื่องนานเกินไปจนเกิดความเหนื่อยล้า และพนักงานขับรถ
ต้องมีเวลาได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ก่อนการปฏิบัติงานในเที่ยวถัดไป  

ความเหนื่อยล้า (Fatigue) หมายถึง ความอิดโรย อ่อนเพลีย ภายหลังจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรู้สึกเหนื่อย หรือง่วงอย่างมาก และต้องการการพักผ่อนบางครั้ง หมายถึง การได้นอน
หลับสักงีบ การจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management) หมายถึง การบริหารการใช้
ชีวิตประจำวันและการทำงานเพื ่อที ่ว่าจะได้ไม่ใช้งานร่างกายมากจนเกินไปจนเกิดการ
อ่อนเพลียและเหนื่อยล้า 

ความเหนื่อยล้าของผู ้ขับรถมีผลต่อการขับขี ่รถ จะทำให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลง  
สมองตื้อ การตัดสินใจผิดพลาด ใจลอย สมองสั่งการกล้ามเนื้อช้าลง เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน
แตะเบรกได้ช้ากว่าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สัญญาณที่แสดงถึงความเมื่อยล้าของ
ผู้ขับขี่ เช่น หาวบ่อยและต่อเนื่อง ใจลอย ไม่มีสมาธิ รู้สึกหนักหนังตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ 
มองเห็นภาพไม่ชัด ปฏิกิริยาตอบสนองช้า รู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย จับหมุนพวงมาลัย
น้อยครั้งลง แต่ละครั้งต้องหมุนพวงมาลัยกว้างขึ้นเพื่อควบคุมทิศทางรถ มองข้ามสัญญาณไฟ
และป้ายจราจร เลี้ยวผิด รู้สึกว่าควบคุมรถในอยู่ในช่องทางจราจรลำบาก ขับรถส่ายไปมา 
ออกนอกช่องทาง งีบหลับทันทีเมื่อนั่งอยู่นิ่ง 

การพักผ่อนและนอนหลับเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดที่จะขจัดความเหนื่อยล้า พนักงานขับรถจะต้องนอน
หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่เริ ่มการเดินทาง หรืองีบหลับตอนบ่ายก่อนจะเริ่มขับรถกะ
กลางคืน พนักงานขับรถควรพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ หากวันก่อนหน้ามีการอดนอน
เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ วางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้พนักงานขับรถมีเวลา
หยุดพักระหว่างการเดินทาง เตรียมการให้พนักงานขับรถหยุดพักการขับรถก่อนที่จะเริ่มรู้สึก
เหนื่อยล้า หรือเตรียมการให้พนักงานขับรถหยุดพักผ่อนทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า วางแผน
หยุดพักก่อนร่างกายจะส่งสัญญาณเตือน เช่น ให้พักผ่อนในช่วงบ่าย กลางคืน หรือเช้าตรู่  
ให้พนักงานขับรถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเหนื่อยล้า สังเกตสัญญาณเตือนที่บ่งบอก  
ความเหนื่อยล้า หากมีอาการใดอาการหนึ่งจะต้องหยุดขับรถ อย่าฝืนขับต่อไปเด็ดขาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงเวลาที ่ร่างกายต้องการพักผ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น 
กลางคืน กลางดึก หรือเช้าตรู่  แต่ถ้าจำเป็นต้องขับรถในช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อน 
พนักงานขับรถควรจอดพักเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถทุกชั่วโมง และการจอดพักต้องลงมาเดินรอบๆ 
รถ อย่างน้อย 5 นาที พนักงานขับรถอาจรับประทานของขบเคี้ยวที ่มีรสเปรี้ยวหรือดื่ม
เครื่องดื่มแช่เย็น จะช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า หรือเปิดหน้าต่างรถเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้ลมปะทะหน้า ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถ เปิดเพลงฟังดังๆ จังหวะเร็ว
พนักงานขับรถจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหาร
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ครบ 5 หมู่ นอนหลับและตื่นนอนตามเวลาปกติทุกวัน หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้ร่างกาย 
เกิดอาการง่วงนอนขณะขับรถ ไม่ข ับรถต่อเนื ่องเกินระยะเวลาและจะต้องหยุดพัก 
ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อขับรถเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง ต้องจอดพักการขับรถอย่างน้อย 
30 นาท ี

3.6) ตัวอย่างการป้องกันการหลับใน 

แม้อุบัติเหตุหลับในจะเกิดขึ ้นเพียง 5% ของอุบัติเหตุทั ่วประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น  
แต่อุบัติเหตุประเภทดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ ้นมากกับผู้ข ับรถโดยสารและรถบรรทุก 
เนื่องจากการเดินทางส่วนใหญ่ระยะทางไกล ทั้งนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มสูงขึ้นหากเป็น
การเดินทางที่ไม่ใช่เที่ยวเวลาปกติ เช่น การขับรถระยะทางไกลที่ต้องมีการเปลี่ยนกะขับขี่
กลางวัน/กลางคืน ซึ่งอาจไม่ได้เคร่งครัดให้มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ จึงเป็นการ เพ่ิม 
ความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วง 

ลักษณะที่พบบ่อย เช่น อุบัติเหตุเกิดในเวลากลางคืนหรือช่วงเช้าตรู่ โดยเฉพาะช่วงเวลา 
03.00-05.00 น. หากคนขับรถไม่มีภารกิจที่จะต้องทำกิจวัตรในเวลากลางคืนเป็นประจำ 
ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่คนขับรถเกิดอาการอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อน ถือเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติของร่างกาย หรืออุบัติเหตุมักเกิดในช่วงถนนทางตรงระยะไกล มีปริมาณ
รถน้อย และใช้ความเร็วคงที่ การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่โดยไม่ต้องใช้สมาธิในการควบคุม  
การขับขี่มากนักในระยะทางยาวๆ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ขับขี่เกิดความอ่อนล้าและง่วงได้ 
ตัวอย่างพื ้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย เช่น ถนนพหลโยธิน ช่วงอำเภอวังน้อย ถนนมิตรภาพ  
ช่วงอำเภอสีดา หรือถนนเพชรเกษม ช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลัก 
ตกข้างทางจากหลับในเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในมักมีความรุนแรง
สูงถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ทันทีที่คนขับรถหลับหลังพวงมาลัย ความเร็ว ณ วินาที
นั้นคือความเร็วของการเกิดเหตุ ซึ่งเมื่อรถหลุดออกจากถนน พลิกคว่ ำตกข้างทาง ชนวัตถุ
อันตรายข้างทางหรือชนรถคันหน้าจะมีความรุนแรงสูงมาก ต่างจากอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หลับในที่ผู้ขับขี่อาจจะมีโอกาสที่จะลดความเร็วหรือประคองรถเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา หรือ
อาจหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลับในก็คือการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับ
รถให้ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการจะต้องมีระบบการบริหารจัดการพนักงาน
ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานได้นอนหลับพักผ่อนมาอย่างเพียงพอ
ก่อนการปฏิบัติงานขนส่ง  
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2.5 การศึกษาหาแนวทาง กลไกการก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยัโดยการส่งเสริม

และสนบัสนุนจากสมาคม ชมรม หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

การศึกษาหาแนวทาง กลไกในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย โดยการส่งเสริมและสนับสนุน  
จากสมาคม/ชมรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทั้งในด้านองค์ความรู้และด้านการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการขนส่ง โดยมุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

• สมาคมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก  เช่น  
o สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  
o สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน  
o สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
o สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  
o สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง 
o  สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  
o สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

• สมาคมผู้ผลิตและ/หรือผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้า เช่น  
o สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
o สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
o สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

• สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น 

2.5.1 สภาพปัจจุบัน 

ด้วยสภาพปัจจุบันที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยที ่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะกระจัดกระจาย มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ 
มีการวิ ่งเที ่ยวเปล่าและการลดคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ ่งการแข่งขัน  
จะยิ่งมากขึ้นเมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร  
ในอุตสาหกรรมขนส่งจะเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความชำนาญ รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือในการวางแผนและปฏิบัติการ เพื่อเสริมความเป็นเอกภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการ
ขนส่งของประเทศ อีกทั้งยังสามารถขยายความร่วมมือไปสู่กลุ่มธุรกิจการค้าและผู้ว่าจ้างการขนส่ง  
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในตลาด
อาเซียนและตลาดการค้าโลกได้  อีกทั ้งยังเป็นการเพิ ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาในเชิงธุรกิจ  
และขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ  
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ในปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมหลายแห่ง โดยส่วนมากเป็นการรวมตัวกัน 
ของผู้ประกอบรายใหญ่อยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่หลักของประเทศเท่านั้น จึงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
ที่มีสถานที่ประกอบการอยู่ในส่วนภูมิภาคในหลายจังหวัดไม่สามารถเข้ารวมกลุ่มและร่วมกิจกรรมของ
สมาคมไดเ้ท่าท่ีควร  

2.5.2 ตัวอย่างสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในประเทศไทย 

1) สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 45/4 หมู่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 
เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการขนส่ง  โดยมีการริเริ่มในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้
ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ อีกท้ังคอยช่วยเหลือ
สมาชิกสมาคมฯ ให้คำปรึกษา ซึ่งอาจไม่เข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
การเข้าร่วมประชุมร่วมกับภาครัฐ ออกกฎกติกาที ่สอดคล้องตามความเป็นจริงและตามสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนไป  

• พันธกิจ (Mission) พัฒนาระบบการให้บริการการขนส่งให้เจริญก้าวหน้า โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิก และองค์กรอื่น 
รวมทั้งวางแผนนโยบายให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ หัวใจหลัก คือ การบริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

• วิสัยทัศน์ (Vision) การทำให้สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมฯ ชั้นแนวหน้า
ของประเทศ มีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง มีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบการบริการ
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

• คุณค่า (Value) สมาชิกของสมาคมต้องยึดมั่นในกรอบของกฎหมาย พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า 
ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2) สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน 

สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ก่อตั ้งเมื ่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2543 ตั ้งอยู่เลขที่ 226/5-6 หมู ่ที่ 10  
ถนนนครราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

2.1) วัตถุประสงค์ของสมาคม 

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที ่เกี ่ยวกับผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าทั ้งภายใน   
และภายนอกประเทศ  

(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ 
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  
สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศเกี่ยวกับ
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สินค้าที ่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื ่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ  
หรือความมั่นคงของประเทศ 

(3) ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ   

(4) ขอสถิติ หรือเอกสารหรือทราบข้อมูลใดๆ จากสมาชิกเกี ่ยวกับการดำเนินงานวิสาหกิจ
ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก  

(5) ส่งเสริมคุณภาพของงานหรือการบริการโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน 
ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ
อันอยู่ในวัตถุประสงค ์ 

(7) ส่งเสริมการขนส่งสินค้าเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  

(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบ
วิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกใน
การประกอบวิสาหกิจ  

(10) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์  
(11) ไม่ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านั้นเอง หรือเข้าดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของ 

สมาชิก หรือเข้ามีส่วนถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆ  
(12) ไม ่ประกอบว ิสาหก ิจในทางการค ้า  เพ ื ่อแบ ่งป ันผลกำไรหร ือรายได ้ให ้แก ่สมาชิก  

หรือดำเนินการในทางการเมือง 

2.2) กิจกรรมของสมาคม 

(1) การส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านเงินลงทุน/แหล่งเงินทุน 
(2) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที ่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลพนักงานขับรถ ข้อมูลอุบัติเหตุ  

จุดอันตราย 
(3) การพัฒนาทักษะพนักงานขับรถ เช่น การอบรมเทคนิคการขับขี ่ประหยัดและปลอดภัย 

การบำรุง รักษาและดูแลรักษารถเบื้องต้น การแข่งขันฝีมือการขับรถบรรทุกมืออาชีพ 
(4) การสนับสนุนความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือผู้บริหาร เช่น ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์เพื่อผู้บริหาร 
(5) การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น น้ำหนักรถบรรทุก 
(6) การประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมผู้ขนส่งอื่นๆ 
(7) การประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมอ่ืนนอกเหนือจากการขนส่ง เช่น สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
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3) สมาคมขนส่งภาคตะวันออก  

สมาคมขนส่งภาคตะวันออก (Eastern Transportation Association, ETA) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553  
ในยุคที่มีการพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community, AEC) และมุ่งสู่ข้อตกลงการเปิดเสรีด้านบริการในปี พ.ศ.2558 สมาคมขนส่ง
ภาคตะวันออกมีที่มาจากการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวน 22 ราย  ตั ้ งแต่ป ี พ.ศ.2550 ซึ ่ งได้ตระหนักถึงการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การเจริญเติบโตของประตูการค้าด่านชายแดน และการพัฒนาระบบ 
การขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือขนาดใหญ่ต่างๆจำนวนมาก การขยายตัว
ดังกล่าวมีอัตราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลถึงความต้องการในการจัดการกระจายสินค้า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าดั งกล่าวข้างต้นจึงได้รวมกลุ ่ม  
เพื่อร่วมมือกระจายสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้ผลิต โดยตั้งองค์กรภายใต้ชื่อ "ชมรมรถบรรทุก
จังหวัดระยอง" โดยการดำเนินการของชมรมรถบรรทุกจังหวัดระยองในระยะเริ่มแรกยังไม่มีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนจึงไม่สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของผู้ขนส่งและผู้ว่าจ้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
มีเหตุและผลอันเนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการบริหารองค์กร  การบริหารจัดการ
ต้นทุนและการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กลุ ่มผู้บริหารชมรม
รถบรรทุกจังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในระบบ  
โลจิสติกส์ของภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้น  
ของประเทศ จึงได้หารือและปรึกษากับหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้อง เพื่ อร่วมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างและสาธารณชนทั่วไป ผลการศึกษาจึงได้เกิด
องค์กรใหม่ขึ้น โดยจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้ากับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดระยอง ในวันที่ 
2 มีนาคม พ.ศ.2553 ใช้ชื่อว่า “สมาคมขนส่งภาคตะวันออก” นับตั้งแต่นั้นมา  

3.1) วัตถุประสงค์ของสมาคม 

(1) ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าของประเทศ 
(2) รับปรึกษา ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า 
(3) ส่งเสริมการขนส่งให้เพียงพอกับความต้องการ 
(4) ร่วมกับราชการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม 
(5) ช่วยเหลือสาธารณกุศล 
(6) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการขนส่ง 
(7) กำหนดระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติในวิชาชีพการขนส่ง 
(8) ประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
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4) สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (The Land Transport Federation of Thailand) สำนักงาน
ใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ชั้น 5 ห้องเลขที่ 516-517 เลขที่ 14 ถนนไอซีดี 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพ่ือทำหน้าที่ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ดังนี้ 
(1) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ระหว่างสมาชิกและ

เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชน และในกลุ่มนานาประเทศเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ 

(2) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย มาตรฐาน ระบบ องค์ประกอบ องค์กร การกำกับดูแลกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ของสมาชิก 

(4) เผยแพร่ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
(5) ติดตามแนวโน้ม ความก้าวหน้า เทคโนโลยีทางด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
(6) รวบรวม หนังสือ ข่าวสาร เอกสาร จัดทำและเผยแพร่ด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
(7) อบรมและให้การศึกษาด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แก่สมาชิกและผู ้เกี ่ยวข้อง 

เพ่ือยกระดับวิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
(8) เป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่สมาชิก 
(9) ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมือง 
(10) รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การจัดฝึกอบรม และการจัดทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะ

ของบุคคลในธุรกิจการขนส่งสินค้าสมาชิก 

4.1) ตัวอย่างกิจกรรม 

(1) การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
• กระทรวงพลังงาน เรื่องก๊าซธรรมชาติ NGV 
• กรมทางหลวง เรื่องด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 
• กรมการขนส่งทางบก เรื่อง การผ่านแดนในโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขง GMS 
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการอบรมผู้บริหารทางโลจิสติกส์ 
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด

มูลนิธิเมาไม่ขับ เรื่องการรณรงค์ไม่ดื่มสุราเวลาต้องขับรถ 
(2) ร่วมกับกรมทางหลวง วางแผนสร้างจุดพักรถเพิ่มในภาคอีสาน เพื่อให้คนขับได้แวะพักระหว่าง

ทาง เพ่ือลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

 

2-66  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(3) โครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับ  
การให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และ
สร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  

5) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ได้ให้ความหมายของ “หอการค้า” ว่าคือสถาบันที่บุคคล
หลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ยังได้แบ่งหอการค้าออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 1) หอการค้าไทย 2) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3) หอการค้าจังหวัด 4) หอการค้าต่างประเทศ   

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันทางการค้าที่เป็นศูนย์รวมของสมาคมการค้า และหอการค้า
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทและการดำเนินงานให้แก่สมาชิกและเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 และมาตรา 24 (4) ได้ระบุให้ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
เป็นประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่งด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม การเป็นที่ปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
ของสมาชิก การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการประสานงาน  
ในด้านการค้า เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจทั่วไป ในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ด้านต่างๆ ของหอการค้าอาจจะทำได้ในหลายลักษณะ เช่น  
• การรวบรวมสถิติ และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
• การเผยแพร่ข่าวสารการค้าทางเศรษฐกิจ 
• วิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ 
• ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 
• การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า 
• การจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษาเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ 
• พิพิธภัณฑ์สินค้า 
• จัดงานแสดงสินค้า 
• การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 

(2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิก เกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 

(3) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับส่วนราชการ 
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(4) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผ่านช่องทาง 
กระบวนการ กรอ. จังหวัด คณะกรรมการระดับจังหวัด หรือ กระทรวง ทบวง กรม และรัฐบาล
โดยตรง 

6) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และ
ดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530 ดังนี้ 

(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินการกับ
ภาครัฐ 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม 
(3) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
(5) ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า 
(6) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 
(7) ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น 

เพ่ือประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม 
(8) ควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม 
(9) ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้ยังร่วมให้คำปรึกษา และเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ 

7) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้แทนของผู้ส่งออก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2537 
ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งสินค้าทางเรือ  
(2) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเกี ่ยวกับการส่งส ินค้า  

ทางเรือ  
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(3) เป็นผู ้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต่อรองหรือทำความตกลงกับผู ้ส่งสินค้า  
ทางเรือ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตรา  
ค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ  

(4) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ  
(5) จัดหา รวบรวม เก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู ้เกี ่ยวกับการส่งสินค้า  

ทางเรือ  
(6) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ  
(7) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่ง

สินค้าทางเรือและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชิกในการส่งสินค้าทางเรือ  
(8) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพ่ือพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ  
(9) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสินค้าทางเรือของต่างประเทศ 

2.5.3 ตัวอย่างบทบาทของสมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกในประเทศสหรัฐอเมริกา 

1) สมาคมขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  

สมาคมขนส่งด้วยรถบรรทุกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Truck Association หรือเรียกย่อว่า 
ATA) เป็นสมาคมขนส่งระดับชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งริเริ ่มก่อตั้งขึ ้นตั ้งแต่ปี ค.ศ.1933 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 37,000 ราย ที่มีทั ้ง
ผู ้ประกอบการขนส่งที่สังกัดสมาคมขนส่งระดับมลรัฐสังกัดอยู่มากกว่า 50 รัฐ ผู้ประกอบการขนส่ง
สาธารณะ ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจและการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัทผู้ว่าจ้างในการขนส่ง ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น 

1.1) ภารกิจของสมาคม 

ATA มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาการบริการขนส่งของสมาชิกและสร้างนวัตกรรมทาง 
การขนส่งของประเทศ รวมถึงผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ อันมีพื้นฐานการพัฒนามาจาก 
การวิจัยทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ความปลอดภัยของ
สินค้า ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง 

นอกจากนี้สมาคมยังมีการเผยแพร่ข้อมูล การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรม 
การขนส่งในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมยานยนต์ สิ่งแวดล้อม 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความปลอดภัย การขนส่งวัตถุอันตราย การจัดการคว ามเสี่ยง ภาษี
และการอนุญาตประกอบการ แรงงาน งบประมาณและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
การค้าขายและขนส่งสินค้าข้ามแดน การขนส่งอาหารและสินค้าทางการเกษตร กฎหมายและระเบียบ
บังคับในการขนส่ง 
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1.2) ความเป็นมาของสมาคม 

สมาคม ATA รเิริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1933 โดยการรวมกลุ่มของ American Highway Freight Association 
และ Federal Trucking Associations of America เพ ื ่อเป ็นต ัวแทนของผู้ประกอบการขนส ่งด ้วย
รถบรรทุกของประเทศ ในการจัดทำความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจขนส่งภายใต้มาตรการควบคุมการ
แข่งขันอย่างยุติธรรม (The Code of Fair Competition) โดยจัดตั้งเป็นสมาคม ATA ขึ้นทีม่ลรัฐชิคาโก 

1.3) บทบาทสำคัญของสมาคม 

ตามที่ที ่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสมาคม ATA ซึ่งมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื ่องตั ้งแต่ได้ร ิเร ิ ่มจัดตั ้งสมาคมมานานกว่า 80 ปี และพบว่า ATA มีบทบาทสำคัญอย่างยิ ่งต่อ 
การพัฒนาการขนส่งในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงอาจสรุปบทบาทได้ดังนี้ 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและผู้เกี่ยวข้อง 
ในระยะเริ่มแรกสมาคมได้จัดให้มีการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายและ
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกัน และริเริ่มให้มีการจัดการแข่งขัน
การขับขี่รถบรรทุกในระดับประเทศขึ ้นในนาม The National Truck Roadeo ตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1937 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของ the National Truck Driving Championships 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของโลก 
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำในการสร้างระบบยานยนต์ของโลก  
การรวมกลุ่มเป็นสมาคมขนส่งจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของ
โลกเป็นอย่างมาก สมาคมได้เร ิ ่มการมีบทบาทสำคัญในด้านการวิจ ัยและพัฒนา 
ด้านการขนส่งภายหลังจากการก่อตั้งได้ 20 ปี โดยการการสนับสนุนการศึกษาและวิจัย 
ในด้านอุตสาหกรรมและการบริการขนส่งต ่างๆ มากมาย ทั ้งทางด้านวิศวกรรม  
การปฏิบัติการขนส่ง และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

• การผลักดันด้านกฎหมายและการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1960s สมาคม ATA ได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื ่อให้ 
มีการเพิ ่มน้ำหนักและขนาดของรถบรรทุก ซึ ่งสามารถบรรลุเป้าหมายในการเจรจา  
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เห็นชอบให้มีการปรับเกณฑ์น้ำหนักบรรทุกในปี 1974 สมาคม
ยังได้เริ่มผลักดันให้มีการเปิดเสรีทางการบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศ 
(Deregulate Trucking Industry) ตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการเปิด
เสรีในการขนส่งในปี 1980 ซึ่งต่อมาสมาคมได้ตั ้งศูนย์กฎหมาย (Legislation Center) 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสมาคมในผลักดันและการเจรจาต่อรองในการบังคับใช้กฎหมาย
อื่นๆตามมาอีกหลายฉบับ อาทิ การเก็บค่าภาษีตามน้ำหนักและระยะทาง (Weight-
Distance Taxes) เป็นต้น 
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ในทศวรรษ 1990s สมาคมได้ร่วมผลักดันให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการขนส่งผ่านชายแดน 
ไปยังประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโก ซึ่งถือเป็นภารกิจระดับนานาชาติที่สำคัญที่ได้
ร ่วมสนับสนุนรัฐบาลให้มีการดำเนินการ เจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2009 และสามารถให้บริการขนส่ง
สินค้าข้ามชายแดนไปยังประเทศเม็กซิโกได้ในปี ค.ศ. 2011   
ในช่วงกลางทศวรรษ 2000s สมาคมมีเข้าไปมีส ่วนร่วมกับรัฐบาลในการตัดสินใจ 
ในการลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการใช้ค่าผ่านทาง  
ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดอัตราค่าผ่านทางของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา 

1.4) ประเภทของสมาชิก 

เนื่องจากสมาคมมีกิจกรรมหลายหลายอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งการ ให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ช่วยเหลือด้านทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาชิก 
ช่วยให้มีการขยายเครือข่ายทางธุรกิจขนส่งได้อย่างกว้างขวาง สมาชิกของสมาคมจึงมีหลาย
ประเภท ดังนี้ 

• ผู้ประกอบการขนส่ง (For-Hire Motor Vehicle) 
• ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (Private Carriers) 
• ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Allied Companies) 
• ผู้ว่าจ้างทำการขนส่ง (Shippers) 

1.5) การสนับสนุนสมาชิกของสมาคม 

การสนับสนุนสมาชิกประเภทผู้ประกอบการขนส่ง (For-Hire Motor Vehicle) 

ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการในหลาย
ด้านทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการ ความปลอดภัยในการขนส่ง ความปลอดภัยของสินค้า 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหาร รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ 

กิจกรรมที่สมาคมจัดเพื่อสนับสนุนสมาชิกมีหลายรูปแบบทั้งการสร้างเครือข่าย การให้ความรู้  
การประชุม การประชุมทางวิชาการ การประชุมออนไลน์ นิทรรศการ การแข่งขัน ตัวอย่าง
กิจกรรมที่สมาคม ATA ได้จัดขึ ้นเป็นประจำ อาทิเช่น ATA Management Conference, 
Safety and Human Resources National Conference and Exhibition ,  National 
Technician Skills Competition, National Accounting and Finance Council 
Conference, Forum for Motor Carrier General Counsel, National and State Truck 
Driving Championships, National Truck Driver Appreciation Week, Economic and 
Trucking Industry Update นอกเหนือจากการจัดประชุมต่างๆ สมาคมยังมีการเผยแพร่
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ความรู ้ เป็นประจำทางรายการวิทยุ TechTalk ออกอากาศสัปดาห์ละครั ้ง และรายการ 
TruckingAmerica ออกอากาศเดือนละสองครั้ง  

สมาคมยังมีการศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยีด้านการขนส่งที ่ทันสมัย อาทิ 
การศึกษาเรื่องค่าจ้างของพนักงานขับรถ การศึกษาความเหมาะสมในการบังคับใช้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถตามกฎหมาย
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Hour-of-Services) การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ ให้แก่สมาชิก รวมถึงข้อมูลต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน เช่น แนวโน้มการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก ข้อควรรู้สำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุก คู่มือและแบบบันทึกการบำรุงรักษารถบรรทุก 
แบบฟอร์มในการสั่งซื้ออะไหล่หรือส่งซ่อมอุปกรณ์ คู่มือขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย เป็นต้น 

การสนับสนุนสมาชิกประเภทผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (Private Carriers) 

สำหรับบร ิษ ัทที ่ขนส ่งส ินค้าที ่ เป ็นผลิตภ ัณฑ์ของบร ิษ ัทซ ึ ่งม ุ ่งเน ้นในการบริหารต้นทุน  
ให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกจะได้ร ับความช่วยเหลือทั ้งแหล่งข้อมูลและเครื ่องมือที ่จำเป็น  
ในการวางแผนการขนส่งซ ึ ่ งจะช ่วยให ้เพ ิ ่มความคุ ้มค ่าในการดำเน ินธ ุรก ิจ และได ้พบ 
ปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกเพ่ือสร้างเครือข่ายทางการค้า 

การสนับสนุนสมาชิกประเภทผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Allied Companies) 

ปัจจุบันสมาชิกประเภทนี้มีจำนวน 428 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งในหลายด้าน 
อาทิ โรงเรียนสอนขับรถ สถาบันวิจัย ประกันภัย ผู้ผลิตรถบรรทุก ผู้ให้บริการขนส่งในรูปแบบ
ต่างๆ องค์กรทางการเงินและสินเชื่อ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการขนส่ง จะได้รับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ ลูกค้า และผู้ที ่เกี ่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมการขนส่ง ได้ประโยชน์จากการ
ประชาสัมพันธ์โดยการใช้เครื่องหมายสมาคม การเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ  และผลิตภัณฑ์
และการให้บริการต่างๆ 

การสนับสนุนสมาชิกประเภทผู้ว่าจ้างทำการขนส่ง (Shippers) 

ผู ้ว ่าจ้างการบริการขนส่งจะได้รับทราบข้อมูลความเคลื ่อนไหว การพัฒนาทางระบบขนส่ง  
มีข้อมูลและเครื่องมือในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน รวมถึงข้อมูลทาง
การค้าระหว่างประเทศ การขนส่งข้ามเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาและ
ประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้สมาชิกบางส่วนยังมีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลทางการขนส่งร่วมกับ 
ฝ่ายเศรษฐกิจของสมาคม (ATA Economics Department) ซึ่งจะมีฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยข้อมูลที่ เป็นความลับทางการค้าจะไม่มีการเผยแพร่  
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สู่สาธารณะ อาทิ ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า รายได้ โดยสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมพัฒนาฐานข้อมูล
ดังกล่าวจะได้รับรายงานปริมาณการขนส่ง (Truck Tonnage and Trucking Activity Report, 
TRAC) เป็นประจำทุกเดือน  

1.6) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 

ค่าธรรมเนียมสมาชิกจัดเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกแบ่งชำระได้เป็นรายเดือน 
รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกจะแตกต่างกันไปตามประเภท  
ของสมาชิก และรายได้รวมของสมาชิกหลังหักค่าใช ้จ ่ายด้านเชื ้อเพลิง (Gross trucking revenue 
excluding fuel surcharges) ซึ่งรวมถึงรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก และจำนวนรถยนต์ในบริษัทเป็นหลัก 

ตารางท่ี 2.6 ค่าธรรมเนียมสมาชิกประเภทผู้ประกอบการขนส่ง 

รายได้ ค่าธรรมเนียมรายปี 
ล้านดอลลาร์ ล้านบาท (โดยประมาณ) ดอลลาร์ บาท (โดยประมาณ) 

0-2  0-64 524 16,244 
2-5  64-160 1,092 33,852 
5-8  160-256 2,628 81,468 
8-11  256-352 4,560 141,360 
11-14  352-448 6,372 197,532 
14-17  448-544 7,368 228,408 
17-22  544-704 8,616 267,096 
22-25  704-800 10,212 316,572 

มากกว่า 25 มากกว่า 800 อัตราที่สมาคมพิจารณาวา่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2.7 ค่าธรรมเนียมสมาชิกประเภทผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

จำนวนรถบรรทุก (คัน) 
ค่าธรรมเนียมรายปี 

ดอลลาร์ บาท (โดยประมาณ) 
1-10 510  16,320  
11-20 756  24,192  
21-30 858  27,456  
31-40 1,030  32,960  
41-50 1,235  39,520  
51-75 1,664  53,248  
76-100 1,805  57,760  
101-150 2,618  83,776  
151-200 2,899  92,768  
201-250 3,806  121,792  
251-300 4,073  130,336  
301-400 5,015  160,480  
401-500 6,187  197,984  
501-750 7,774  248,768  

751-1,000 9,203  294,496  
1,001-1,500 10,544  337,408  
1,500-2,000 12,211  390,752  
2,001-3,000 16,614  531,648  
3,001-3,500 18,083  578,656  

มากกว่า 3,500 คัน ตามดุลยพนิิจของสมาคม 

 

1.7) โครงสร้างองค์กร 

บุคลากรหลักในการดำเนินงานของสมาคมประกอบด้วย  

(1) คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางของ
สมาคมและคัดเลือกบุคคลประจำตำแหน่งต่างๆ ในคณะทำงานของสมาคม 

(2) คณะทำงาน ประกอบด้วย นายกสมาคม ประธานและรองประธานอีก 4 ท่าน เหรัญญิก เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ บุคลากรของสมาคมจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู ้ให้แก่สมาชิกและ
สาธารณะชน เกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบการที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และดำเนินกิจกรรม
เพ่ือสนับสนุนนโยบายต่างๆ อาทิ การส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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(3) กรรมการด้านนโยบาย (Policy Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 12 ชุดดังนี้ 
• Communications and Image Policy Committee ทำหน้าท ี ่ด ้านประชาส ัมพ ันธ์  

สมาชิกสัมพันธ์ 
• Cross Border Operations Policy Committee ซึ่งเป็นผู้วางนโยบายในการขยายตลาด

และลดข้อจำกัดทางการขนส่งสินค้าข้ามแดน สร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
กฎหมายแรงงานต่างด้าว 

• Environmental and Energy Policy Committee กำหนดนโยบายที่ เก ี ่ ยวข ้องกับ 
การลดมลพิษจากการขนส ่ง มาตรฐานด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม มาตรการและต ัวช ี ้วัด 
ด้านการประหยัดพลังงาน/การกำจัดของเสีย/การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 

• Government Traffic Policy Committee มีส่วนในการกำหนดมาตรการ กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ ความร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคง (Department of 
Defense) เพ่ือให้ความคิดเห็นและร่วมกำหนดนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาการขนส่ง
ให้ทันสมัย และยกระดับความปลอดภัยในการขนส่ง 

• Hazardous Materials Policy Committee รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับ
การขนส่งวัตถุอันตราย การยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย การพัฒนามาตรฐาน  
ในระดับสากล 

• Highway Policy Committee กำหนดนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับโครงข่ายถนน สะพาน 
การเชื ่อมต่อกับทางหลวง (highway access) การกำหนดขนาดและน้ำหนักบรรทุก 
ระบบเทคโนโลย ียานยนต์อ ัจฉร ิยะ (Intelligent Vehicle System Technology)  
การกำหนดค่าผ่านทาง และภาษี  

• Homeland Security Policy Committee มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของสินค้าขณะขนส่ง (Security) กรรมการประกอบด้วยคณะทำงานจาก
หลายชุด เช่น คณะทำงานการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งข้ามแดน การขนส่ง
วัตถุอันตราย ภารกิจยังเกี่ยวเนื่องกับการลดการโจรกรรมสินค้า และการวิเคราะห์ วิจัย
ด้านความปลอดภัยของสินค้า 

• Labor and Regulatory Policy Committee รับผิดชอบในการศึกษาและดำเนินงาน
ด้านกฎระเบียบแรงงานและธุรกรรมการเงินของบริษัทขนส่ง รวมถึงการจัดทำสัญญาจ้าง 
ค่าจ้างและสวัสดิการ การประกันภัย การขาดแคลนแรงงานในภาคการขนส่ง 

• Safety Policy Committee รับผิดชอบในเรื่องท่ีนโยบายเกี่ยวกับพนักงานขับรถ สุขภาพ
และความปลอดภัยอันเนื่องมาจากผู ้ขับขี ่ เช่น การกำหนดชั่วโมงทำงาน (Hours of 
Service) การลงบันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพ การควบคุมความเร็วในการขับขี่ 

• Tax Policy Committee ทำหน้าที่ศึกษานโยบายภาษีของประเทศและภาษีของรัฐต่างๆ 
ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงภาษีการบริการ ภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
ภาษีท่ีเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกประเภทต่างๆ 
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• Technology and Engineering Policy Committee กำหนดนโยบายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบเชิงวิศวกรรมยานยนต์  ระบบจราจรอัจฉริยะ 
การสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งการผลักดันกฎหมายต่างๆ การบังคับใช้  
และมาตรการต่างๆ 

• Small Carrier Advisory Policy Committee รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและพัฒนา
ท ักษะ ท ัศนคติ  พ ัฒนาศ ักยภาพของผ ู ้ประกอบการรายย ่อย ศ ึกษาข ้อจำกัด 
ในการให้บริการ และจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 

ปัจจุบัน ATA ประกอบด้วยสภา (Council) ทั้งหมด 5 ด้าน โดย Council เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในแต่ละส่วนงานหลักของอุตสาหกรรมขนส่งรถบรรทุก ซึ่งประกอบด้วย  

(1) Technology and Maintenance Council ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีและวิศวกรรมของสมาคม ATA ในด้านการวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
นโยบาย  

(2) Information Technology and Logistics Council ทำหน้าที ่ เป ็นตัวแทนในงาน
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและประเด็นต่างๆในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์  

(3) Safety Management Council ทำหน้าที่ในด้านนโยบายด้านความปลอดภัย ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ  
ในการขนส่งด้วยรถบรรทุก  

(4) Supply Chain Security & Loss Prevention Council ทำหน้าท ี ่ ในการกำหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของสินค้า  

(5) National Accounting & Finance Council ทำหน้าที ่ส่งเสริมด้านการศึกษา วิจัย 
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน การบัญชี ภาษี การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ  
การขนส่งทั้งนี้ ATA ยังมีคณะกรรมการนโยบายด้านต่างๆ เพื่อร่วมมือดำเนินการกับ
สมาคมดังได้กล่าวไว้แล้วใน Inception report 

เม ื ่อเปร ียบเทียบบทบาทของสมาคมของสหรัฐอเมร ิกาและประเทศไทยจะพบว่าสมาคมขนส่ง  
ของสหรัฐอเมริกามีสมาชิกที่หลากหลายทั้งในแง่ของการประกอบธุรกิจและความเกี่ยวข้องด้านการขนส่ง 
โดยมีสมาชิกถึง 4 ประเภท ทำให้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศ
และการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ ทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชนประกอบกับสมาคมได้ใส่ใจ
ผู้ประกอบการในทุกขนาดตั้งแต่รายใหญ่ไปจนถึงรายย่อยโดยสังเกตได้จากการมีคณะกรรมการด้าน Small 
Carrier Advisory Policy Committee เพ ื ่อช ่วยเหล ือและยกระด ับมาตรฐานคุณภาพการบร ิการ 
ของผู ้ประกอบการรายย่อยซึ ่งมีข้อจำกัดในการดำเนินงานที ่แตกต่างจากผู ้ประกอบการขนาดใหญ่  
การรวมกลุ่มเป็นสมาคมร่วมกันของผู้ประกอบการทุกขนาดจึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมขนส่งของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาสมาคมขนส่งของประเทศไทยจึงควรพิจารณาการปรับปรุง

http://www.trucking.org/IT_and_Logistics_Council.aspx
http://www.trucking.org/Safety_Management_Council.aspx
http://www.trucking.org/SCSL_Prevention_Council.aspx
http://www.trucking.org/National_Accounting_Council.aspx
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ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาปรับใช้กับข้อจำกัดต่างๆ ของผู้ประกอบการ
ขนส่งในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป 

2) สภาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล (NPTC) 

เป็นสภาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล (National Private Truck Council หรือ NPTC)  
ซึ่งเป็นสมาคมการค้าเพียงองค์กรเดียวของประเทศที่มีกลุ่มเป้าหมายยังรถบรรทุกส่วนบุคคล (Private 
Truck Fleets) ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งซึ่งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1930s ผู้ก่อตั้งองค์กรได้พยายามรวมกลุ่ม
เพื่อจัดตั ้งเป็น Special Private Truck Conference ภายใต้สังกัดของ American Truck Association 
(ATA) แต่ไม่สำเร็จ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กร เรียกว่า "National Council of Private Motor 
Truck Operators" ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "Private Truck Council of America" (PTCA) ในปี 
ค.ศ. 1953 ซึ่งระหว่างนั้น ในปี ค.ศ. 1947 สมาคม ATA ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคล
ขึ้นเป็นคู่แข่งในชื่อว่า Private Carrier Conference (PCC) ซึ่ง PCC มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นกลุ่มสมาชิก 
ที่ใหญ่ที่สุดภายใต้สังกัดของ ATA 

PCC และ PTCA เป็นองค์กรคู่แข่งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคลมาตลอดกว่า 40 ปี  
จนในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 1987 กลุ่ม PCC ได้แยกตัวออกจากสมาคม ATA และเปลี่ยนชื่อ "National Private 
Trucking Association" (NPTA) และ NPTA ได้ประกาศรวมตัวกับ PTCA ในที่สุดในปี 1988 และจัดตั้ง
เป็น National Private Truck Council (NPTC) นับแต่นั ้นมา และเนื ่องด้วยข้อตกลงในการรวมกลุ่ม
องค์กรในครั้งนั้น NPTC จึงเป็นองค์กรการค้าระดับประเทศ (National trade association) ที่เป็นองค์กร
อิสระไม่สังกัดองค์กรใดในอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ในปีค.ศ. 1992 NPTC ได้ก่อตั้ง the Institute for Truck Transportation Management (ITTM)  
เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรเพื ่อทำหน้าที ่ ในการความรู ้  ฝึกอบรม และการรับรองการบริการ 
(certification services) แก่ผู ้ประกอบการขนส่งภายใต้การสนับสนุนของ NPTC โดยมีโครงการ 
Certified Transportation Professional (CTP®) program ซึ่งให้การรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลในระดับประเทศเพียงแห่งเดียว  สมาชิกของ NPTC มีตั้งแต่
ผู้ผลิตสินค้าและร้านค้าปลีกชั้นนำ เช่น Wal-Mart, ConAgra, Sysco, Kraft, Linde, General Mills, 
Nestle, Schwans, Pepsi, Bridgestone, Batesville, Frito-Lay รวมถึ งผ ู ้ ผล ิตและจัดส ่ งส ินค้ า  
ผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีรถขนส่งส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 2.8 อัตราค่าสมาชิกกำหนดตามจำนวนรถบรรทุก  
จำนวนรถบรรทุก (คัน) อัตราสมาชิก (บาท) 

0-100 21,920 
101-500 27,200 

มากกว่า 500 คัน 30,400 
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์ = 32 บาท 

http://www.trucking.org/National_Accounting_Council.aspx
http://www.trucking.org/National_Accounting_Council.aspx
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรที ่เป็นการรวมกลุ ่มของผู ้ประกอบขนส่งใหญ่  
สององค์กร คือ National Private Truck Council (NPTC) และAmerican Truck Association (ATA)  
ซึ่งเป็นองค์กรคู่แข่งกันมาตลอด จะแตกต่างกันที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่ม NPTC  
จะเน้นไปยังผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ส่วน ATA ก็มี Council เป็นหน่วยงานย่อยในสมาคม สำหรับ
หน้าที่ในการสนับสนุนสมาชิกคล้ายคลึงกันของ NPTC และ ATA มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งการมีบทบาท
ในการร่วมเป็นผู้กำหนดนโยบายและเจรจาต่อรองในนโยบายสำคัญของประเทศ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ให้
ความสำคัญกับหน่วยงานทั้งสองมาโดยตลอด 

2.5.4 แนวทางการพัฒนาสมาคมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคม 

1.1) โครงสร้างของสมาคมและสมาชิก 

หัวใจสำคัญของการพัฒนาสมาคมคือการมีโครงสร้างและสมาชิกที ่เข ้มแข็ง  ดังนั้น 
ในระยะแรกของการพัฒนากิจการสมาคม  สมาคมต้องมีการกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจน และ
มีสมาชิกที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  

การได้มาซึ่งสมาชิกต้องมีทั ้งจำนวนที ่มากเพียงพอและคุณลักษณะที ่สามารถสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่สมาคมได้ โดยจะต้องมีสมาชิกเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมได้ ทั้งนี้สมาคมอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่ง
หลายขนาด รวมไปถึงผู้ที่เกี ่ยวข้องกับวิสาหกิจด้านขนส่ง เช่น ผู้รับจัดส่งสินค้า เข้าร่วม 
เป็นสมาชิก อาจจะเป็นในรูปแบบของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ หรืออาจมีสมาชิก  
ที ่มีล ักษณะเฉพาะ เช่น ผู ้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย โดยอาจขอความร่วมมือ  
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการจากภายนอก  
ในการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับขอบเขตของกิจกรรมของแต่ละสมาคมและโครงสร้าง  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคม 

ทั้งนี้เพื ่อให้สมาคมสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ ่งการรวมตัว  
ที่เข้มแข็งได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน สมาคมอาจคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
และจัดตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการเฉพาะด้าน เช่น  

• ด้านความปลอดภัย  
• ด้านกฎหมาย  
• ด้านการบริการข้อมูลสินเชื่อ เป็นต้น  

http://www.trucking.org/National_Accounting_Council.aspx
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เพื่อจัดกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาสมาชิก ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกรายย่อยและ
ส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจในภาคบริการขนส่งได้ 

1.2) วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสมาคม 

เพื ่อให้สมาคมสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที ่ช ัดเจน เน ื ่องจากผู ้ประกอบการและสมาคมที ่เก ี ่ยวข ้องกับการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกและการขนส่งสินค้าในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน  ดังนั้น  
การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สมาคมสามารถคัดเลือกสมาชิก และ
ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ หากในอนาคตสมาคมสามารถพัฒนาให้มี  
ความเข้มแข็งและโดดเด่นเฉพาะทางจนเป็นที่ยอมรับแก่สังคม เช่น เป็นสมาคมที่มุ่งเน้น
คุณภาพการบริการ ก็จะสามารถคัดเลือกสมาชิกที่ดีและมีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้มากขึ้น 

2) การส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่ง 

ปัญหาสำคัญในการพัฒนาบริการขนส่งของประเทศไทยในสภาวะนี ้ค ือความไม่ปลอดภัยและ  
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการและประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจาก  
การขาดทักษะและความชำนาญในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้น สมาคมควร
มุ่งเน้นการส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการลดต้นทุนในภาคธุรกิจและ
เพิ ่มความปลอดภัยให้แก่ส ังคมได้   ซึ ่ งสมาคมสามารถจัดกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือและ  
ความชำนาญของสมาชิก และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติที่ดีในด้านความปลอดภัยให้แก่สมาชิกได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นโครงการส่งเสริม  
ภาพลักษณะและความร่วมมือ (Image and Outreach Programs) ได้เป็นอย่างดี เช่น 

• การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น 
o คูม่ือการจัดการเหตุฉุกเฉินและการรายงานอุบัติเหตุ 
o คู่มือการขับขี่ประหยัดและปลอดภัย 

สมาคมสามารถพัฒนาคู ่ม ือต ่างๆ  โดยอาศัยความร ่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก หรือ
สถาบันการศึกษาในการจัดทำ อบรมและเผยแพร่ไปสู่ผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

• การพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อพัฒนาพนักงานขับรถ เช่น การขับขี่
ประหยัดและปลอดภัย  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะ  การจัดการเหตุฉุกเฉิน   
การสร้างทัศนคติและจริยธรรมในการให้บริการ 

• การจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด โดยการใช้เครื่องมือของสมาคม
หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
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เป็นต้น โดยมีสมาคมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนดำเนินการของสมาชิก
รายย่อย 

• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การใช้เชื้อเพลิงอย่าง
ประหยัด การบำรุงรักษารถ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ รายการวิทยุชุมชน  
หรือการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการขนส่ง อาทิเช่น โครงการ Trucker Buddy ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในการอบรม
เรื่องความปลอดภัยในการใช้ทาง และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้สู ่สังคมแล้ว  ยังเป็นการ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีทางวิชาชีพให้แก่เยาวชนได้อีกด้วย 

  

  

รูปที่ 2.28 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยเยาวชนในโครงการ Trucker Buddy ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการขนส่ง 

สมาคมที่เข้มแข็งจะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งระบบมาตรฐานด้านการขนส่งที ่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ อาทิ มาตรฐาน  
G-mark ของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน TruckSafe ของประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงมาตรฐานสากลอยา่ง 
ISO ล้วนเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนามาจากความร่วมมือการพัฒนาจากภาคเอกชน และสมาคม/ชมรม
ของผู้ประกอบการในประเทศ 

สำหรับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยนั้น แสดงให้เห็นว่าสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้มแข็งหลายสมาคมได้ให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาระบบ
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มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาเป็นอย่างดี  ซึ่งการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพใน
อนาคต จะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานและส่งเสริม
ให้มาตรฐานดังกล่าวได้การยอมรับที่ดีจากสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป โดยอาจมีรูปแบบ
ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เช่น 

• การร่วมพัฒนาหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกระบวนการต่างๆ ในระบบคุณภาพ 
• การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบคุณภาพ 
• พัฒนาหน่วยตรวจประเมินภายนอกให้สามารถทำการประเมินได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก 
• การพัฒนาระบบคุณภาพโดยภาคอุตสาหกรรม (Industry Self-Regulation Program) ใน

ระยะยาวต่อไป สมาคมท่ีเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถพัฒนาระบบคุณภาพ 
หรือให้การรับรองคุณภาพของผู ้ประกอบการได้ ซึ ่งสมาคมผู ้ประกอบการขนส่งในหลาย
ประเทศมีบทบาทสำคัญในการรับรองคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งการให้ประกาศนียบัตร
อย่างเป็นทางการ (Formal Certification) โครงการกำกับดูแลภาคสมัครใจ (Voluntary 
Self-Regulation Program) การรับรองด้านความปลอดภัย (Safety Accreditation) ซึ่ง 
การกำกับดูแลที่ดีในทางปฏิบัติ (Regulatory Practices) จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดัน
ไปสู่การทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ของประเทศได้ต่อไป 

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้การบริการขนส่งของประเทศ  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สมาคมอีกด้วย 

4) การส่งเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย 

ภายใต้สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยที่มีข้อจำกัด
หลายประการทั้งทางด้านต้นทุนและความเชี่ยวชาญต้องเผชิญปัญหาทางธุรกิจหลายประการ
ดังที ่ ได้นำเสนอในรายงานมาแล้วข้างต้น ดังนั ้นสมาคมผู ้ประกอบการขนส่งสามารถให้  
ความช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจได้ในหลายรูปแบบ เช่น 

การจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ  

• หลักสูตรพัฒนาระดับหัวหน้างาน เช่น การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและประเมินผล
การขนส่ง เช่น การใช้งาน GPS การจัดทำระบบ ERP การวิเคราะห์ต้นทุนและการใช้
เชื้อเพลิง การจัดทำบัญชี การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การจัดทำระบบคุณภาพ
มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มาตรฐาน ISO 
เป็นต้น 
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• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เช่น เครือข่ายการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน การสร้างกล
ยุทธ์ในการทำงาน  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นในการขนส่ง  กระบวนการทาง
ศุลกากรและระเบียบปฏิบัติในการค้าชายแดน 

จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงและ
เผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นของภาครัฐและเอกชน  

• เชื ่อมโยงฐานข้อมูลความรู ้ ในการขนส่ง เช่น เว็บไซต์ Thaitruckcenter ของ
กรมการขนส่งทางบกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการขนส่งให้แก่สมาชิก  

• ฐานข้อมูลด้านแหล่งเงิน สินเชื่อและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ 
• ข้อมูลเส้นทางขนส่งและอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางของกรมทางหลวง 
• จัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลทางธุรกิจให้สมาชิกและผู ้ประกอบการขนส่งต่างๆ   

เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
• ฐานข้อมูลการจัดการขนส่ง เช่น ระบบการจัดการขนส่ง (Transport Management 

System, TMS) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• ฐานข้อมูลการติดตามและวิเคราะห์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
• ฐานข้อมูลประวัติพนักงาน 
• ฐานข้อมูลการจัดการลูกค้า 

การพัฒนาคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน 

สมาคมสามารถพัฒนาความช่วยเหลือกิจการต่างๆของสมาชิก เพื่อดูแลการปฏิบัติหน้าที่  
ของพนักงาน ตัวอย่างเช่น การดำเนินการทั่วไปในต่างประเทศ เช่น โปรแกรม Responsible 
Care ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทต่างๆเข้าร่วมโครงการมากกว่า 41 ประเทศทั่วโลก ซึ่งโครงการ 
ที่สมาชิกของสมาคมร่วมมือกันพัฒนาระบบด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย 
โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการบริการ ผลการดำเนินการในโครงการ 
ด้านการจัดการเฉพาะเรื่อง การมอบประกาศนียบัตรคุณภาพโดยสมาคม 

การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น  

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การบริการด้านการเงิน ให้เอ้ือต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตสินค้า เครือข่ายธุรกิจระดับ
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และวางแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
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2.5.5 แผนงานของสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง ระยะสั้น 

กิจกรรมที่สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสามารถดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการขนส่ง
เพ่ือเป็นการยกระดับความปลอดภัย อาทิ 

1) โครงการ “รักษาสุขอนามัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์”  

สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสามารถจัดกิจกรรม “รักษาสุขอนามัย ไร้สารเสพติดและ
แอลกอฮอล์” โดยสมาคมสามารถกำหนดเป็นแผนงานประจำปีของสมาคมต่างๆ หรือ
สามารถจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลที่มีการณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เช่น วันปี
ใหม่ หรือวันสงกรานต์ เป็นต้น  โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

• การตรวจสุขภาพประจำปี 

สมาคมสามารถประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยให้กำหนดวัน
ตรวจสุขภาพพนักงานขับรถและพนักงานตำแหน่งอื่นๆ  ประจำปี โดยอาจจัดตรวจ 
ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

• การตรวจแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นประจำ 

กิจกรรมการตรวจแอกอฮอล์สามารถจัดตรวจ ณ ที่ตั ้งของสมาคม การตั้งจุดตรวจ
บริเวณสถานประกอบการขนส่ง จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า หรือสมาคมสามารถให้สมาชิก
ยืมเครื่องมือของสมาคมไปใช้สุ่มตรวจตามสถานประกอบการได้ 

• การตรวจสารเสพติดต่อเนื่องเป็นประจำ 

สมาคมอาจให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในการดำเนินการสุ่มตรวจ
สารเสพติด รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรืออบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษภัยของสารเสพติด หรือขอความร่วมมือจากสถานีอนามัยในการบำบัดหรือติดตาม
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ 

2) การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  

สมาคมสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและรายงานต่างๆ สำหรับเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ 
และสมาชิกหรือจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้ให้แก่สมาคม ซึ่งการจัดทำคู่มือและรายงานต่างๆ 
ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความชำนาญและการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
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• คู่มือการขับขี่ประหยัดและปลอดภัย 
• คู่มือการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
• คู่มือการจัดการของเสีย เช่น น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 
• รายงานการตรวจสภาพรถประจำวัน 
• แบบบันทึกอุบัติเหตุ 

3) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะ 

สมาคมและกรมการขนส่งทางบกอาจร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนเก่ียวกับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะ เช่น 

• การอบรม “การขนส ่งว ัตถ ุอ ันตรายหร ือส ิ ่ งของท ี ่อาจเป ็นอ ันตราย 
ในการขนส่ง” 

• การอบรม “การขนส่งสินค้าท่ีมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน” 
• การอบรม “การจัดการอุบัติภัยจากสินค้าอันตราย” 
• การอบรม “การขนส่งแบบเร่งด่วน” 

สมาคมหรือผู ้ประกอบการที ่มีความชำนาญสามารถจัดกิจกรรมได้ในหลายรูปแบบ
นอกเหนือจากการจัดอบรม เช่น การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาเว็บไซต์
โดยอาจร่วมมือกับสมาคมทางวิชาชีพ หรือผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง  ซึ่งนอกจากจะเป็น  
การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีทางวิชาชีพได้อีกด้วย 

2.5.6 แผนงานของสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง ระยะยาว 

1) การพัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพ  

สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการควรมุ่งพัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาพนักงานขับรถ 
ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาขอให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้รับยกเว้นการอบรมในการขอหรือต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้สมาคม/ชมรมสามารถประสานความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก 
สถานศึกษาและโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนา
หลักสูตรอบรม ซึ่งสมาคม/ชมรมสามารถจัดรูปแบบการอบรมระยะสั้นหรืออบรมเพื่อทบทวน
ประจำปี เช่น 

• หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ เช่น กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
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• หลักสูตรการขับรถอย่างประหยัด 
• หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย  
• หลักสูตรเกี่ยวกับมารยาทและทัศนคติในการขับรถ 
• หลักสูตรการตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะ  
• หลักสูตรการจัดการเหตุฉุกเฉิน  
• หลักสูตรการขับข่ีเชิงป้องกัน เป็นต้น 

2) การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

การพัฒนาระบบคุณภาพโดยภาคอุตสาหกรรม (Industry Self-Regulation Program)  
ซึ ่งในระยะยาวต่อไป สมาคมที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถพัฒนา 
ระบบคุณภาพ หรือให้การรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการได้ ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการ
ขนส่งในหลายประเทศมีบทบาทสำคัญในการรับรองคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งการให้
ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ (Formal Certification) โครงการกำกับดูแลภาคสมัครใจ 
(Voluntary Self-Regulation Program) กา ร ร ั บ ร อ งด ้ า น คว า มป ล อดภ ั ย  (Safety 
Accreditation) ซึ่งการกำกับดูแลที่ดีในทางปฏิบัติ (Regulatory Practices) จะเป็นกลไก
สำคัญที่จะช่วยผลักดันไปสู่การทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายต่างๆ  ของประเทศได้ต่อไป  
ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านการขนส่งที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ 
ซึ่งการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเป็นกลไกในการส่งเสริมให้
การบร ิการขนส ่งของประเทศมีประส ิทธ ิภาพมากขึ ้นแล ้ว ย ังเป ็นการเสร ิมสร ้าง 
ความปลอดภัยบนท้องถนน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสมาคมอีกด้วย 

2.6 การศึกษาเพือ่จัดท าแผนงาน/แนวทางการพฒันาการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก

เพือ่เป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการขนส่ง 

การศึกษาในส่วนนี้เพื่อจัดทำแผนงานหรือแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจัดทำขึ้น 
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทั้งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
สาธารณะและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล 

2.6.1 การทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมุ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การดำเนินการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของทั้งผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
และผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้ประกอบการขนส่งให้มีการเติบโต 
อย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนี้ได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับ
แผนต่างๆ ที่สำคัญ อันได้แก่  
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• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
• แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 
• แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 2564  
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 - 2565 
• แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 - 2564 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2560) 
• แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางบก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่ได้
รับทราบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับ
ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  
ในการดำเนินการโครงการนำร่อง และนำมากำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้า 
ด้วยรถบรรทุก ซึ่งแผนที่เสนอเป็นกรอบแนวทางนี้จะเป็นการนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
ในการดำเนินการของผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

เป็นกรอบทิศทางการบริหารประเทศในระยะยาว มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
น้อมนำการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก  
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 
ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที ่เป้าหมายและตัวชี ้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบ
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เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(5) ด้านความมั่นคง  
(6) การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
(9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
(10) การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

สาระสำคัญของแผนฯ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง มีดังนี้ 

• การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศ กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม  

• การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
ที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน 

• การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที ่จำเป็น การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที ่เน้นการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 
ทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

• การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโ ซ่มูลค่า 
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการทาธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี   

• การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที ่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู ่ฐาน  
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐาน
เพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน
และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะ 
คลัสเตอร์ (Cluster) 

• การสร้างความเชื ่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  เพื ่อเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิต และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์  
เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาความเชื ่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบ  
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ ่มแม่น้าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือ  
เขตเศรษฐก ิจสามฝ ่าย อ ินโดน ี เซ ีย -มาเลเซ ีย-ไทย กรอบความร ่วมม ือความร ิ เริ่ม 
แห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและ 
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื ่อขยายขีดความสามารถ 
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของทุกกลุ ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื ่อมโยง 
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื ่อมโยงภายในประเทศที่
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 

• การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและ
ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตอย่างมีสมดุล และ การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและ
เมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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• การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ มุ่งเน้น
ผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจน  
ในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื ่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้
มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยง
เครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์ “ยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาค
อาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” แผนฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลักและ 11 กลยุทธ์ 
ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน  

• กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

• กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
• กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยงอนุภาคและเป็นประตูการค้า 

• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 
• กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• กลยุทธ์ที่ 4 เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์  

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 
• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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• กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 
• กลยุทธ์ที่ 4 ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ

ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

เป้าหมาย 

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

• ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563 
(อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของธนาคารโลก ( International 
LPI)) 

• ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 
(อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Borders)) 

• ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ในประเทศ ณ ราคาประจำปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP) เพื่อสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการดำเนินการลักษณะบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่ เกี ่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและรูปแบบในการทาธุรกิจ และความต้องการในการเดินทางอันเป็น
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น และบริบทการเปลี่ยนแปลง  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ มีความทันสมัย และรองรับ  
การเจริญเติบโตในอนาคตตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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รูปที่ 2.29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี 

4.1) การขนส่งท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) 

ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายจราจรและขนส่ง เช่น การกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง 
ในทุกรูปแบบให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่กาหนดไว้ การปลูกฝังวินัยจราจรโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนน 
ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การบริหารจัดการโดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและการบริหารจัดการการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงาน  
ที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยังต้องบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติง านตามชั่วโมงการทำงาน 
ที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น นักบิน ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ 
พนักงานขับรถหรือเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ 
 
ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น 
การใช้จักรยาน การเดิน เป็นต้น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนในเมืองหลักภูมิภาคเพ่ือ
เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการเดินทาง โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและทางราง ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เพ่ือส่งเสริมการลด
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เช่น จุดจอดรถจักรยาน จุดจรแล้วจร (Park and Ride) ทางเดินเท้าที่สะดวกและ
ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก 
และเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric 
Vehicles) การตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้มงวด การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน 
การใช้สนามบิน และการบริหารจราจรทางอากาศ เป็นต้น 
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4.2) การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) 

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงฐาน  
การผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เชื่อมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่งต่างๆ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดปัญหาคอขวด และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยให้การขนส่งทางราง 
และทางน้ำเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก และมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุน (Feeder Systems) 
และพัฒนาความสามารถในการรองรับ (Capacity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น การขนส่งทางรถไฟ ท่าอากาศยาน และท่าเรือ 
เป็นต้น 
การใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะ ( Intelligent Transport Systems: ITS) และเทคโนโลยีในการยกระดับ 
การให้บริการขนส่งและบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การรายงานสภาพ
การจราจรแบบทันที (Real time) การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การควบคุมความเร็วในการขับขี่ ระบบ
การคิดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทางหลวงอัจฉริยะ เป็นต้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจร 
โดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้อมูลการจราจรอื่นๆ รวมทั้งการใช้ GPS ควบคุมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและ 
รถขนส่งสินค้า 

4.3) ระบบคมนาคมขนส่งท่ีเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) 

การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู ้ใช้งานได้ทุกกลุ ่ม (Universal Design/Transport for all)  
ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการขนส่งได้อย่างสะดวก
(Accessibility) มีค่าโดยสารที ่เหมาะสม (Affordability) และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยเริ ่มตั ้งแต่ 
การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการ ซึ ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย  
เปิดโอกาสในการเดินทางให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการรวมทั้งการพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าโดยสาร (Subsidy)  
แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 
 
แนวคิดในการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ในการนำเครื ่องมือด้านนวัตกรรม ( Innovation) และ 
การบริหารจัดการ (Management) ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์
โครงการ การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการมี
ระบบบริหารจัดการที่ดีในการลงทุนโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง  
ในอนาคต 
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วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” 
ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็น “ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมเชื่อมโยง 
ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีค่าโดยสารที่เป็นธรรม) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้
ครอบคลุมทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ขนส่งสินค้า ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0” 
เป้าประสงค์ 
จากวิสัยทัศน์ข้างต้นจึงกาหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศโดยมุ่งเน้นการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพและยกระดับ 
การให้การบริการด้านคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยได้กำหนด 2 เป้าประสงค์หลัก 

(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง ให้ประชาชนมี
ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆ เพื ่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและทาให้ประชาชนมี  
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

(2) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การมี
ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการลงทุนใน
ภาคการผลิตและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้า
เป็นสัดส่วนที่สำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งทาให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมี
รายได้สูงขึ้น 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว และให้หน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้องขับเคลื ่อนไปในทิศทางและมุ่ งสู ่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ.2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ตลอดจน
การก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศในระยะยาว 
เกิดการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated Transport Systems)  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกรูปแบบการขนส่งและการบริการ โดยบูรณาการแผนงาน/
โครงการกับทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตั้งแต่ขั ้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง 
ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทั้งระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ให้มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
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• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services)   
ในด้านการขนส่งสินค้า การยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการในการอำนวย 
ความสะดวกด้านการค้าและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ 
ท ี ่ส ่ งผลต ่อข ีดความสามารถในการแข ่งข ันของประเทศส ่งเสร ิมการขนส ่งส ินค้า  
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ใช้การขนส่งทางรางและทางน้ ำเป็นรูปแบบหลัก 
ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางถนน มีความปลอดภัย และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองค์กร (Regulations 
and Institution) 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) เช่น 
การจัดตั้งสถาบันการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการขนส่งในภาพรวม เป็นต้น เพื่อให้
การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
(Technology and Innovation)  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ  
ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการ  
ด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในระยะยาว 
จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา 
ระยะละ 5 ปี ซึ ่งการพัฒนาทั้ง 4 ระยะนั้น จะดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง (Efficiency) ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวกทั่วถึง ( Inclusive Transport) และปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and 
Safe Transport) ตลอดจนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในทุกระยะของการพัฒนา 

• ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง
(Critical Transport Issues) และเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งในส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นคอขวด (Missing Link/ Bottleneck) ตามแนวเส้นทาง
หลัก (Main Transport Corridor) โดยมีการดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ได้แก่ 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเน้นการนำเทคโนโลยี



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างเหมาะสม รวมทั้งการ
ปฏิรูป ปรับปรุงบทบาทองค์กร และกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งของประเทศ 

• ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569)  
• ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570 - 2574) 
• ระยะที่ 4 (พ.ศ.2575 - 2579) 

5) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564 

วิสัยทัศน์กระทรวงคมนาคม “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกภาคส่วนและขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั ่งยืน” โดยกำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและ 
ค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย ในดัชนีความสามารถการแข่งขัน  
ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF)  

(2) สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย  
(3) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
(4) สัดส่วนต้นทุนการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั ้นพื ้นฐานให้เชื ่อมโยง ทั ่วถึง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Inclusive and Green) 

• กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน  

• กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้  
• กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง  
• กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุผู้พิการ และบริการเชิงสังคม  
• กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาด และ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง ของระบบขนส่ง (Safety and 
Security) 

• กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปร ุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกําก ับดูแลด้านความปลอดภัย 
ของการขนส่ง  

• กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง  
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• กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง  
• กลยุทธ์ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Efficiency and Competitiveness)  

• กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
• กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์  
• กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื ่อน  ยุทธศาสตร์ส ู ่ความสำเร็จ 
(Supporting Factors and Strategy Driver)  

• กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง 
กับ บริบทที่เปลี่ยนไป  

• กลยุทธ์ 4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
• กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ  
• กลยุทธ์4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง  
• กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 
• กลยุทธ์ 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

6) แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 2564 

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2560) กำหนดวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
พ.ศ.2559 - 2564” โดยคำอธิบายวิสัยทัศน์ฯ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

• องค์ประกอบที่ 1 ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ 
• องค์ประกอบที่ 2 ระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย 
• องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ค่านิยม 
“ONE DLT” เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น เน้นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส  
เป็นธรรม 
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• O (Objective) - เป้าหมายชัดเจน การทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน  
อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย) 

• N (Network) - มีบ ูรณาการ โดยบูรณาการเป ็นเคร ือข ่าย ทั ้งหน่วยงานภายใน  
และภายนอก 

• E (Eminence) - งานโดดเด่น เพื่อความมีชื ่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

• D (Digital Economy) - เน ้นนว ัตกรรม ด ้วยการใช ้นว ัตกรรมอย ่าง เหม าะสม  
และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• L (Legitimacy) - กำกับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมาย
ที่เข้มเข็ง 

• T (Transparency) - โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

พันธกิจ มี 4 ข้อ ดังนี้ 

• พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย 

• พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย 
• พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึก

รับผิดชอบ 
• บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 4 ข้อดังนี้ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 
(2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ  
(4) เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ มี 5 ข้อดังนี้ 

• การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
• รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• คนขับขี่อย่างปลอดภัย 
• การให้บริการที่เป็นเลิศ 
• การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี 
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7) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แผนฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่
มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together)” เน้น
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดอันตราย
บาดเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆ แผนฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 
(2) การพัฒนาการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
(3) ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 
(4) ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย 

แผนฯ จัดทำขึ้นไปตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติและนานาประเทศ
ที ่เป็นแบบอย่าง ในการลดการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติ เหตุทางถนนที ่มุ ่ง เน้นการพัฒนา  
ระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) โดย
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นการลดอัตราการบาดเจ็บการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงหลักควบคู่กับ
การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  
 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มี 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 

(1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน   
(2) การส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่มและเป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาการขนส่งที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
(5) การยกระดับคุณภาพการให้บร ิการที ่ เสมอภาค ทั ่วถ ึงและเท่าเท ียม เพื ่อสร ้าง 

ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
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2.6.2 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีกรอบแนวคิดในการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการดำเนินการขนส่งโดยอาศัยทั้งความรู้ และเทคโนโลยี ประกอบกับ
ความร่วมมือในเครือข่ายธุรกิจและการสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติจากภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพ่ือให้
เกิดการขยายเครือข่ายและพัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินการขนส่งที ่ปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

2.6.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พัฒนาผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานคุณภาพการขนส่งที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

พันธกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาการประกอบการขนส่ง ให้มีการดำเนินการขนส่งอย่างมีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงกำหนดพันธกิจ 3 ข้อดังนี้ 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่ง  
(2) สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นต่อการดำเนินการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 
(3) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้การดำเนินการได้มาตรฐานคุณภาพ  

มีความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ของการพัฒนาการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีทิศทางให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผน  ได้แก่ 

(1) ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการที่สูงขึ้น 
(2) ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการพัฒนาการดำเนินการให้มีความปลอดภัยในการขนส่ง

มากขึ้น 
(3) ผ ู ้ประกอบการขนส ่ง ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐานค ุณภาพการบร ิการขนส่ง 

ด้วยรถบรรทุกมากขึ้น 

โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีจำนวนรถ 
ที่ขอจดทะเบียนอนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต ่5 คันข้ึนไป  
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2.6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

แผนการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งในด้านธุรกิจและการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาทักษะฝีมือ ความสามารถ และมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในด้าน 
การบริหารจัดการและปฏิบัติการขนส่ง  

กลยุทธ์ที่ 1.2  เพ่ิมศักยภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

กลยุทธ์ที่ 1.3  เพิ ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ 1.4  ยกระดับคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล  

กลยุทธ์ที่ 1.5  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้
บริการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ  

แนวทางตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 

(1) การเพ่ิมจำนวนของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล 

(2) การเพิ่มจำนวนโครงการฝึกอบรม และพนักงานขับรถที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติการขนส่งและความปลอดภัย 

(3) การ เพ ิ ่ มจำนวนโครงการและก ิจกรรมของสมาคม /ชมรมผ ู ้ ประกอบการขนส่ ง 
เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งของประเทศ 

(4) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่งไปสู่การใช้งานของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการให้บริการขนส่ง  

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ กำกับดูแล และให้
คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่ง  

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางธุรกรรมและข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือบริหารจัดการธุรกิจ
ขนส่ง  
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กลยุทธ์ที่ 2.3  ทบทวน ปรับปรุงและผลักดันการออกกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจขนส่ง  

กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทางการเงิน  

แนวทางตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 

(1) การเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาและการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบการ 

(2) การเพิ ่มจำนวนหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน สมาคม/ชมรมที่หน้าที ่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการขนส่ง  

(3) การเพิ่มจำนวนและการใช้งานฐานข้อมูลทางธุรกรรมและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจขนส่ง 

(4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้า 
เพ่ือการส่งเสริมการขนส่ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่
เศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที่ 3.1  เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมความสามารถในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

กลยุทธ์ที่ 3.3  สนับสนุนผู้ประกอบการให้สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจ  
ในโซ่อุปทานในพ้ืนที่  

แนวทางตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 

(1) การเพิ่มจำนวนโครงการฝึกอบรม และพนักงานขับรถที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าอันตราย การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

(2) การเพิ่มจำนวนโครงการและกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่การค้า
ชายแดน 

(3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ ่งอำนายความสะดวกของภาครัฐ และจำนวนโครงการ  
ความร่วมมือของเอกชนในการพัฒนาประสิทธิภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง  
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2.6.5 กลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งในด้านธุรกิจและการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทักษะฝีมือ ความสามารถ และมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการ
และปฏิบัติการขนส่ง  

แนวทางการส่งเสริม 

• อบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารจัดการ ระดับปฏิบัติการขนส่ง และพนักงานขับรถ
ให้มีความรู้และทักษะทั้งทางด้านฝีมือแรงงานและด้านความปลอดภัย  

• อบรมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขนส่งและการปฏิบัติการขนส่ง 
• พัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุกและพนักงานปฏิบัติ การด้านโลจิสติกส์และ

สร้างแรงจูงใจในการยกระดับมาตรฐานอาชีพ  โดยขอความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานของภาครัฐ 

• เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของแรงงาน เช่น ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อม
ที่ดีในการทำงาน 

• พัฒนาบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการค้าชายแดนทั้ งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และ
อาเซียน 

• จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการขนส่งในด้านต่างๆ ที่คำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมศักยภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

แนวทางการส่งเสริม 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งและประเมินศักยภาพ
ธุรกิจ และกำหนดเป็นแนวทางในการประกอบกิจการขนส่ง 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบบัญชี การบริหารการเงิน การบริหารองค์กร แผนและขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การรวมรวมข้อมูล
ศักยภาพและความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในการประกอบการ รวมถึงมีการศึกษาข้อมูลผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างการขนส่ง และข้อมูลตลาด
การค้า 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการส่งเสริม 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การตลาด อาทิเช่น ERP, GPS,  
e-market, e-commerce, Social Network เป็นต้น 

• ผลักดันให้มีการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งจากผู้พัฒนา
เทคโนโลยีและหน่วยงานวิจัย 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพและคว าม
ปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง 

• สร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจ ในราคาต้นทุนที่ผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้าถึงได้ 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการขนส่ง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ยกระดับคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล  

แนวทางการส่งเสริม 

• ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
ให้สามารถลดต้นทุนและแข่งขันทางธุรกิจได้ ไม่แข่งขันในเชิงทำลายด้วยการตัดราคาหรือ  
ลดคุณภาพการบริการ 

• พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการขนส่งให้ได้มาตรฐานต่างๆระดับประเทศและระดับสากล 
เช่น มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มาตรฐาน ISO เป็นต้น 

• ทบทวนและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรวจติดตาม
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยตรวจ
ประเมินคุณภาพเอกชนในการทำหน้าที ่เผยแพร่ ตรวจสอบและติดตามมาตรฐานคุณภาพ 
อย่างเคร่งครัด 

• สร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการให้ร่วมมือ
กับหน่วยธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อยกระดับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ที่มีคุณภาพ เช่น สร้างโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับมาตรฐาน
คุณภาพบริการด้วยรถบรรทุกกับ Customs Brokers ที ่ได้ร ับการรับรอง AEO (Authorized 
Economic Operators) เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย  
ที่มีคุณภาพ 
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• ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ เช่น สิทธิประโยชน์ในการประกันภัยหรือ
การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ  
เพ่ิมระดับคุณภาพการบริการและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที ่ 1.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของผู ้ประกอบการขนส่งและผู ้ให้บริการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ  

แนวทางการส่งเสริม 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า 
จ ัดสรรการใช ้ทร ัพยากรร ่วมก ันเพ ื ่อลดต ้นท ุนในการบร ิหารจั ดการและเพ ิ ่มผล ิตภาพ 
(Productivity) เช่น เครื่องมือในการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด โปรแกรมการวิเคราะห์และ
จัดเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  

• ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรในการรวบรวมและจัดการ
ฐานข้อมูล 

• สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง (Cluster Development Agent, 
CDA) เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนงานของเครือข่ายวิสาหกิจ สมาชม/ชมรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายในการส่งเสริมการแข็งขันของเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ ่มเครือข่าย สมาคม /ชมรม และหน่วยธุรกิจต่างๆ  
ในโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
(Logistics Service Provider, LSP) รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและพัฒนาการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการให้บริการขนส่ง  

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการขนส่ง  

แนวทางการส่งเสริม 

• ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการกำกับดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง  

• ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริการขนส่งให้กำหนดกิจกรรมและนโยบาย  
ในการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ได้ตรงตามสภาพการณ์และศักยภาพของผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ เช่น การสร้างแรงจูงใจและกิจกรรมในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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• ดำเนินการจัดตั ้งหน่วยให้คำปรึกษาผู ้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME 
Business Consulting Unit) เพื่อส่งเสริม พัฒนาและให้คำปรึกษาเฉพาะแก่ผู้ประกอบการขนส่ง 
SME และรวมรวมข้อมูลสถิติและความรู้อันเป็นประโยชน์ของการบริหารจัดการด้านธุรกิจและ
บริการขนส่ง 

• สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการ เจ้าหน้าที ่และสถานศึกษาในพื ้นที่  
ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือส่งเสริมการวิจัยเพื่อการ
จัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางธุรกรรมและข้อมูลองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง  

แนวทางการส่งเสริม 

• สร้างระบบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ วางแผน และประเมินผลการดำเนินธุรกิจได้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็น
ความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

• เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นต่อ
การประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม และปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Back-office 
reprocess) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

• พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ
ขนส่งของประเทศ  

• เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง และระบบธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไปสู่ระบบ e-logistics ของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงเป็น
ระบบ ASEAN Single Window 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ทบทวน ปรับปรุงและผลักดันการออกกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจขนส่ง  

แนวทางการส่งเสริม 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

• ส่งเสริมให้มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบที ่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนส่งของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ผลักดันให้มีการปรับปรุงอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์ ให้เอื้อต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งอาจมีอัตราภาษีแตกต่างจากอัตราภาษีของผู้ประกอบการราย
ใหญ ่
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• ศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ไม่เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ หรือไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคของการเปิดเสรีเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาง
การเงิน  

แนวทางการส่งเสริม 

• ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน การเงิน การบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินและสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนให้แก่ผู ้ประกอบการ 
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลความต้องการและข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่ งเพื่อส่งเสริมให้แหล่ง
เงินทุนนำไปใช้ประกอบการพิจารณา 

• สร้างความร่วมมือและบทบาทของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิเช่น ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการนำเข้าและส่งออก และ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ในการให้คำปรึกษา การวินิจฉัยธุรกิจ การจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ส่งเสริมให้หน่วยบริการทางการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุนและแหล่งทุนต่างๆ กำหนดเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถได้รับพิจารณาเงินทุนเพ่ือ
ลงทุนทำธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ปรับปรุงระบบค้ำประกันสินเชื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่
เศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที ่3.1 เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

แนวทางส่งเสริม 

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตการค้าชายแดนสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยธุรกิจ
ในโซ่อุปทาน เพ่ือสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและตลาด 

• เพิ่มทักษะบุคลากรด้านขนส่งและพนักงานขับรถให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการและ
กระบวนการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม เอกสารและกฎหมายต่างๆที่จำเป็น เช่น การขนส่งสินค้า
อันตราย การขนส่งสินค้าข้ามแดน เป็นต้น  
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กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมความสามารถในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

แนวทางส่งเสริม 

• เพิ ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการขนส่งและขนถ่ายสินค้า เช่น สร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญของการตรวจสภาพความปลอดภัยของตู้สินค้า การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการขนถา่ย
สินค้าบริเวณท่าเรือหรือศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ 

• พัฒนาทักษะบุคลากรด้านขนส่งและพนักงานขับรถให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการและ
กระบวนการขนส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการและขั้นตอน
การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือและบริการเรือชายฝั่ง เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและธุรกิจบริการต่างๆมีบทบาทในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์บริเวณเขตศุลกากรและเขตปลอดอากร ให้ลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า 

กลยุทธ ์ที่ 3.3 สนับสนุนผู ้ประกอบการให้สร ้างเคร ือข่ายกับองค์กรภาคร ัฐและหน่วยงานธ ุรกิจ  
ในโซ่อุปทานในพ้ืนที่  

แนวทางส่งเสริม 

• พัฒนาเครือข่ายข้อมูลธุรกิจระดับชุมชนให้เชื่อมโยงกันและมีข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ในหน่วยธุรกิจต่างๆได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล เช่น การติดต่อ การวางแผน การคัดเลือก
ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เชื่อมต่อกับหน่วยธุรกิจระหว่าง
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายและโซ่อุปทานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถลดการขนส่งเที่ยวเปล่า
ที่จะนำไปสู่การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของการขนส่งได ้

• ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายการทำงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้ผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการ
ของพ้ืนที ่

2.6.6 แผนงานของกรมการขนส่งทางบก ระยะสั้น 

1) การส่งเสริมให้สมาคมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการรายย่อย 

สืบเนื่องจากการจัดโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุน SME ภายใต้โครงการนี้ซึ่งสามารถแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือของสมาคม โดยมีผลการดำเนินโครงการที่ดีตามที่ที่ปรึกษาได้
นำสรุปในรายงานข้างต้นแล้ว  ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกสามารถส่งเสริมให้ สมาคม/ชมรม 
ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้เป็นรูปธรรม
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ยิ่งขึ้น  ซึ่งผลประโยชน์ของโครงการนอกเหนือจากที่จะได้ผลประโยชน์ทางตรงในการยกระดับ
ความปลอดภัยในการขนส่งตามนโยบาย “Smart Drivers” และรถปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม “Safe & Environmentally Friendly Vehicles” ของกรมการขนส่งทางบกแล้ว 

2) การส่งเสริมให้สมาคมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 

กรมการขนส่งทางบกสามารถส่งเสริมให้สมาคมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและรายงานต่างๆ  
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้นำไปใช้ ซึ่งจะให้สมาคมจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้
หร ื ออาจแจกจ ่ ายให ้แก ่ ผ ู ้ ประกอบการ เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มก ิ จการของสมาช ิ กหรื อ  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

3) โครงการพัฒนา “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัย” ของกรมการขนส่งทางบก 

“กำหนดแนวทางการตรวจประเมินข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้แก่สำนักงานขนส่ง
จังหวัด” เนื่องจากข้อกำหนดในการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่างๆ สามารถตรวจ
ประเมินได้โดยไม่ซับซ้อนมากนัก สำนักงานขนส่งจังหวัดสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้ และนำเสนอรายงานต่อ
กรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นคุณสมบัติภาคบังคับในการขออนุญาตประกอบการขนส่งหรือ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

“การเตรียมความพร้อมให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบการขนส่งสินค้า
ด ้วยบรรทุก” ตามเป้าหมายของการส่งเสริมการสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้
ผู ้ประกอบการขนส่งต้องมีผู ้จ ัดการด้านความปลอดภัย (Transport Safety Manager) 
เพื ่อให้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
โดยเฉพาะ เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และตรวจสอบและรายงานการปฎิบัติ
ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้เป็นระบบและกลไกด้าน
คุณภาพที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

4) การส่งเสริมให้มีหน่วยตรวจประเมินอิสระในจำนวนและกระจายตัวอย่างเหมาะสม 

จากการที่กรมการขนส่งทางบกสามารถมุ่งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ซึ่งต้องอาศัยหน่วยตรวจประเมินอิสระที่เพียงพอ และสามารถตรวจประเมิน
ผู้ประกอบการที่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจากการประมาณการ
จำนวนหน่วยตรวจประเมินอิสระที่เหมาะสมเพ่ือให้มีหน่วยตรวจประเมินที่สามารถให้บริการ
ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไปดังที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น พบว่า
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กรมการขนส่งทางบกควรส่งเสริมให้มีหน่วยตรวจประเมินจำนวน 20 หน่วย  ซึ่งอาจต้อง
อาศัยกระบวนการดังนี้ 

• การจัดสัมมนาร่วมกับสมาคมผู ้ประกอบการขนส่งและสถานศึกษาในพื ้นที่  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการจัดตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระเพ่ิมเติม 

• การจัดอบรมและพัฒนาทักษะของผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  
ให้รองรับภารกิจการตรวจประเมินได้อย่างเพียงพอ 

• ในระหว่างการแต่งตั ้งหน่วยตรวจประเมินเพิ ่มเติม กรมการขนส่งทางบกควร
พิจารณาให้สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ทำการตรวจประเมินผู้ประกอบการที่อยู่
ห่างจากหน่วยตรวจประเมินอิสระในระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร เนื่องจาก
จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจประเมินอิสระที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน 

5) การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

กรมการขนส่งทางบกควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มและจำเป็นต้อง
เป็นไปเพื ่อความร่วมมือกันอย่างจริงใจ เพื ่อลดการแข่งขันเชิงทำลายการพัฒนาการ
ศึกษาวิจัย และเป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ  
โดยสามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสอดคล้องกับธรรมชาติ 
ในการรวมตัวกันผู้ประกอบการขนส่งของประเทศไทย โดยในระยะแรกควร “ขึ้นบัญชี
สมาคมผู ้ประกอบการขนส่งทางบก” โดยให ้สมาคมที ่ต ้องการข ึ ้นบ ัญช ีสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งทางบกจะต้องแสดงเอกสารเบื้องต้น เพื่อยื่นแก่กรมการขนส่งทางบก 
ในการขึ้นบัญชี ดังต่อไปนี้ 

• ประวัติการก่อตั้ง 
• วัตถุประสงค์ของสมาคม  
• โครงสร้างการบริหาร 
• รายชื่อสมาชิก  
• รายงานประจำปีของสมาคม 
• ผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งอย่าง

ต่อเนื่อง โดยแสดงรายงานผลการดำเนินงานน้อย 2 ปี เช่น 
- โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกอบการขนส่ง 
- โครงการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่ง

ด้วยรถบรรทุก 
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- โครงการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การขับขี่ประหยัดและปลอดภัย 
- โครงการอื่นๆที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการรายย่อย 

2.6.7 แผนงานของกรมการขนส่งทางบก ระยะยาว 

1) การให้การยอมรับสมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง 

กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่สมาคมที่จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งที่เข้มแข็ง 

2) การรับรองหลักสูตรอบรม 

กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณารับรองหลักสูตรที่มีคุณภาพครบถ้วน ซึ่งมีทั้งเนื้อหาและ
จำนวนชั่วโมงที่เพียงพอ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากำหนด
สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นระยะเวลาในการอบรมในการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถภายใต้
ระเบียบปฏิบัติและอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
พนักงานขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

3) โครงการพัฒนา “ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัย” ของกรมการขนส่งทางบก 

กรมการขนส่งทางบกสามารถส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อการขนส่ง
อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่มุ่งเน้นการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย
โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยในการขนส่งของ
ประเทศและส่งเสริมศักยภาพผู ้ประกอบการขนส่งรายย่อยให้มีระดับการบริการที ่มี  
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งรายย่อยไดเ้ข้าสู่ระบบมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามข้อกำหนดบังคับทั้ง 27 
ข้อได้ในอนาคตต่อไปโดยพิจารณาดำเนินการดังนี้  

“พิจารณาข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่ง” 
กรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ร่วมกับสมาคมและผู้ประกอบการขนส่งเพื่อผลักดันให้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง ทั ้งนี ้เพื ่อยกระดับคุณภาพของการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศ ซึ ่งต้องมีการ
พิจารณาถึงกฎระเบียบและตัวอย่างข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพเพื ่อการขนส่งอย่าง
ปลอดภัย ได้แก ่

• มีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย เช่น จำนวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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• มีแนวทางการจ ัดการเหต ุฉ ุกเฉ ินระหว ่างการขนส ่ง โดยแสดงข ั ้นตอน 
การปฏิบัติและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานพร้อมจัดการเหตุได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม 

• มีการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ประกอบด้วย รายละเอียดของเหตุ 
สาเหตุการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ 

• มีรับสมัครและจัดการพนักงานขับรถอย่างเป็นระบบ เช่น การตรวจสอบประวัติ
การทดสอบความสามารถ และการเก็บประวัติของพนักงานขับรถ 

• มีการอบรมเกี ่ยวกับการตรวจสภาพและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้นแก่
พนักงานขับรถ 

• มีการอบรมพนักงานขับรถให้ขับข่ีอย่างปลอดภัยเป็นประจำ 
• มีการลงบันทึกสมุดพนักงานขับรถ/สมุดประจำรถ หรือบันทึกการปฏิบัติงาน

ขนส่ง เพื่อเป็นหลักฐานการใช้รถขนส่งทุกครั้ง 
• มีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอก่อนการเดินทาง 
• มีการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ 

4) การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกและกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์มีการพัฒนา 
ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ให้มีความทันสมัยและสอดรับกับการแข่งขันทางการค้าในยุคปัจจุบัน ระบบมาตรฐานคุณภาพ
การบริการด้วยรถบรรทุกจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงข้อกำหนดรวมถึงระบบและกลไก
ในการตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   

รายละเอียดของข้อกำหนดที่สามารถดำเนินการพัฒนาให้มีความชัดเจนเพ่ิมข้ึน เช่น  

• กำหนดโรคที่จะต้องตรวจในการตรวจสุขภาพประจำปี อันได้แก่ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การขับขี่ เช่น โรคลมชัก ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก
จะต้องพิจารณาร่วมกับแพทยสภา รวมถึงหน่วยงานในกรมการขนส่งทางบก เช่น 
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วย 

• กำหนดหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการสามารถร่วมกัน
คัดเลือกหรือกำหนดรูปแบบของหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาพนักงานขับรถ 
ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาขอให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นได้รับยกเว้นการอบรมในการขอ
หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถต่อไป   
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ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกสามารถผลักดันให้ข้อกำหนดที่มีคุณภาพชัดเจนเป็นข้อบังคับ
ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุญาต
ประกอบการขนส่ง หรือการขอใบอนุญาตขับรถได้อย่างเป็นรูปธรรม  

5) การเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ  

นับตั้งแต่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก
มาตั้งแต่ต้น จนบัดนี้นับได้ว่ามีองค์ประกอบของระบบคุณภาพที่พัฒนาไปแล้วหลาย
ประการภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึง
จำเป็นต้องผลักดันกระบวนการกำกับดูแลระบบคุณภาพให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างใกล้ชิด ทั้งการกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ และติดตามการดำเนินงานของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางในการควบคุม 
กำกับ ดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ ซึ่งมีสาระสำคัญในการดำเนินการ 3 ประการ ได้แก่ 
การกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยตรวจประเมินอิสระ การตรวจสอบผลการตรวจ
ประเมิน การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน เช่น 

• ประกาศแต่งตั้งคณะบุคคล หรือบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล การตรวจสอบผลการตรวจ
ประเมินของหน่วยตรวจประเมินอิสระ และการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
คุณภาพ 

• พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจประเมินอิสระ 

กรมการขนส่งทางบกควรจัดให้มีระบบการประเมิน หรือช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
และติดตามการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามา แต่จาก
การสำรวจการดำเนินงานของหน่วยตรวจประเมินอิสระ (ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วใน
รายงานข้างต้น) พบว่าผู้ประกอบการบางรายยังขาดความเชื่อมั่นต่อหน่วยตรวจประเมิน
อิสระบางแห่ง ซึ่งการมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจะช่วยให้
กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบคุณภาพต่อไป 

6) การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง 

“จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสมาคมที ่ข ึ ้นบัญชีเพื ่อให้ ม ีส ่วนร ่วมในการกำหนดนโยบาย 
ในการขนส่งร่วมกับกรมการขนส่งทางบก” กรมการขนส่งทางบกสามารถคัดเลือกตัวแทนสมาคม
ที่ขึ้นบัญชีสมาคมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีศักยภาพและดำเนินกิจกรรมร่วมกับกรมการขนส่ง
ทางบกอย่างต่อเนื่องให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง 
เช่น 
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• การร่วมเป็นคณะกรรมการคุณภาพของระบบมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่ง  
ด้วยรถบรรทุก 

• การร ่วมเป ็นคณะกรรมการและคณะทำงานต ่างๆ  ท ี ่ม ี ในการต ิดตามด ูแล
ผู้ประกอบการขนส่งด้านความปลอดภัย เช่น การจัดทำและติดตามการบันทึกข้อมูล
การขนส่งในสมุดประจำรถ  

• การร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการต่างๆ ของ
กรมการขนส่งทางบก 

• การร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

• การร่วมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเจรจาด้านการประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ในระยะยาวกรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดทำและเสนอ
กฎหมายเพื ่อรองรับการรวมกลุ ่มของผู ้ประกอบการ ซึ ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาคม
ผู้ประกอบการในการผลักดันร่างกฎหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตาม
หากกรมการขนส่งทางบกเห็นว่าการดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในระยะกลางมี
ความเข้มแข็งเป็นอย่างดีและสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องผลักดัน
ให้มีการตรากฎหมายพิเศษข้ึนเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มในรูปแบบของสภาแต่อย่างใด 

 



 

 
 
 
 

บทที่ 3 

กำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้หแ้ก่บุคลำกร 

กรมกำรขนสง่ทำงบกและหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง 
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บทที่ 3 การถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่

บุคลากรกรมการขนส่งทางบกและ

หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการการอบรมเกี ่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่ง
ทางบก หน่วยตรวจประเมินอิสระ และผู้ตรวจประเมิน โดยที่ปรึกษาจัดการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 5 รุ่น 
แสดงดังตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

คร้ังที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดสัมมนา 

1 13 ก.ย. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ  
จ.ชลบุร ี

2 19 ก.ย. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงแรมสีมาธานี  
จ.นครราชสีมา 

3 3 ต.ค. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 

4 28 พ.ย. 62 เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น 

5 16 ธ.ค. 62 หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมินและผู้ตรวจประเมนิ 

โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 
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3.1 การสมัมนาประชาสมัพนัธ ์อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลใน

พื้ นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล หัวข้อ “ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 
2562 ณ ดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวน 109 คน 
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมมนามีทั้งการบรรยาย การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอสื่อวีดีทัศน์และ 
สื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ระบบมาตรฐาน  มีกิจกรรมการรับสมัครและการประเมินตนเองเบื้องต้น การซักถามข้อสงสัยในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ รวมถึงการระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ในการพัฒนา
ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งของประเทศต่อไป  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วม
การประชุมแสดงในภาคผนวก ข 

 

   

รูปที่ 3.1 การประชาสัมพันธ์ Q Mark สำหรับการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

การสัมมนาครั้งนี้เป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู ้แก่ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
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แนวทางการเตรียมการเพ่ือขอรับการรับรอง รวมถึงรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่สนใจเข้าร่วม
โครงการนำร่องเพื่อรับการตรวจประเมิน ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
สามารถตรวจรับรองได้ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ได้ตามมาตรฐานฯ โดยมีกิจกรรมสำคัญ 
ประกอบด้วย 

1) การประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบเกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วย
รถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก หรือมาตรฐาน Q Mark ทั้งสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลและ
สำหรับรถขนส่งไม่ประจำทาง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้มีรถขนส่งทั้งสอง
ประเภทซึ่งสามารถขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานได้ทั้งสองมาตรฐาน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็น
ที่ต้องชี้แจงให้ผู ้ประกอบการมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐานที่
สอดคล้องกับประเภทของการประกอบการ และความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของ
ประเทศซึ่งมีทั้งความจำเป็นด้านความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สภาวการณ์การขนส่งของ
ประเทศ มาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งในต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการขนส่งของประเทศไทย 
 

2) การบรรยายความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพการขนส่งส่วนบุคคล 

การบรรยายได้มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของประเทศ
ซึ ่งมีทั ้งความจำเป็น สภาวการณ์การขนส่งของประเทศ จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลรายจังหวัด ความจำเป็นด้านความ
ปลอดภัย โดยมีการนำเสนอมาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งของต่างประเทศ รวมทั้ง
สถิติการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ผ่านมา รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การขนส่งของประเทศไทย  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและเกิดความเชื ่อมั ่น  
ในระบบมาตรฐานคุณภาพของกรมการขนส่งทางบก  และมีความมุ่งมั่นในการร่ วมมือกันพัฒนา
มาตรฐานการบริการของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
 

3) การบรรยายและซักถามเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรองและข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรอง และข้อกำหนด
ของมาตรฐาน โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู่มือของระบบมาตรฐานคุณภาพ พร้อมอธิบาย
แนวทางการตรวจประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน ทั้งเอกสารหลักฐาน ประเด็น  
ในการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการรับรองคุณภาพ และหน่วยตรวจ
ประเมินอิสระ เนื่องจากลักษณะการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล 
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มีบริบทที่แตกต่างจากการให้บริการขนส่งไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำให้มีการดำเนินการที่
แตกต่างกันในบางข้อกำหนด การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้กรมการขนส่งทางบกได้ให้
คำแนะนำและซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพทั้งมาตรฐานคุณภาพ
บริการด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล และมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก 
 

4) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการ
นำเสนอกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ในการตรวจประเมินในโครงการนำร่อง การชี้แจงแนวการ
ตรวจประเมินตามข้อกำหนดเป็นรายข้อ พร้อมซักถามเกี่ยวกับความพร้อมของบริษัทในกรณีที่
เอกสารหลักฐานหรือการดำเนินงานของบริษัทอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะตอบข้อซักถาม
ของผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนภูมิภาคในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ได้ การนำเสนอแรงจูงใจของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งมีการชี้แจงและตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง และสิทธิประโยชน์ซึ่งมีท้ังสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน และการชี้แจงเกี่ยวกับการรับใบรับรองคุณภาพและการติดเครื่องหมาย
รับรอง รวมถึงอายุการรับรองและการติดตามคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

5) การรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลนำร่อง 

ประกอบด้วย การชี้แจงขั้นตอนการสมัครและกระบวนการขอรับการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ 
ได้รับทราบขั้นตอน เพ่ือให้ทั้งผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองในโครงการนำร่อง 
และผู ้ประกอบการที ่ย ังไม่พร้อมเข้าร ่วมการตรวจ ได้ร ับทราบขั ้นตอนและสามารถเข้าสู่
กระบวนการขอรับรองคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ทั้งกับกรมการ
ขนส่งทางบกและขนส่งจังหวัดได้ต่อไป 
 

6) การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ในการสัมมนาได้มีกิจกรรมให้ผู ้ประกอบการได้ทำแบบประเมินความพร้อมในการขอรับ  
การรับรองตามรายข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับทุกข้อ โดยมีขั้นตอนดการชี้แจงการประเมินตนเอง
ตามข้อกำหนดเป็นรายข้อ และการซักถามและการแนะแนวการในการปรับปรุงแก้ไขให้ในการ
เตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู ้ประกอบการบางรายไม่พร้อมสำหรับการประเมินตนเองในบาง
ข้อกำหนด ในการสัมมนาได้มีการแนะนำในการเตรียมความพร้อมทั้งในการเตรียมเอกสาร
หลักฐาน การสัมภาษณ์และการตรวจสถานที่ เพ่ือให้พร้อมรับการประเมินได้ 
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ทั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายได้รับทราบและมีความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ
การขนส่งด้วยรถบรรทุก ผู้ประกอบการมีสนใจสมัครเข้าร่วมรับการรับรองคุณภาพทั้งสิ้น 47 ราย ในจำนวน
นี้มีผู้ประกอบการประเมินตนเองว่าสามารถผ่านการตรวจประเมินได้ทั้งสิ้น 40 ราย โดยมีผู้ประกอบการที่
ได้รับการตรวจประเมินในโครงการนำร่องพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 5 ราย ซึ่งมีผู้ประกอบการ
บางรายสามารถขอรับการรับรองได้ทั้งประเภทรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกสำหรับ
การขนส่งไม่ประจำทาง 

3.2 การสมัมนาประชาสมัพนัธ ์อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลใน

ส่วนภูมิภาค 

3.2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ “ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 
กันยายน 2562 ณ ห้องชุมพล โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 คน 
ประกอบด้วย ผ ู ้ประกอบการขนส ่งท ั ้ ง ในจ ั งหว ัดนครราชส ีมา ผ ู ้ประกอบการข นส ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดต่างๆ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทาง
บก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมมนามีทั้งการบรรยาย การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอสื่อวีดีทัศน์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมเอกสารคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน  มีกิจกรรมการรับสมัครและการประเมินตนเองเบื้องต้น การซักถามข้อสงสัย  
ในการตรวจประเมินคุณภาพ รวมถึงการระดมความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในส่วนภูมิภาค  
ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งของประเทศต่อไป  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ
และรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงในภาคผนวก ข 
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รูปที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ Q Mark สำหรับการขนส่งส่วนบุคคลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งนี้เพื่อให้การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลในส่วนภูมิภาค และการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วน
ภูมิภาคของประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงได้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดให้
สามารถตรวจรับรองได้ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ได้ตามมาตรฐานฯ กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 

1) การประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ผู ้ประกอบการที ่ เข ้าร ่วมสัมมนาได ้ร ับทราบเกี ่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ  
ด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีทั ้งระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Q80) และระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับรถขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก  
(ซึ ่งบางครั ้งเรียกกันทั ่วไปว่า Q70) โดยผู ้ประกอบการหลายรายที ่ เข้าร่วมการสัมมนา 
ในส่วนภูมิภาคครั้งนี้มีรถขนส่งทั้งสองประเภทซึ่งสามารถขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานได้
หลายมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องชี้แจงให้ผู ้ประกอบการมีความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับประเภทของการประกอบการ  ประกอบ
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กับผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินงานและการ
พัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการขนส่งให้
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
พร้อมกันนี้ในงานสัมมนานี้ได้มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของ
ประเทศซึ่งมีทั้งความจำเป็นด้านความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สภาวการณ์การขนส่งของ
ประเทศ มาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งในต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการขนส่งของประเทศไทย  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและเกิดความเชื่อมั่น 
ในระบบมาตรฐานคุณภาพของกรมการขนส่งทางบก และมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนา
มาตรฐานการบริการของประเทศไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับมาตรฐานการขนส่งสากลได้ในอนาคต 

2) การบรรยายและซักถามเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรองและข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการสัมมนาครั ้งนี ้ได้มุ ่งเน้นการให้ความรู ้ เกี ่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรอง และ
ข้อกำหนดของมาตรฐาน  โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู่มือของระบบมาตรฐานคุณภาพ 
พร้อมอธิบายแนวทางการตรวจประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน ทั้งเอกสาร
หลักฐาน ประเด็นในการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการรับรองคุณภาพ 
และหน่วยตรวจประเมินอิสระ เนื่องจากลักษณะการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการ
ขนส่งส่วนบุคคลมีบริบทที่แตกต่างจากการให้บริการขนส่งไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำ
ให้มีการดำเนินการที่แตกต่างกันในบางข้อกำหนด การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้กรมการ
ขนส่งทางบกได้ให้คำแนะนำและซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
ทั้งมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล และมาตรฐานคุณภาพ
บริการด้วยรถบรรทุก นอกจากนี้การสัมมนาครั ้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับข้อมูล 
นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้แก่
ผู้ประกอบการ อาทิเช่น เว็บไซต์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมการคำนวณต้นทุนการขนส่ง และ
การวางแผนเส้นทางการขนส่ง การจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นต้น  
 

3) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มี
การนำเสนอกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ในการตรวจประเมินในโครงการนำร ่อง  
ประกอบด้วย การนำเสนอร่างกำหนดการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบและ
หารือในการเตรียมความพร้อม อาทิเช่น วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจประเมิน การชี้แจง
แนวการตรวจประเมินตามข้อกำหนดเป็นรายข้อ พร้อมซักถามเกี่ยวกับความพร้อมของบริษัท
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหรือการดำเนินงานของบริษัทอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ  
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ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนภูมิภาคในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้
ผู ้ประกอบการมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานได้ มีการนำเสนอตัวอย่าง และประสบการณ์ในการตรวจประเมินที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ แบบฟอร์ม และตัวอย่างหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการนำเสนอแรงจูงใจของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งมีการชี้แจง
และตอบข้อซักถามเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง  และสิทธิประโยชน์ซึ ่งมีทั ้งสิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน การชี้แจ งเกี่ยวกับการรับใบรับรอง
คุณภาพและการติดเครื่องหมายรับรอง รวมถึงอายุการรับรองและการติดตามคุณภาพมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

4) การรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลนำร่อง 

ประกอบด้วย การช ี ้ แจงข ั ้นตอนการสม ัครและกระบวนการขอร ับการร ับรอง ให้แก่
ผู้ประกอบการได้รับทราบขั้นตอน เพ่ือให้ทั้งผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะขอรับการรับรอง
ในโครงการนำร่อง และผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วมการตรวจ ได้รับทราบขั้นตอนและ
สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
ได้ทั้งกับกรมการขนส่งทางบกและขนส่งจังหวัดได้ต่อไป 

5) การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ในการสัมมนาได้มีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการได้ทำแบบประเมินความพร้อมในการขอรับการ
รับรองตามรายข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับทุกข้อ โดยได้ชี้แจงการประเมินตนเองตามข้อกำหนด
เป็นรายข้อ  มีการซักถามและการแนะแนวการในการปรับปรุงแก้ไขให้ในการเตรียมความพร้อม
ในกรณีที่ผู้ประกอบการบางรายไม่พร้อมสำหรับการประเมินตนเองในบางข้อกำหนด  ในการ
สัมมนาได้มีการแนะนำในการเตรียมความพร้อมทั้งในการเตรียมเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์
และการตรวจสถานที่ เพ่ือให้พร้อมรับการประเมินได้ต่อไปในอนาคต  

ผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายได้รับทราบและมีความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก ผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมรับการรับรองคุณภาพทั้งสิ้น  
25 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการประเมินตนเองว่าสามารถผ่านการตรวจประเมินได้ทั้งสิ้น 19 ราย 
โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินในโครงการนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ราย  
ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายสามารถขอรับการรับรองได้ทั้งประเภทรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล
และรถบรรทุกไม่ประจำทาง  



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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3.2.2 ภาคตะวันออก 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจังหวัดชลบุรี หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
2562 ณ ห้องแสนสำราญ โรงแรมบางแสน เฮอร์ริ เทจ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน 
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดชลบุรี  ผู้ประกอบการขนส่งในภาคตะวันออกและจังหวัด
ต่างๆ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนสมาคมขนส่งภาคตะวันออก 
ผู ้แทนสมาคมผู ้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง  และผู ้ที ่ เกี ่ยวข้อง ในการสัมมนามีทั ้งการบรรยาย
ประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก และกิจกรรมการรับสมัครและการประเมินตนเองเบื้องต้น การซักถามข้อสงสัยในการ
ตรวจประเมินคุณภาพ รวมถึงการระดมความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และการ
เสนอแนะสิทธิประโยชน์จากผู้แทนสมาคมขนส่งภาคตะวันออกและผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง
แหลมฉบัง  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงในภาคผนวก ข 

 

 

รูปที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์ Q Mark สำหรับการขนส่งส่วนบุคคลในพื้นที่ภาคตะวันออก 
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การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ในส่วนภูมิภาค และการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วนภูมิภาค
ของประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงได้มีกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด
ให้สามารถตรวจรับรองได้ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ได้ตามมาตรฐานฯ กิจกรรมสำคัญ 
ประกอบด้วย 

1) การประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วมสัมมนาได้ รับทราบเกี ่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วย
รถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก หรือมาตรฐาน Q Mark ทั้งสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล
และสำหรับรถขนส่งไม่ประจำทาง โดยผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าร่วมการสัมมนาในส่วน
ภูมิภาคครั้งนี้มีรถขนส่งทั้งสองประเภทซึ่งสามารถขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานได้ทั้ง
สองมาตรฐาน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับประเภทของการประกอบการ  และ
ความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของประเทศซึ่งมีทั ้งความจำเป็นด้านความ
ปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบ ัต ิ เหตุ  สภาวการณ์การขนส่งของประเทศ มาตรฐานการ
ดำเนินงานด้านการขนส่งในต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การขนส่งของประเทศไทย 
 

2) การบรรยายและซักถามเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรองและข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้ให้ความรู้ เกี ่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรอง และข้อกำหนดของ
มาตรฐาน  โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู่มือของระบบมาตรฐานคุณภาพ พร้อมอธิบาย
แนวทางการตรวจประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน ทั้งเอกสารหลักฐาน ประเด็น
ในการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการรับรองคุณภาพ และหน่วยตรวจ
ประเมินอิสระ เนื่องจากลักษณะการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลมี
บริบทที่แตกต่างจากการให้บริการขนส่งไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำให้มีการดำเนินการ
ที่แตกต่างกันในบางข้อกำหนด การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้กรมการขนส่งทางบกได้ให้
คำแนะนำและซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 
 

3) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มี
การนำเสนอกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ในการตรวจประเมินในโครงการนำร่องประกอบด้วย 
การชี้แจงแนวการตรวจประเมินตามข้อกำหนดเป็นรายข้อ พร้อมซักถามเกี่ยวกับความพร้อม
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ของบริษัทในกรณีที่เอกสารหลักฐานหรือการดำเนินงานของบริษัทอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ
เช่น 

o การดำเนินการข้อกำหนด 3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำ
บัญชีรายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน ทางผู้ประกอบการขนส่งควรดำเนินการ
ตามข้อกำหนดเพื่อให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่จุดไหน เกิดขึ้นเพราะ
อะไร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และขณะที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการ
ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ตรวจประเมินทั้งหมด 

o การดำเนินการข้อกำหนด 3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงาน ขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี่การตรวจตามช่วงอายุที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 
และเก็บรักษาผลอย่างเป็นระบบ ทางผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลสามารถ
ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานผ่านประกันสังคม 

o การดำเนินการข้อกำหนด 3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงาน
ขับรถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการตรวจ และมีมาตรการ
ดำเนินการอย่างเหมาะสม ทางผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลสามารถกำหนด
มาตรการจัดการและลงโทษ หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยต้องไม่ขัดต่อ
สังคม 

การนำเสนอตัวอย ่าง และประสบการณ์ในการตรวจประเมินที ่ผ ่านมา  ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อให้
ผู ้ประกอบการได้เห็นตัวอย่าง ประสบการณ์ แบบฟอร์ม และตัวอย่างหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การนำเสนอแรงจูงใจของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งมีการชี้แจงและตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง และสิทธิประโยชน์ซึ่งมีทั้งสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัว
เงินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน การชี้แจงเกี่ยวกับการรับใบรับรองคุณภาพและการติด
เครื่องหมายรับรอง รวมถึงอายุการรับรองและการติดตามคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

4) การรับสมัคร 

การชี้แจงขั้นตอนการสมัครและกระบวนการขอรับการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค
ได้รับทราบขั้นตอน เพ่ือให้ทั้งผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองในโครงการนำร่อง 
และผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วมการตรวจ ได้รับทราบขั้นตอนและสามารถ
เข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ทั้งกับ
กรมการขนส่งทางบกและขนส่งจังหวัดได้ต่อไป 
 

5) การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ในการสัมมนาได้มีกิจกรรมให้ผู ้ประกอบการได้ทำแบบประเมินความพร้อมในการขอรับ  
การรับรองตามรายข้อกำหนดที ่เป็นข้อบังคับทุกข้อ  โดยมีการชี ้แจงการประเมินตนเอง 
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ตามข้อกำหนดเป็นรายข้อ พร้อมตอบข้อซักถามและการแนะแนวการในการปรับปรุงแก้ไข  
ให้ในการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้ประกอบการบางรายไม่พร้อมสำหรับการประเมินตนเอง
ในบางข้อกำหนด  ในการสัมมนาได้มีการแนะนำในการเตรียมความพร้อมทั้งในการเตรียม
เอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์และการตรวจสถานที่ เพ่ือให้พร้อมรับการประเมินได้ต่อไป  
 

6) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ครั ้งนี ้ทางผู ้แทนสมาคมขนส่งภาคตะวันออกและผู ้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังได้ประชาสัมพันธ์และเสริมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Q Mark ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือว่าผู้ประกอบการขนส่งทั่วไป 

การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายได้รับทราบและมีความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ
การขนส่งด้วยรถบรรทุก รวมถึงการซักถามข้อสงสัยในการตรวจประเมินคุณภาพและระดมความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค 

3.3 การจัดการประชาสมัพนัธ ์อบรมใหค้วามรูแ้ก่หนว่ยตรวจประเมินอิสระ หวัหนา้

ผูต้รวจประเมินและผูต้รวจประเมิน 

การประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 
หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หน่วยตรวจประเมินอิสระ 
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
และผู้ตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วน
บุคคล เพื่อให้หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินสามารถมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการยกระดับความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้าทางถนน
ของประเทศได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังมีการทดสอบหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การสอบหัวหน้า
ผู ้ตรวจประเมินจะต้องผ่านคุณสมบัติจากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู ้กำหนดโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การตรวจประเมิน  ประกอบกับการสัมมนาได้จัดให้มีกิจกรรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
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คุณภาพมาตรฐาน ทั้งการบรรยาย การนำเสนอสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเอกสารคู่มือผู้ตรวจประเมิน และ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน โดยมีการบรรยายเรื่อง “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” การอภิปรายและระดมความคิดเห็นแนวทางการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พร้อมจัดให้มีการทดสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมิน และผู้ตรวจประเมิน  และมีสรุปการประชุมและระดมความคิดเห็น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงในภาคผนวก ข  

 

 

รูปที่ 3.4 การประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
และผู้ตรวจประเมิน 
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การสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล” โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

การบรรยายได้มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งของประเทศ
ซึ ่งมีทั ้งความจำเป็น สภาวการณ์การขนส่งของประเทศ จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลรายจังหวัด ความจำเป็นด้านความปลอดภัย 
โดยนำเสนอสถิติจำนวนอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะรถ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกจำแนกตามสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับรถ สาเหตุที่
เกิดจากยานพาหนะ และสาเหตุที ่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีการนำเสนอมาตรฐานการ
ดำเนินงานด้านการขนส่งของต่างประเทศ รวมทั้งสถิติการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ผ่านมา 
รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการขนส่งของประเทศไทย  ทั้งนี้เพื ่อให้
ผู้ประกอบการเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและเกิดความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานคุณภาพของกรมการขนส่งทาง
บก  และมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานการบริการของประเทศไทยให้สูงขึ้น
ทัดเทียมกับมาตรฐานการขนส่งสากลได้ในอนาคต 

 

2) การบรรยายและซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการรับรองและข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มุ ่งเน้นการให้ความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการขอรั บการรับรอง และ
ข้อกำหนดของมาตรฐาน  โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู่มือของระบบมาตรฐานคุณภาพ 
พร้อมอธิบายแนวทางการตรวจประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน ทั้งเอกสาร
หลักฐาน ประเด็นในการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการรับรอง
ค ุณภาพ และหน ่ วยตรวจประ เม ิ นอ ิ สระ  เน ื ่ อ งจากล ั กษณะการบร ิ การขนส ่ ง 
ด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลมีบริบทที่แตกต่างจากการให้บริการขนส่ง  
ไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำให้มีการดำเนินการที่แตกต่างกันในบางข้อกำหนด  
การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ผู ้ตรวจประเมินได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพทั้งมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่ง  
ส่วนบุคคล และมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก นอกจากนี้การสัมมนาครั ้งนี ้ 
ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของกรมการขนส่งทาง
บกที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้แก่หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
และผู้ตรวจประเมิน อาทิเช่น เว็บไซต์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น 
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3) การบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ประกอบการขนส่ง 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพนั้น ผู้ตรวจประเมินต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ
แรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง
จากการพัฒนาคุณภาพการขนส่งที่ได้มาตรฐานและอาจได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันจากบริษัท
ประกันภัย  ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่การเงินอาจได้รับในทางอ้อมจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจาก
ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ลดลง การลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจะมีทั้งการได้รับความสะดวก
ในการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงาน การได้มีส่วนร่วมกับกิจก รรมของภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคม ชมรม
ต่างๆ การได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ และการได้ใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงสิทธิการพิจารณาให้เข้าใช้สถานีขนส่ง
สินค้าของกรมการขนส่งทางบกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 

4) การทดสอบเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจประเมินอิสระเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้ตรวจประเมิน 

4.1) การทดสอบเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 

จากการทดสอบเพื่อเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ผ่านคุณสมบัติของกรมการขนส่งทางบก 
ทั้งหมด 19 ราย จาก 70 ราย หากกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 60 จะพบว่าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยตรวจประเมินอิสระผ่านเกณฑ์ท้ังหมดร้อยละ 100 

4.2) การทดสอบเป็นผู้ตรวจประเมิน 

จากการทดสอบเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินทั้งหมด 51 ราย จาก 70 ราย หากกำหนดเกณฑ์การ
ผ่านทีร่้อยละ 60 จะพบว่าเจ้าหน้าทีข่องหน่วยตรวจประเมินอิสระผ่านเกณฑ์ร้อยละ 98  

การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้มีผู ้ตรวจประเมินทั่วประเทศ ได้รับทราบและมีความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุ คคล
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน
ได้เข้าทำการทดสอบเพ่ือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน และได้รับทราบแนวทาง
และวิธีการตรวจประเมินและสามารถนำองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไปถ่ายทอดให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งในพ้ืนที่ได้ต่อไป 
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3.4 การจัดการประชาสมัพนัธ ์อบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก 

การประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก หัวข้อ “ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 115 คน ประกอบด้วย บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก   

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล เพื ่อให้บุคลากรของ  
กรมการขนส่งทางบกสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และมีการทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
พร้อมทั้งขึ ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน  ประกอบกับเป็นการสัมมนาเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
แนวทางและวิธีการตรวจประเมินและสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ รวมทั้งสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งและให้คำแนะนำและ
กำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรรมต่างๆ เกี่ยวกับ  
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการบรรยาย การนำเสนอสื่อวีดีทัศน์ พร้อมเอกสารคู่มือมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน  โดยมีการบรรยาย
พิเศษเรื ่อง “นโยบายกรมการขนส่งทางบกในการส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง  
ด้วยรถบรรทุก” การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล” การบรรยาย เรื่อง “ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” พร้อมจัด
ให้มีการทดสอบเพื ่อแต่งตั ้งเป็นผู ้ตรวจประเมิน  และมีสรุปการประชุมและระดมความคิดเห็น  
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงในภาคผนวก ข 
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รูปที่ 3.5 การประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก 

1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก 

การสัมมนาได้รับเกียรติจากคุณรัตนา อิทธิอมร ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก บรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” สรุปเนื้อหาการบรรยายไดด้ังนี้ 

1.1) มุมมองอาชีพผู้ประกอบการขนส่ง 

ความเข้าใจในมุมมองอาชีพขนส่งในตลาดธุรกิจมีความสำคัญซึ่งบุคลากรของกรมการขนส่ง
ทางบกควรรับทราบว่าอาชีพการขนส่งเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ง่ายและออกจากธุรกิจได้ง่าย  
ซึ่งเพียงมีรถหนึ่งคันก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ จึงมีโอกาสในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
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เป็นผู้ประกอบการรายย่อย มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้  ดังนั้นในการเข้าใจในมุมมอง
ของการส่งเสริมอาชีพนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักการในการขออนุญาตประกอบการ
ขนส่งของประเทศไทยซึ ่งต้องมีหลักเกณฑ์ให้ผู ้ประกอบการต้องปฏิบัติต้องไม่กระทำผิด
กฎหมาย เพื่อจะได้ไม่สร้างภาระที่เพิ่มขึ้นให้ภาครัฐต้องตรวจตราและกำกับดูแลเพิ่มขึ้น ทั้ง
มาตรการกำกับจับปรับยึดบนท้องถนน การเพิ่มการตรวจตราและตำรวจในการบังคับใช้
กฎหมายที่มากขึ ้น  ซึ่งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยต้องเข้าใจว่า
หลักเกณฑ์และการปฏิบัติเหล่านี้มีความแตกต่างกับบางประเทศซึ่งผู ้ขนส่งที่มีเพียงคู่มือ
ทะเบียนก็สามารถประกอบการขนส่งได้ซึ ่งมีกฎเกณฑ์และหลักการที่แตกต่างกัน  ดังนั้น
บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกต้องเข้าใจบริบทและความสอดคล้องของมุมมองอาชีพของ
ผู ้ประกอบการขนส่งไทยและนโยบายรวมถึงมาตรการการบังคับ ใช้กฎหมายต่างๆ ของ
ประเทศไทย เพ่ือให้สามารถชี้แจงต่อประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ 

1.2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่ง 

หน้าที่สำคัญของผู้ประกอบการขนส่งคือการมีความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
เนื ่องจากการขนส่งที ่มีบทบาทต่อการเพิ ่มศักยภาพทางด้านการค้าและการบริการ 
ในทุกอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยการขนส่งเองก็มีส่วนในการสร้างผลกระทบที่รุนแรง
ทั้งทางด้านอุบัติเหตุและความสูญเสียอย่างมากต่อประชาชนบนท้องถนนเช่นกัน  ดังนั้น
ผู้ประกอบการขนส่งต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดอย่างอย่างคุ้มค่า  
ทั ้งทางด้านต้นทุนและความปลอดภัย และต้องปฏิบัต ิตามเง ื ่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการ ปฏิบัติตามตามกฎหมายและข้อบังคับมากมากซึ ่งเกี ่ยวข้องหลายด้าน  
ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังต้องมีความ
เข้าใจในกระบวนการและการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ มีการตรวจสภาพความพร้อม
ของพนักงาน การควบคุมกำกับดูแลพนักงาน  และต้องมีความเข้าใจในการใช้รถ  
การควบคุมความเร็ว การจอดพักรถ สภาพรถ การบรรทุกสินค้า รวมถึงความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ การจัดการเมื่อเกิดเหตุ  เพื่อลดความสูญเสียและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

1.3) หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจหน้าที ่ที ่ต้องกำกับดูแลการประกอบการ 
บุคลากรภาครัฐทั่วประเทศจึงมีภารกิจหลายประการที่ต้องร่วมกัน เช่น การตรวจรถที่ผ่าน
จุดตรวจ ทั้งการตรวจ Checklist การตรวจควันดำ การตรวจแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถ  ซึ่งเป็นภารกิจของบุคลากรของภาครัฐทั่วประเทศที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้อัตรากำลังและทรัพยากรที่จำกัด ทั้งอุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้หญิง ซึ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นในขณะที่ปริมาณรถขนส่ง 
มีแนวโน้มที ่ เพิ ่มขึ ้นเร ื ่อยๆ  ทั ้ งนี ้ภารกิจต่างๆ  เหล่านี ้ เป ็นความรับผิดชอบของ
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ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องมีความเข้ารู้และปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในประเทศที่มีมาตรฐาน
การขนส่งจะมีการกำหนดให้ผ ู ้ประกอบการต้องมีความรู ้ ในการขนส่งมีหลักสูตร
ผู้ประกอบการขนส่ง มีผู ้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง มีมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่ง ซึ ่งประเทศไทยกำลังพัฒนาและพิจารณาเรื ่องต่างๆ ก่อนที ่จะบังคับ  
ใช้กฎหมายต่อไป 

1.4) มาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่ง 

ภาครัฐมีหน้าที่สำคัญในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
ทั้งเรื ่องรถ เรื ่องคน เพื่อลดการกระทำความผิดและความสูญเสีย ลดต้นทุนการขนส่ง  
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งเป็นมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่ง
ให้สามารถตอบสนองในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของสังคม ในอนาคตกรมการขนส่งทาง
บกจะได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบริการขนส่งร่วมกับการจัดให้มีผู้จั ดการด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่ง และอาจมีการเพ่ิมเติมหลักสูตรบังคับสำหรับผู้ประกอบการ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานคุณภาพนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วย
ความร่วมมือกันจากองค์กรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวนี้ได้รับการ
ยอมรับและมีหน่วยงานที่มีคุณภาพการบริการสูง อย่างเช่น SCG เข้าร่วมดำเนินการและ
เป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระของกรมการขนส่งทางบกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้มาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งนี้จะช่วยลดภาระของทางภาครัฐในการตรวจตราและกำกับดูแลในการขนส่ง ทั้งการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและภาระด้านบุคลากร  

1.5) บทบาทเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 

บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกต้องให้ความรู้ ผลักดัน ส่งเสริม ให้คำแนะนำให้แก่
ผู ้ประกอบการทั ้งรายเก่าและรายใหม่อย่างต่อเนื ่อง  มีหน้าที่ในการรักษามาตรฐาน  
การตรวจประเมิน การสุ่มตรวจประเมินทั้งผู้ประกอบการและหน่วยตรวจประเมินอิสระ 
โดยออกตรวจร่วมกับผู้ตรวจอิสระเป็นครั้งคราวซึ่งจะช่วยทำให้ทราบสภาวการณ์ประกอบ
ธุรกิจไปด้วย และเป็นการทบทวนเกี ่ยวกับมาตรฐานคุณภาพและแนวทางการตรวจ
ประเมิน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและการใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ยังมีความจำเป็น
ที่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกจะต้องออกตรวจในบางกรณี เช่น ในพื้นที่ห่างไกล 
หรือในกรณีที่อาจมีข้อพิพาทระหว่างผู้ตรวจประเมินกับผู้ประกอบการขนส่ง  เนื่องจาก
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การตรวจประเมินคุณภาพเป็นแบบสมัครใจที่มีต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินซึ่งเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างกำไรให้เอกชนที่เป็นหน่วยตรวจประเมินมากนักแต่เป็นการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานภาครัฐที่มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
ดังนั้นบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกต้องมีความเข้าใจและช่วยส่งเสริมหน่วยตรวจ
ประเมิน   โดยผู้ตรวจประเมินทั้งจากภาครัฐหรือหน่วยตรวจประเมินอิสระจะมีวาระคราว
ละ 3 ปี จึงต้องมีการอบรมและทดสอบเพื่อให้มีการตรวจประเมินและแนวทางการตรวจ
ประเมินมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  การกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ปัจจุบันมีอยู่ 
13 แห่ง จะต้องมีการตรวจประเมิน ทั้งสถานที่และวิธีการตรวจประเมิน และการจัดส่ง
เอกสาร ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด การสุ่มตรวจจะมีการ
แบบสุ่มโดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นเซอร์ไพรส์เช็คอย่างน้อยแต่ละแห่งจะได้รับการตรวจ         
1 ครั้ง ทุก 2 ปี ซึ ่งจะทำให้กรมการขนส่งทางบกต้องทำการตรวจหน่วยตรวจประเมิน
อิสระ 3 ถึง 4 หน่วยต่อปี ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง อาจมีการปรับเปลี่ยนทุก 3 ปี ซึ ่งจะต้องมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา และต้องมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย มีการออก
ประกาศและปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน 

2) การประชาสัมพันธ์ ระบบมาตรฐานฯ สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล  

การบรรยายได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี ่ยวข้อง อาทิ เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนา
มาตรฐานการขนส่งของประเทศซึ่งมีทั้งความจำเป็น สภาวการณ์การขนส่งของประเทศ จำนวน
รถบรรทุกส่วนบุคคลและรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวนรถบรรทุกส่วนบุคคลรายจังหวัด  
ความจำเป็นด้านความปลอดภัย โดยนำเสนอสถิติจำนวนอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะรถ  
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุรถบรรทุกจำแนกตามสาเหตุ
ที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับรถ สาเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ และสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
และมีการนำเสนอมาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งของต่างประเทศ รวมทั ้งสถิติ  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ผ่านมา รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ  
การขนส่งของประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกและเกิดความเชื ่อมั ่น  
ในระบบมาตรฐานคุณภาพของกรมการขนส่งทางบก และมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนา
มาตรฐานการบริการของประเทศไทยให้สูงขึ ้นทัดเทียมกับมาตรฐานการขนส่งสากลได้  
ในอนาคต 

2.1) ขั้นตอนการขอรับการรับรอง และข้อกำหนดของมาตรฐาน 

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการรับรอง และ
ข้อกำหนดของมาตรฐาน โดยมีเอกสารในการบรรยาย และคู ่มือของระบบมาตรฐาน
คุณภาพ พร้อมอธิบายแนวทางการตรวจประเมินและนำเสนอตัวอย่างการตรวจประเมิน 
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ทั้งเอกสารหลักฐาน ประเด็นในการสัมภาษณ์และการตรวจประเมินที่ผ่านมา กระบวนการ
รับรองคุณภาพ และหน่วยตรวจประเมินอิสระ เนื ่องจากลักษณะการบริก ารขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคลมีบริบทที่แตกต่างจากการให้บริการขนส่ง  
ไม่ประจำทางที่เป็นรถรับจ้างอาจทำให้มีการดำเนินการที่แตกต่างกันในบางข้อกำหนด 
การสัมมนาในครั ้งนี ้จ ึงเป็นโอกาสให้บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกได้ซักถาม  
ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที ่ เกี ่ ยวกับมาตรฐานคุณภาพทั้งมาตรฐานคุณภาพบริการ 
ด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล และมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก 
นอกจากนี้การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล นโยบายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้แก่บุ คลากรของ
กรมการขนส่งทางบก อาทิเช่น เว็บไซต์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น 

2.2) แรงจูงใจของผู้ประกอบการขนส่ง 

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพนั้น บุคลากรของกรมการขนส่ง
ทางบกต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ที่
ไม่ใช่ตัวเงิน และแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาคุณภาพการขนส่งที ่ ได ้มาตรฐานและอาจได ้รับ
ผลประโยชน์ทางการเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เช่น 
ส่วนลดเบี้ยประกันจากบริษัทประกันภัย  ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่การเงินอาจได้รับในทางอ้อม
จากค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ลดลง การลด
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจะมี
ทั้งการได้รับความสะดวกในการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงาน การได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น 
สมาคม ชมรมต่างๆ การได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ และการได้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงสิทธิการพิจารณาให้เข้าใช้สถานี
ขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของ
กรมการขนส่งทางบกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานคุณภาพได้ต่อไป 

2.3) การทดสอบเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจประเมิน 

จากการทดสอบเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจประเมินทั้งหมด 93 
ราย เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 จะพบว่าเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก 
ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมการดำเนินการ 
ในการยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการขนส่งทั้งผู ้ประกอบขนส่งด้วย
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รถบรรทุกไม่ประจำทางและผู้ประกอบขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศได้  
ผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้มีบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับทราบและมีความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก บุคลากรได้เข้าทำการทดสอบ
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมิน และได้รับทราบแนวทางและวิธีการตรวจประเมินและ
สามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง  
ในพื้นที่ กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งให้คำแนะนำและกำกับดูแลหน่วยตรวจ
ประเมินในพ้ืนที่ได้ต่อไป



 

 
 
 
 

บทที่ 4 

กำรพฒันำและส่งเสริมผูป้ระกอบกำรขนสง่ 

ส่วนบุคคลใหเ้ขำ้สูร่ะบบมำตรฐำนฯ 
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บทที่ 4 การพฒันาและส่งเสริม

ผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลใหเ้ขา้สู่

ระบบมาตรฐานฯ 

การดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

4.1 โครงการน าร่องใหค้ าปรึกษาแนะน าผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

โครงการนำร่องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และเป็นการส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในโอกาสต่อไป 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

4.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง 

จากการสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานการขนส่งส่วนบุคคลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
มีผู้ประกอบการขนส่งสนใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง รายชื่อดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ผู้ประกอบการขนส่งท่ีเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ลำดับ จังหวัด ผู้ขอรับการรับรอง 
เข้าร่วมโครงการนำร่องเพ่ือขอรับการ

รับรองสำหรับการขนส่ง 

ส่วนบุคคล ไม่ประจำทาง 

1 ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ✓  

2 นครราชสมีา บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกดั ✓  

3 นครราชสมีา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ ์ ✓  
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ลำดับ จังหวัด ผู้ขอรับการรับรอง 
เข้าร่วมโครงการนำร่องเพ่ือขอรับการ

รับรองสำหรับการขนส่ง 

ส่วนบุคคล ไม่ประจำทาง 

4 นครราชสมีา บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ✓  

5 นครราชสมีา บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรต์ จำกัด ✓ ✓ 

6 นครราชสมีา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ✓  

7 สมุทรสาคร นางสาวณัฐวี ดีเสมอ ✓  

8 สมุทรสาคร บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด  ✓ 

9 กรุงเทพฯ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกดั (มหาชน) ✓  

10 ชลบุร ี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ✓  

11 ชลบุร ี บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกดั  ✓ 

12 ชลบุร ี บริษัท สโตนวัน จำกดั (มหาชน) ✓  

13 ชลบุร ี บริษัท สุวลี จำกัด ✓  

14 ปทุมธาน ี บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ** ✓  

15 ปทุมธาน ี บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ** ✓  

  ** หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐานฯ สำหรับการขนส่งไม่ประจำทางอยู่แล้ว 

4.1.2 ความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การสุ ่มสำรวจผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 76 ราย ซึ ่งได้เข้าร่วมการสัมมนา
ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานการขนส่งส่วนบุคคลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคลทำการประเมินตนเองถึงความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรายข้อกำหนดที่เป็น
ข้อบังคับจำนวน 27 ข้อ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินและมีแนวโน้มว่าจะผ่านเป็นจำนวนมากกว่า 60 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79 ของผู้ประกอบการทั้งหมด 
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รูปที่ 4.1 ความพร้อมของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างในการรับการตรวจประเมิน 
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4.2 การตรวจประเมินผูป้ระกอบการขนส่งท่ีสมคัรขอรบัการรบัรอง 

4.2.1 การดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินจากผู ้แทนกรมการขนส่งทางบกได้เข้าสังเกตการณ์ทั้งให้คำแนะนำและ
คำปรึกษา พร้อมกับตรวจประเมินนำร่อง ซึ ่งรายละเอียดเกี ่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ  
รายข้อกำหนดบังคับแสดงในภาคผนวก ค 

1) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  

  

รูปที่ 4.2 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ผ่านข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซ่ึงตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.3 - รูปที่ 4.6 



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   4-27 

  

รูปที่ 4.3 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

   

รูปที่ 4.4 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.5 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

 

รูปที่ 4.6 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
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2) บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรม
นครราชสีมา จำกัด ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

  

รูปที่ 4.7 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อกำหนด 3.8  
และข้อกำหนด 3.9 เพิ่มเติมมาตรการจัดการและบทลงโทษในการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด  
ซึ่งผลการดำเนินแสดงดังรูปที่ 4.8 - รูปที่ 4.11 

  

รูปที่ 4.8 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.9 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

  

รูปที่ 4.10 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

 

รูปที่ 4.11 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 
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3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์  
ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

  

รูปที่ 4.12 การตรวจประเมินนำร่องห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 

ทั้งนี้การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ผ่านข้อกำหนดบังคับแบบมีเงื ่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อกำหนด 3.8 และข้อกำหนด 3.9 
เพิ ่มเติมมาตรการจัดการและบทลงโทษในการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด  ซึ ่งผลการดำเนิน 
แสดงดังรูปที่ 4.13 - รูปที่ 4.16  

  

รูปที่ 4.13 การดำเนินงานด้านองค์กรของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.14 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 

  

รูปที่ 4.15 การดำเนินงานด้านพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 

 

รูปที่ 4.16 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 
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4) บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท เอ่ียมธงชัยอุตสาหกรรม 
จำกัด ณ ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

  

รูปที่ 4.17 การตรวจประเมินนำร่อง บริษัท เอ่ียมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 

ทั้งนี ้การดำเนินงานของบริษัท เอี ่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดง 
ดังรปูที่ 4.18 - รูปที่ 4.20 

   

 

รปูท่ี 4.18 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.19 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 

 

รูปที่ 4.20 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 
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5) บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท มงคลทรัพย์  
ทรานสปอร์ต จำกัด ณ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอปักเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 

  

 

รูปที่ 4.21 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง  
ด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับแบบมีเงื ่อนไข ซึ ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ ่มเติมข้อ กำหนด 3.6  
และข้อกำหนด 3.9 ให้ทำการตรวจสุขภาพนักงานขับรถ พร้อมตรวจสารเสพติด ข้อกำหนด 3.8 การตรวจ
ระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ (ขอตรวจผลจากลูกค้า) 

  



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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6) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์  
เอสพีอาร์ ณ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

  

รูปที่ 4.22 การตรวจประเมินนำร่องห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

ทั้งนี ้การดำเนินงานของห้างหุ ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดง  
ดังรูปที่ 4.23 - รูปที่ 4.24 

 

รูปที่ 4.23 การดำเนินงานด้านองค์กรของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 
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รูปที่ 4.24 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

7) นางสาวณัฐวี ดีเสมอ 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล นางสาวณัฐวี ดีเสมอ ณ จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.25 การตรวจประเมินนำร่องนางสาวณัฐวี ดีเสมอ 

ทั้งนี ้การดำเนินงานของนางสาวณัฐวี ดีเสมอ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่าน
ข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.26 - รูปที่ 4.29 

  

รูปที่ 4.26 การดำเนินงานด้านองค์กรของนางสาวณัฐวี ดีเสมอ 
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รูปที่ 4.27 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของนางสาวณัฐวี ดีเสมอ 

 

รูปที่ 4.28 การดำเนินงานด้านพนักงานของนางสาวณัฐวี ดีเสมอ 
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รูปที่ 4.29 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของนางสาวณัฐวี ดีเสมอ 

8) บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์
ทรานสปอร์ต จำกัด ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.30 การตรวจประเมินนำร่อง บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด  ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ 
แสดงดังรูปที่ 4.31 - รูปที่ 4.34 
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รูปที่ 4.31 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

  

รูปที่ 4.32 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 
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รูปที่ 4.33 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

 

รูปที่ 4.34 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

  



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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9) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.35 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดง
ดังรูปที่ 4.36 

  

 

รูปที่ 4.36 ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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10) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด 
(มหาชน) ณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.37 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานคุณภาพบ ริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนดบังคับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อ กำหนด 3.3 
จัดส่งแผนการฝึกอบรมพนักงานขับรถ 2 หลักสูตร คือ การขับขี่อย่างปลอดภัย และการตรวจสภาพ
และบำรุงรักษารถเบื้องต้น ข้อกำหนด 3.8 และข้อกำหนด 3.9 จัดทำแผนการตรวจวัดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด ซึ่งผลการดำเนินแสดงดังรูปที่ 4.38 - รูปที่ 4.41 

   

รูปที่ 4.38 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.39 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

  

 

รูปที่ 4.40 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 
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รูปที่ 4.41 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

11) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ณ 
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมือ่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.42 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่าน
ข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.43 - รูปที่ 4.46 

  
รูปที่ 4.43 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.44 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

  

รูปที่ 4.45 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

  

รูปที่ 4.46 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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12) บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 
ณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.47 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่าน
ข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.48 - รูปที่ 4.51 

  

  

รูปที่ 4.48 การดำเนินงานด้านองค์กรของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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รูปที่ 4.49 การดำเนินงานด้านปฏิบัติการขนส่งของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

 

รูปที่ 4.50 การดำเนินงานด้านพนักงานของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

 

รูปที่ 4.51 การดำเนินงานด้านยานพาหนะของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 
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13) บริษัท สุวลี จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล บริษัท สุวลี จำกัด ณ ตำบลห้วย
กะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

  

รูปที่ 4.52 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท สุวลี จำกัด 

ทัง้นี้การดำเนินงานของบริษัท สุวลี จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านข้อกำหนด
บังคับแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อกำหนด 3.8 และข้อกำหนด 3.9 จัดทำแผนการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด ซึ่งผลการดำเนินแสดงดังรูปที่ 4.53 

  

  

รูปที่ 4.53 ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท สุวลี จำกัด 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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14) บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด  
ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

  

รูปที่ 4.54 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่าน
ข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.55 

  

 

รูปที่ 4.55 ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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15) บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

การตรวจประเมินนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด  
ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

  

รูปที่ 4.56 การตรวจประเมินนำร่องบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่าน
ข้อกำหนดบังคับครบทุกข้อ ซึ่งตัวอย่างผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ แสดงดังรูปที่ 4.57 

  

รูปที่ 4.57 ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

4.2.2 ผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในโครงการนำร่อง 

การตรวจประเมินนำร่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการตวจประเมินผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลรวมทั้งหมด 13 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านข้อกำหนดทุกข้อ และผ่านแบบมีเงื่อนไข 
สรุปได้ดังตารางที่ 4.2 



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  
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ตารางท่ี 4.2 ภาพรวมผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ลำดับ 
วันที่เข้ารับ

ตรวจประเมิน 
จังหวัด ผู้ขอรับการรับรอง 

ผลการตรวจประเมิน 

ผ่าน ผ่านแบบมี
เง่ือนไข 

ไม่ผ่าน 

1 24 ต.ค.62 ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ✓   

2 30 ต.ค. 62 นครราชสีมา บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด  ✓  

3 30 ต.ค. 62 นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์  ✓  

4 30 ต.ค. 62 นครราชสีมา บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ✓   

5 31 ต.ค. 62 นครราชสีมา บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด  ✓  

6 31 ต.ค. 62 นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ✓   

7 7 พ.ย. 62 สมุทรสาคร นางสาวณัฐวี ดีเสมอ ✓   

8 18 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) ✓   

9 20 พ.ย. 62 ชลบุรี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  ✓  

10 20 พ.ย. 62 ชลบุรี บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ✓   

11 21 พ.ย. 62 ชลบุรี บริษัท สุวลี จำกัด  ✓  

12 9 ธ.ค. 62 ปทุมธานี บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ✓   

13 9 ธ.ค. 62 ปทุมธานี บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ✓   

จากผลการตรวจประเมินนำร่องผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และส่วนภูมิภาคข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีกระบวนการขนส่ง
ที ่ได้มาตรฐาน ซึ ่งผลการตรวจประเมินมีทั ้งสอดคล้องทุกข้อกำหนด และแนะนำเอกสาร/หลักฐานให้
ผู้ประกอบการบางรายให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนตามข้อกำหนดนั้นๆ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.3  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจประเมินนำร่องผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลรายข้อกำหนด 

ผู้ประกอบการนำร่อง 
ข้อกำหนด 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
2. บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรม
นครราชสีมา จำกัด 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
4. บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม 
จำกัด 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

5. บริษัท มงคลทรัพย์ ทราน
สปอร์ต จำกัด 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ 
เอสพีอาร์ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

7. นางสาวณัฐวี ดีเสมอ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
8. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
จำกัด (มหาชน) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด 
(มหาชน) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

10. บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
11. บริษัท สุวลี จำกัด ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
12. บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
13. บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

หมายเหตุ : ⚫ สอดคล้องข้อกำหนด   แนะนำ/จดัส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ 
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เมื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินรายข้อกำหนดผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทั้ง 13 ราย ผู้ประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่สามารถดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดบังคับ จำนวน 8 ราย และมี
ผู้ประกอบการบางส่วนผู้ตรวจประเมินแนะนำเอกสาร/หลักฐานให้ผู้ประกอบการมีหลักฐานอย่างชัดเจน
ตามข้อกำหนดนั้นจำนวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการตรวจประเมินนำร่องผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลในครั้งนีแ้สดงดังรูปที่ 4.58 

 

รูปที่ 4.58 จำนวนผู้ประกอบการที่ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมรายข้อกำหนด 
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 . โครงสร้างองค์กร ระบุผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยใน…
 . นโยบายการดําเนินงานด้านการขนส่ง

 . เทคโนโลยีสารสนเทศ
 . การจัดการกากของเสีย

 . ประกันความเสียหายของสินค้า
 . ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง

 . คู่มือการปฏิบัติงาน
 . วางแผนเส้นทางขนส่ง

 . บันทึกผลการปฏิบัติงาน
 . วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง

 . มาตรการควบคุมความเร็ว
 . ขั้นตอนจัดการเหตุฉุกเฉิน

 . บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ
 . ขั้นตอนการรับสมัครพนักงงาน

 . กฏระเบียบพนักงาน
 . การฝึกอบรมพนักงาน

 . เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ
 . เก็บรักษาประวัติพนักงาน

 . ตรวจสุขภาพพนักงาน
 . มาตรการตรวจสอบชั่วโมงการทํางาน

 . การตรวจแอลกอฮอล์
 . การตรวจสารเสพติด

 . บันทึกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
 . ตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง

 . จัดทําประวัติการซ่อมแซม
 . ข้อมูลลูกค้า

 . ประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า

จ านวนผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (ราย)

สอดคล้องข้อกําหนด แนะนํา/จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
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หากพิจารณาข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมพบปัญหาและรายละเอียด  
มีดังนี ้

• ข้อกำหนด 3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานด้านการขนส่งเป็นประจำ  
อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี จำนวน 1 ราย พบว่าผู้ประกอบการขนส่งมีการฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะของพนักงานด้านการขนส่ง แต่ไม่ได้จัดทำรายงานดำเนินการอบรมและแผนการฝึกอบรม 
เพียงแต่ชี้แจงได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ตรวจประเมินจึงเสนอให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดทำ
แผนการฝึกอบรม พร้อมหลักฐานการดำเนินงานฝึกอบรม 

• ข้อกำหนดที่ 3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อยตามรายการและความถี่  
การตรวจตามช่วงอายุที ่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผลอย่างเป็นระบบ 
จำนวน 1 ราย พบว่าผู้ประกอบการได้ส่งพนักงานไปตรวจสุขภาพซึ่งมีเพียงใบรับรองแพทย์
เท่านั้น ผู้ตรวจประเมินจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตรวจสุขภาพจัดส่งพนักงาน
ขับรถตรวจสุขภาพและขอผลการตรวจสุขภาพ เพ่ือจัดเก็บเป็นหลักฐานที่ชัดเจน  

• ข้อกำหนดที่ 3.8 และ ข้อกำหนดที่ 3.9 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ
โดยใช้เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม
และต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจ  
สารเสพติด และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม จำนวน 5 ราย พบว่าผู้ประกอบการ 
บางรายไม่เคยตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดซื้อเครื่องเป่าหรือ
ชุดตรวจสารเสพติดหรือให้ผู้ประกอบการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น หรือผู้ประกอบการบางรายมีการตรวจแอลกฮอล์และตรวจสารเสพติด
แต่ไม่การเก็บผลการตรวจ หรือในผู ้ประกอบการบางรายทราบว่ามีการตรวจโดยผู ้ว่าจ้าง 
แต่ไม่ได้ขอผลการตรวจ ผู้ตรวจประเมินจึงแนะนำให้เก็บเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและส่งผล 
การตรวจตามมาภายหลัง 

4.2.3 บทสรุปผลโครงการนำร่อง 

จากการดำเนินการโครงการนำร่องนี้ที่ได้นำเสนอในข้างต้น เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่เกินความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในภาพรวมทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล สามารถยกระดับ
และส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัย การบริการด้านการขนส่ง 
ที่ทัดเทียมกันได้ 
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4.3 การศึกษาเพือ่จัดท าแผนงานและแนวทางในการพฒันาสิทธิประโยชนข์อง

มาตรฐานคุณภาพฯ เพือ่ใหต้รงความตอ้งการของผูป้ระกอบการขนส่งส่วน

บุคคล 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการได้รับการรับรองมาตรฐานจะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับประโยชน์อย่างมาก
การดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบแบบแผน ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายจากการลดอุบัติเหตุ 
และยังได้รับการยอมรับและความมั่นใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งนอกจากประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้
แล้วหากกรมการขนส่งทางบกกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับการรับรองจะได้รับอย่างชัดเจนก็ยิ่งจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการขนส่งเข้าสู ่ระบบมาตรฐานมากยิ ่งขึ ้น เป็นแรงจูงใจให้เกิดพัฒนา
ประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

4.3.1 ประเภทของสิทธิประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับจากการได้รับการรับรอง อาจได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) สิทธิประโยชน์ในเชิงการได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ เช่น  
• ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองในการประชาสัมพันธ์องค์กร  

(2) สิทธิประโยชน์ในเชิงการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น  
• ได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้

บริการ  
• ได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้ง

ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
(3) สิทธิประโยชน์ในเชิงการได้รับความรู้ในการประกอบกิจการ เช่น 

• ได้รับการช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การตลาด การพัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงาน และการให้บริการ 

• ได้รับการอบรมและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน 

• ได้รับแนะนำและช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง 

(4) สิทธิประโยชน์ในเชิงการได้รับความสนับสนุนในทางเศรษฐกิจ เช่น 
• ได้รับมาตรการส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 
• ได้รับส่วนลดในการใช้บริการสถานีขนส่งสินค้า หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน 
• ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐในการเลือกใช้บริการ  
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(5) สิทธิประโยชน์ในเชิงกฎหมาย เช่น 
• ได้รับส่วนลดภาษีรถประจำปีหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
• ได้รับสิทธิไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในบางกรณี 
• ได้รับสิทธิในการได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีพิเศษ 

การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก เป็นการตอบแทนในความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของ
ผู้ประกอบการ อันจะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการขนส่ง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าส่ระบบคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อช่วยให้ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
ต่อไป  

4.3.2 รูปแบบของสิทธิประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์ที่กรมการขนส่งทางบกสามารถพิจารณาดำเนินการได้ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
และการลดภาระการดำเนินการของภาครัฐเป็นสำคัญ โดยเชื่อได้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพมีการดำเนินการต่างๆ อย่างดีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำอยู่แล้ว กรมการขนส่งทางบกจึง
อาจกำหนดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

1) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 

1.1) การอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก 

กรมการขนส่งทางบกอาจกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองได้สิทธิประโยชน์ในการได้รับ
การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหรือการติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก 
เช่น 

(1) การขอต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจได้รับยกเว้ น
การตรวจสถานประกอบการเนื่องจากการตรวจประเมินมาตรฐานก็มีการตรวจสถานที่  
อยู่แล้ว 

(2) การอำนวยความสะดวกในการติดต่อเพ่ือขอเพ่ิมรถ ถอนรถ หรือเปลี่ยนลักษณะรถ   
(3) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถประจำปี เช่น การตรวจนอกเวลาราชการ  
(4) การยกเว้นการอบรมผู้ประจำรถในการต่ออายุใบขับขี่ กรณีเป็นพนักงานประจำและ 

มีใบรับรองงานจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
(5) การได้รับการพิจารณาก่อนในการขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  
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1.2) การร่วมงานกับกรมการขนส่งทางบก 

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจได้รับสิทธิ์ก่อนในการร่วมงานกับกรมการขนส่งทางบก เช่น 

(1) การพิจารณาก่อนในการให้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า ทั้งที่มีอยู่ 3 แห่งในปัจจุบันและที่จะ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมในอนาคต  

(2) การพิจารณาก่อนในการดำเนินการอ่ืนๆ กับกรมการขนส่งทางบกในอนาคต 

1.3) การใช้งานระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก  

กรมการขนส่งทางบกอาจกำหนดให้เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจได้รับสิทธิ์ในการเข้า
ใช้งานระบบออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการประกอบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

(1) ระบบสารสนเทศการขนส่งสินค้า Thai Truck Center 
(2) ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่กรมการขนส่งทางบกจะพัฒนาขึ้นในอนาคต 

1.4) การสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก 

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุน
จากกรมการขนส่งทางบก เช่น 

(1) การประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ว่าจ้างขนส่งผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

(2) การเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ เช่น การขับขี่เชิงป้องกัน การบริหารจัดการขนส่ง เป็นต้นซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูล 
กฎข้อบังคับ  แหล่งทุนและตลาดการค้าใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

2) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

นอกจากสิทธิประโยชน์ที ่ เกี ่ยวข้องโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว กรมการขนส่งทางบก  
อาจพิจารณาประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประโยชน์ของการดำเนินการ และคุณภาพของ
ผู ้ประกอบการขนส่งที ่ได้รับการรับรอง เพื ่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เป็นไปได้ เช่น การพิจารณาอำนวยความสะดวกในการเข้าด่านชั่ง
น้ำหนักบริเวณทางหลวง โดยจะต้องพิจารณาหารือร่วมกับกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท 
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3) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับหน่วยราชการอ่ืน 

เมื่อกรมการขนส่งทางบกมีความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วควรจะ
พิจารณาผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับการขนส่ง 
เช่น การอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีศุลกากรโดยจะต้องหารือร่วมกับกรมศุลกากรและการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยในการพิจารณาดำเนินการ อย่างไรก็ตามความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจให้
หน่วยงานนั้นๆ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของมาตรฐานฯ ว่าสามารถทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีคุณภาพมากข้ึน
ได้อย่างจริงจังและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

4) สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 

กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการขนส่ง เพ่ือให้ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู ้ประกอบการที ่มีคุณภาพและให้สิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินการมากขึ้น 
การได้รับสิทธิประโยชน์จากภาคเอกชนทั้งในฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือฝ่ายสนับสนุนด้านแหล่งทุน  ถือเ ป็นส่วน
สำคัญในการส่งเสริมศักยภาพระบบการขนส่งในประเทศ  แนวทางการผลักดันเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์
จากหน่วยงานอื่นที่สามารถพิจารณาดำเนินการได้ เช่น 

(1) การประชาสัมพันธ์กับภาคการเงิน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (SME Bank) ได้รับทราบถึงศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีมาตรฐาน
ในการขนส่ง เพื่อให้เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาในการให้สินเชื่อ เช่น การพิจารณา 
ให้เฉพาะผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น 

(2) การประชาสัมพันธ์ก ับบริษัทประกันภัย  หรือหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องเช ่น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  หรือสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ในการควบคุมคุณภาพ การให้บริการและการขับขี่
ปลอดภัยของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามีการตรวจสอบประวัติ และตรวจ
สุขภาพผู้ขับขี่อยู่เป็นประจำซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ และขอความร่วมมือให้
บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณเบี้ยประกันภัยต่างๆ เช่น ประกัน
อุบัติเหตุ หรือประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เป็นต้น 

(3) กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเสริมความใกล้ชิด และ/หรือ 
ความร่วมมือระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้ประกอบการขนส่งผ่านการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ 

จากแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติในการให้ผู้ประกอบได้รับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้รับทราบถึงระบบมาตรฐานคุณภาพ และเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในการ
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พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่
กรมการขนส่งทางบกจะต้องเร่งดำเนินการให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว 

 



 

 
 
 
 

บทที่ 5 

กำรจดัองคค์วำมรู ้(KM) 
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บทที่ 5 การจัดองคค์วามรู ้(KM) 

การจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
การขนส่ง ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 การจัดท ารายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์

ที ่ปรึกษาได้จ ัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู ้บร ิหาร 
(Executive Summary) ของโครงการฯ พร้อม CD บันทึกข้อมูล จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR) 

5.2 การจัดท าคู่มือต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ 

โครงการได้จัดทำคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.1 คู่มือดำเนินการต่างๆ 

คู่มือ จำนวน (เล่ม) 
(1) คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 500 

(2) คู่มือผู้ตรวจประเมิน 500 

(3) คู่มือหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB)  200 

(4) คู่มือการกำกับดูแล หน่วยตรวจประเมินอิสระ ( IB) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้ตรวจประเมิน  

200 
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5.3 วีดีทศันแ์ละสือ่ประชาสมัพนัธ ์

โครงการได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้ 

(1) วีดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ จัดทำเป็น 3 
ประเภทตามช่วงเวลา ได้แก่ ประเภท 2 นาที ประเภท 4 นาที และประเภท 7 นาท ี

(2) สื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ใน
รูปแบบอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อประกอบการออกบูธประชาสัมพันธ์ ขนาดโครง
ความกว้าง 280 ซม. ความสูง 220 ซม. และงานพิมพ์ผ้าขนาดความกว้าง 278 ซม. ความสูง 210 
ซม. รูปแบบกราฟฟิกดังแสดงในรูปที่ 5.1  

 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ 
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5.4 การสมัมนาประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลการด าเนนิโครงการฯ 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ในหัวข้อการสัมมนา “พร้อมรับสมรภูมิ  
ทางการค้าด้วยระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร การสัมมนามีว ัตถุประสงค์เพื ่อเพื ่อให้ทราบถึง 
แนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงการเข้าสู่
ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุกในช่วงปีที่ผ่านมา และการสัมมนาในหัวข้อ “พร้อมรับสมรภูมิทางการค้าด้วยระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง” ซึ่งมีการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย และการเสวนา
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางถนนในหัวข้อ “กลยุทธ์เพิ่มเขี้ยวเล็บด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ผู้ผลิตและส่งออกไทย ในปี     ” และการเสวนาหัวข้อ “ก้าวต่อไปเมื่อรถบรรทุกไทยติด GPS ครบทุก
คัน” ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปรวมกว่า 200 คน รายละเอียดกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาแสดงใน
ภาคผนวก ง 

  

รูปที่ 5.2 พิธีเปิดสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ 

ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวในพิธีเปิดการ
สัมมนาว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพการขนส่งรถบรรทุกหรือมาตรฐาน Q Mark มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 จนเป็นที่รู้จัก เป็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ว่าจ้างขนส่งและหน่วยงา นที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง และในช่วงที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ขยายฐาน
การให้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้
ผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทสามารถนำมาตรฐาน Q Mark ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการด้านการ
ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่เป้าหมายการลดอุบัติเหตุของรถบรรทุกทั่วประเทศได้
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อย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยให้พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินการจะส่งผลให้ลดต้นทุน การ
เตรียมการลดความสูญเสียที่จะเกิดอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกับระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศต่อไป โครงการ Q Mark ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นมา กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับผู้ประกอบการทุก
ท่านและสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานตรวจสอบประเมินอิสระซึ่งเป็นโครงการที ่สำคัญของ
กรมการขนส่งทางบก เนื่องจากโครงการนี้สามารถตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมี
ความสำคัญอีกสามมิติดังต่อไปนี้ มิติแรกคือ การเพิ่มศักยภาพการแข็งขันโดยการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
คนที่ได้ Q Mark สามารถลดต้นทุนในการจัดการโลจิสติกส์ได้คือเป้าหมายหลักของรัฐบาลของการที่ลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้เหลือร้อยละ 12 ส่วนมิติที่สองคือ เรื่องของการลดปัญหา PM 2.5 ซึ่งเป็นนโยบายที่
สำคัญอีกตัวหนึ ่งของรัฐบาล เชื ่อว่าผู ้ที ่ผ่านการตรวจประเมินรถในเครือข่ายของท่านจะเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไม่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 และมิติสุดท้ายมิติที่สามคือ เรื่องของการลดปัญหาอุบัติเหตุ  จาก
สถิติอุบัติเหตุภาพรวมของผู้ที่ได้ Q Mark มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับ Q Mark สามารถที่จะ
บริหารจัดการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกได้ 

5.4.1 พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เป็นประธานในพิธีมอลโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่
ได ้ร ับรองมาตรฐานฯ สำหรับผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 13 ราย โดย
ผู ้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและสามารถเข้าถึงเลือกใช้บริการจนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานได้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวม
ข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบครบ
วงจร และรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
(Q Mark) 

 

รูปที่ 5.3 ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ  
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5.4.2 การเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์เพิ่มเขี้ยวเล็บด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ผลิตและส่งออกไทย ใน
ปี 2020” 

การเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์เพิ่มเขี้ยวเล็บด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ผลิตและส่งออกไทย ในปี 2020” 
โดยวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมองมุมเกี่ยวกับสภาพการค้าโดยรวมของประเทศในปัจจุบันและทิศทางแนวโน้ม
ทางด้านการค้าและการขนส่งในอนาคตด้านโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการขนส่งไทยต้องเตรียมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark แล้ว มีส่วน
สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งอย่างไรในการแสดงศักยภาพด้านการแข่งขัน  

วิทยากรในการเสวนา ประกอบด้วย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย คุณประเสริฐศักดิ์ บัวแดง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล์ จำกัด (มหาชน) คุณมาโนช รุ่งรัตนไชย บริษัท พี
ทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ ว ิเชียรแสน และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

รูปที่ 5.4 การเสวนา“กลยุทธ์เพิ่มเขี้ยวเล็บด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ผลิตและส่งออกไทยปี 2020” 

คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้ข้อคิดเห็นประเด็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างไร และทิศทาง แนวโน้มการส่งออกสินค้าของ
ประเทศไทย 

จากสถานการณ์การส่งออกในปีที่ผ่านมาคงไม่มีผลกับการทำธุรกิจในอนาคตมากนัก ภาคการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศในปีนี้ไม่มีเชิงบวก สินค้าของเกษตรกรส่วนใหญ่มีราคาตกลงเพราะค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น เหตุผลหลักๆ คือ Global 
Demand เป็นตัวที่ทำให้การผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยทรงตัว  
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สำหรับ Q Mark ในมุมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้าเราต้องการเรื่องของความแน่นอน สภาพการ
ทำธุรกิจ เวลาส่งมอบต้องตรงต่อเวลา คุณภาพของสินค้าทุกอย่างต้องเป็นไปตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
ให้ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การค้า การลงทุน และการส่งออกระหว่างประเทศ 

ปัจจุบ ันการเติมโตของ E-Commerce ของประเทศไทย เฉลี ่ยแล้ว 5 ปีที ่ผ ่านมาปีละร้อยละ 22 
เพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจเชื่อว่ายังมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการขนส่ง
สินค้ามีการตัดราคาแข่งขันกันสูง เพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลที่อยู่ในธุรกิจนี้ต้องหันกลับไปมองว่า ถ้ายังไม่
พยายามปรับตัวเข้าไปสู ่ออนไลน์ อาจจะช้าไปไม่สามารถตามกระแสได้ และมีสิทธิ ์ที ่จะเลือกลูกค้า 
ผู้ประกอบการคนไทยจะต้องเปลี่ยนและพยายามปรับตัวเองเพ่ือตามกระแสของโลกให้ทัน  

ซึ่งในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของการร่วมมือกัน แต่ยังไม่เคยเห็นรถบรรทุกจับมือกันบริการลูกค้า การทำธุรกิจ
ให้ครบวงจรเป็นสิ่งที่สำคัญ จะได้เปลี่ยนผู้ให้บริการยากขึ้น ประเทศไทยกีฬาถ้าเล่นคนเดียวเก่ง แต่ถ้าเล่น
เป็นทีมจะยาก แต่ยังเชื่อว่าทำได้ ต้องการขยาย ถึงไม่สามารถควบคุมไม่ได้แต่เลือกได้ ต้องมีความขยันใน
การหาลูกค้าโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่แค่หาพันธมิตร ทำรถให้สวยสะอาดติดสติกเกอร์เบอร์โทรที่ชัดเจน ก็
สามารถเพิ่มลูกค้าได้เรื ่องที่ต้องขอฝากไว้ คือ 1. การหาพันธมิตรต้องไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่ต้องมี
พันธมิตรอยู่ทั่วโลก 2. การหาลูกค้ายังมีลูกค้าที่ดีมีมากมายและที่สำคัญต้องเป็นผู้บริการที่ดี การร่วมมือกัน
ของเราถ้าจะแข่งกับต่างชาติ คนไทยต้องจับมือกันก่อน พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทย หาคน
ที่มีแนวคิดธุรกิจเหมือนกันมาพัฒนา 

สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพ ถ้าเป็นผู้บริการที่มีคุณภาพ สามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นถ้าลูกค้า
เป็นบริษัทใหญ่ๆ และลูกค้าสามารถพูดแทนได้ว่า มีการบริการดี มีคุณภาพ ช่วยเป็นใบเบิกทางได้ร้อยละ 
50 และการที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดี 
พื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตในภาครัฐเอง อยากให้ทางกรมการขนส่งทางบกประสานงานกับ 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะโมเดลเถ้าแก่น้อยให้เข้าไปได้รับการส่งเสริม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างเพื่อสร้างรายได้เข้า
ประเทศ 

คุณประเสริฐศักดิ์ บัวแดง บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล์ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มของสภาพทางการขนส่งสินค้า และการได้รับมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ปัจจุบันทิศทางเฟอร์นิเจอร์ของอินเด็กซ์มีการปรับตัวคือมุ่งไปทางตลาดออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ยังรอการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ เพิ่งเข้ามาในตลาดออนไลน์ และพยายามจะพลักดันเรื่อง
การขนส่งเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สำหรับการแข่งขัน ส่วนใหญ่ขนส่งสินค้าโดยใช้รถของบริษัทฯ ประมาณร้อย
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ละ 70 แต่ทางบริษัทฯ เองมีนโยบายให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นเถ้าแก่น้อยหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดย
ให้พนักงานมีท้ังรถเล็กและรถใหญ่  

สำหรับการได้ Q Mark ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า Q Mark เป็นระบบมาตรฐานฯ ที่ออกโดยภาครัฐซึ่งแสดงถึง
ความน่าเชื่อถือขององค์กร บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น และมีต้นทุนที่ลดลง พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี รถมี
ความพร้อม กฎระเบียบ มีความปลอดภัย มีคุณภาพในการบริการ และลดการเกิดอุบัติเหตุครอบครัวเป็น
สุข เรามุ่งเน้นคนขับรถนั้นหายาก ขับเป็นกับขับได้ไม่เหมือนกัน เอา  Q Mark เข้ามาช่วยด้วยกับ Zero 
accident ได้ประโยชน์เยอะมาก 

คุณมาโนช รุ่งรัตนไชย บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ให้ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสภาพ
ทางการขนส่งสินค้า และการได้รับมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

ในส่วนของน้ำมันในปีที่ผ่านมามีการเติบโตประมาณร้อยละ 5 และในส่วนของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 
มีการเติบโตกว่าร้อยละ 20 ซึ่งในอนาคตเรื่องการขนส่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการขนส่งทางท่อ
มากกว่าทางการขนส่งโดยรถบรรทุก เพื่อให้ลดปัญญาการจราจร การลดต้นทุนการขนส่ง การลดมลภาวะ 
CO2 ขณะนี้จะได้มีการดำเนินการเปิดบริการทางภาคอีสาน และในอนาคตในการขนส่งทางท่อน่าจะเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 

ส่วนในการขอรับรองมาตรฐานฯ ทางบริษัทพีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด เล็งเห็นว่า Q Mark เป็นระบบที่สร้าง
ความเชื่อมั่นมาตรฐานด้านการขนส่งโดยการสร้างการยอบรับของบริษัทฯ และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เช่น การอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น 

5.4.3 การเสวนาหัวข้อ “ก้าวต่อไปเมื่อรถบรรทุกไทยติด GPS ครบทุกคัน” 

การสัมมนามีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปเมื่อรถบรรทุกไทยติด GPS ครบทุกคัน” ซึ่งในการเสวนาใน
ครั้งนี้โดยวิทยากรเฉพาะด้านของกรมการขนส่งทางบกโดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้า
กลุ่มแผนงานความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิภาพการขนส่งทางบก คุณสุรัสดา นิปริยาย หัวหน้ากลุ่มกำกับ
และติดตามการเดินรถศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS คุณภพ ไตรสุนันท์ นักวิชาการขนส่งชำนาญ
การกองตรวจการขนส่งทางบก คุณฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู ้เช ี ่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งส ินค้า  
สำนักงานการขนส่งส ินค้า ดำเนินรายการโดยผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภว ุฒิ มาลัยกฤษณะชลี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปที่ 5.5 การเสวนา “ก้าวต่อไปเมื่อรถบรรทุกไทยติด GPS ครบทุกคัน” 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้ากลุ่มแผนงานความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิภาพการ
ขนส่งทางบก ให้ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมา  

ส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุ คู่กรณีของรถบรรทุกจะเป็นรถขนาดเล็ก เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
การใช้ถนนร่วมกันระหว่างรถการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อต้นปี 2563 มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รถไม่มีเบรกเกิดการชนเข้ากับรถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิตคือคนขับทั้ง
สองคน สถิติอุบัติเหตุจากการเก็บข้อมูลจากการเทียบจะเห็นได้ว่าปริมาณจำนวนครั้งกา รเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีจำนวนลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณที่จดทะเบียนจะเห็นได้ว่าการไม่เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นนิมิตรหมายที่ดี ตั้งแต่มีการติด GPS ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก ไม่มีการขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด ถ้าจะสังเกตให้ดีรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถป้ายเหลือง 
รถป้ายดำ รถป้ายเหลืองก็จะสูงกว่ารถป้ายดำ เพราะว่าใช้เป็นการขนส่งข้ามภาค ข้ามจังหวัด แต่ป้ายดำจะ
เป็นการขนส่งระหว่างจังหวัด ดังนั้นต้องดูแลให้คนขับพักผ่อนให้เพียงพอ อาจจะเกิดการหลับในได้ สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้ขับประมาณร้อยละ 80 

ในภาพรวมกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่กำกับดูแล 4 ด้าน คือ ด้านตัวคน คนปลอดภัย รถปลอดภัย  
การควบคุมกำกับดูแลเพื่อความความปลอดภัย และสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมาย ตัวคนคือการใช้ถนน
ร่วมกัน ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต คือคนที่ต้องผ่านเกณฑ์มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ทันสมัย ข้อสอบใช้วิธีการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำมาสู่ระบบที่จะแสดงตัวบุคคล ด้านที่ 2 คือตัวรถปลอดภัย เราใช้มาตรฐาน
ของ UN Regulation เรื่องของอุปกรณ์ยึดต่อตัวพ่วง การติดตั้งป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง ระบบห้ามล้อ
จะใช้สำหรับรถที่ขึ้นลงทางลาดชันอยู่ระหว่างประกาศ ด้านที่ 3 มาตรการ Checkคน Checkรถ Checking 
Point ตรวจสอบเข้มข้นความพร้อมและความปลอดภัยของรถบรรทุกและผู้ขับรถ TSM ภารกิจที่จะมีผลกับ
ผู้ประกอบการ และด้านที่ 4 การบังคับใช้ตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจในทางกฎหมายตั้งแต่
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กฎกระทรวง ความปลอดภัย แอลกอออล์ 0% มีใบขับขี่ การไม่ใช้โทรศัพท์ ไม่ขับรถเร็ว และท่ีสำคัญคือการ
นำไปใช้เพ่ือป้องปรามแต่ไม่ได้ใช้เพ่ือสินบนหรือรางวัลนำจับ  

คุณสุรัสดา นิปริยาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ  GPS ให้
ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการติดตั้ง GPS สำหรับทั้งรถบรรทุก 70 และรถบรรทุก 80 และมาตรการใน
การแก้ไขปัญหา 

การติดตั้ง GPS ภายในปี 2563 จะต้องติดตั้ง GPS ครบทุกคัน สำหรับระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ คือการหยุดพักทุก 4 ชั่วโมงเป็นไปตามกฎหมายตาม พรบ. แรงงาน มีการ
บังคับใช้ตามกฎหมาย จากการตรวจสอบปีพ.ศ.2561 และพ.ศ.2562 มีแนวโน้มการใช้งานการติดตามการ
เดินรถศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPSสูงขึ้น อาจเป็นเพราะจำนวนรถที่ติดเพิ่มขึ้นด้วย ในการกำกับ
ดูแลกรมการขนส่งทางบกมีการติดตามในเชิงข้อมูล มีการส่งข้อมูลสม่ำเสมอหรือไม่รับการแจ้งเบาะแส และ
มีการตรวจสอบทุกๆ 15 วัน ในส่วนของอายุการใช้งานอุปกรณ์ GPS เนื่องจากอุปกรณ์ GPS เป็นอุปกรณ์
ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้นอายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง การซื้อแพคเกจ
ระหว่างกันด้วย ซึ่งทางกรมฯ กำหนดไว้เป็นมาตราฐาน กรณีใบสั่งเนื่องด้วยระบบ GPS ตรวจสอบเจอและ
กระบวนการที่จะออกหนังสือเรียกตัวหรือว่าเชิญมารับข้อกล่าวหา เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากตัวระบบ 
GPS เองซึง่ในแต่ละพ้ืนที่มีปริมาณงานที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้นกระบวนการจะมีหลายขั้นตอน แต่ได้มีการ
พัฒนาให้เป็นใบสั่งอัตโนมัติให้ตัวผู้ประกอบการรับทราบการกระทำความผิดจาก GPS โดยตรง ระบบอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบต่อไป 

คุณฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า สำนักงานการขนส่งสินค้า ให้
ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการตรวจการกระทำความผิดของผู้ประกอบการจาก GPS 

การตรวจการกระทำความผิดของผู ้ประกอบการจาก GPS เป็นเรื ่องเจตนาชั ้นต้นเพื ่อความปลอดภัย 
กล่าวถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดย GPS เข้ามาเพ่ือตรวจจับและเข้าช่วยเตือนในกรณีที่ผู้ขับรถมีพฤติกรรมที่
เป็นความเสี่ยงเรื่องความเร็ว ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน จากเดิมการตรวจสอบความเร็วและเวลา
ทำงานต้องใช้เจ้าหน้าที่ลงไปภาคสนาม ซึ่งกลไก GPS จะมาช่วยในการกับกำดูแลได้ดียิ่งขึ้น โครงการ GPS 
ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือโครงการตาวิเศษของกรมการขนส่งทางบก เป็นกลไกที่ติดตามดูแลรถตลอดเวลา 
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเร็ว ซึ่งมาตรการนี้ไม่ได้เป็นการจับผิด
ผู้ประกอบการ แต่ต้องการเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปัญหาสถิติการกระทำผิดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่วนหนึ่งอาจจะต้องย้อนกลับมาเรื่องภาครัฐ ให้คนขับหยุดพัก แต่พักแล้วต้องอยู่บนพ้ืนฐานความปลอดภัย 
อาทิเช่น การพักทางตามจุดพักรถ  

ทั้งนี้ศูนย์ GPS กำกับผู้ให้บริการให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของกรมฯ ซึ่งผู้ให้บริการต้องช่วยดูแลและ
แนะนำผู้ประกอบการในการช่วยหาเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ ในอนาคตกรมการขนส่งทางบกก็เตรียมที่
จะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นให้ต้องความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการได้มากขึ้น อาจต้องมี



                       โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

 

5-10  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การวางเงินประกัน ให้แต่ละเจ้ามีความมั่นคงสูงขึ้นเพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งและ
ผู้ให้บริการ GPS และกรมการขนส่งทางบกให้มีดำเนินการสอดคล้องที่ดียิ่งขึ้น 

คุณภพ ไตรสุนันท์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการกองตรวจการขนส่งทางบก ให้ข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับ
การกระทำผิดในกลุ่มตรวจการมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบ้าง ผู้ประกอบการบางรายไม่มา
เสียค่าปรับจะเกิดผลกระทบอย่างไร และคำแนะนำในการลดความเสี่ยงในการกระทำความผิด 

ในฐานะผู้แทนกองตรวจการขนส่งทางบก การบังคับใช้กฎหมายถือเป็นมาตรการที่สำคัญที่กรมการขนส่ง
ทางบกจะต้องนำมาใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและปราบผู้กระทำความผิด แต่ในส่วนของความเข้มข้น
ดูจากความปลอดภัยเป็นหลักก่อน ถ้าเป็นความผิดที่ไม่ค่อยกระทบถึงความปลอดภัยมากนัก การลงโทษ
หรือการบังคับใช้กฎหมายเราก็จะมีข้ันตอน คือ ครั้งแรกมีการปรับต่ำเล็กน้อย ถ้ามีครั้งที่ 2-3 ก็จะมีการเพ่ิม
โทษหนักขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งพยายามปรับตัว ถ้าเป็นการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรง เป็นเรื่องของอุบัติเหตุทรัพย์สิน เสียชีวิต หรือว่าชื่อเสียงของประเทศชาติ กองตรวจการขนส่งทาง
บกก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด เช่น การไม่ใช้อุปกรณ์ GPS ถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรา 71  ปรับสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท ถ้าตรวจพบเริ่มต้นปรับต่ำกว่า แต่ถ้าการไม่ติดแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุอาจปรับไป 
50,000 บาท มาตรการดำเนินการกับผู้ขับรถด้วย ถ้ามีประวัติการทำผิดซ้ำจะมีมาตรการพักใช้ เพิกถอน 
โดยจะใช้ความปลอดภัยเป็นหลัก ได้ผลดีกว่าการเสียค่าปรับ ในเรื่องผู้ประกอบการเพิกเฉยไม่มาเสียค่าปรับ 
เบื้องต้นทางกรมการขนส่งทางบกมีหนังสือเรียกให้มารายงานตัวภายใน 15 วันหรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี 
หากไม่มารายงานตัวตามที่เรียกก็จะมีโทษ เมื่อพ้นกำหนดไม่มารายงานจะดำเนินการอาญัติใบอนุญาต
ประกอบการ และหากจะดำเนินการประกอบได้จะต้องมาดำเนินการชำระค่าปรับตามกฎหมายให้เรียบร้อย
ก่อนจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ การที่ผู้ขับรถใบอนุญาตถูกพักใช้จะมีบทลงโทษอยู่แล้ว ขับรถโดยไม่ได้
รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เปิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ หมายความว่าเมื่อพบผู้ตรวจ
จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบแล้วทำสำนวนส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา ถ้าเป็นการ
กระทำความผิดครั้งแรกศาลท่านจะพิพากษาลงโทษปรับก่อน ถ้ามีการทำผิดซ้ำก็จะเป็นการลงโทษที่รุนแรง
ขึ้นต่อไป  

ในกรณีที่ผู้ขับรถถูกพักใช้ใบอนุญาต แต่นำบัตรขับขี่ของผู้ขับรถคนอื่นมาใช้แทน ในความเป็นจริงเกิดขึ้น
อย่างมากในปัจจุบัน แต่เนื่องจากระบบของ GPS อยู่ในระหว่างพัฒนากองตรวจการขนส่งทางบกก็ให้สิทธิ์
ผู้ประกอบการได้ดูแลกำกับให้ผู้ขับรถตรงตามใบอนุญาต ถ้าตรวจพบตรวจเจอทางกรมการขนส่งทางบกจะ
ดำเนินการตามกฎหมายและปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีตรวจพบว่าไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่ผิดประเภท 
ส่วนใหญ่จะตรวจพบเมื่อเกิดขึ้นแล้ว เกิดอุบัติเหตุแล้วถึงมาตรวจพบ ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงก็จะลงโทษ
ขั้นหนักคือมีการจำคุกร่วมด้วยทั้งผู ้ประกอบการและผู้ขับรถ ในส่วนของการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ในส่วนของการลดความเสี่ยงในการกระทำความผิด
ควรปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 
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บทที่ 6 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

6.1.1 ความเหมาะสมในการใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุกกับ
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การศึกษาพบว่าสามารถนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาใช้กับผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลได้เนื่องจากขอบข่ายและรายละเอียดการดำเนินการขนส่งของทั้งผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำ
ทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จะต้องทำคว ามเข้าใจ 
หรือมีการตีความข้อกำหนดแต่ละข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เช่น คุณภาพ
การบริการขนส่ง ให้หมายถึงคุณภาพของการดำเนินการขนส่ง เน้นด้านความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(On-Time in Full) หร ือความปลอดภ ัย ในส ่วนข ้อกำหนดท ี ่ เก ี ่ ยวก ับองค ์กรให้ ต ีความจำกัด 
เฉพาะฝ่ายขนส่งเท่านั้น ไม่ครอบคลุมรวมถึงกิจการด้านอื่นขององค์กรซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับการขนส่งและ  
โลจิสติกส์ นอกจากนี้ในการพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวกับลูกค้า เนื่องจากในกิจการขนส่งส่วนบุคคลอาจ  
มีลูกค้าหรือไม่มีก็เป็นได้ นั่นคือ ลูกค้าของการขนส่ง ให้หมายถึงผู้รับสินค้าปลายทางกรณีที่เป็นการขนส่ง
สินค้าของตนเองไปส่งผู้สั่งสินค้า หรือ ให้หมายถึงผู้รับสินค้าภายในองค์กรกรณีท่ีเป็นการขนส่งระหว่างที่ทำ
การภายในของบริษัท เป็นต้น  

การศึกษาพบว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีความต้องการได้รับการรับรอง ส่วนใหญ่เพ่ือต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานในองค์กรถึงการดำเนินการที่เป็นระเบียบ
แบบแผน นำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่ง สำหรับผู้ประกอบการส่วนบุคคลบางส่วนที่ขนส่งสินค้าของตนไป
ยังลูกค้า การขนส่งจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพสินค้า การขนส่งที่ตรงเวลา ถูกต้อง และปลอดภัย ส่งผล
ถึงการยอมรับในคุณภาพของสินค้ามากข้ึน นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลหลายรายมีการว่าจ้าง
บริษัทภายนอกให้ดำเนินการขนส่ง (Outsourcing) ซึ่งส่วนมากมีกำหนดว่าจะต้องได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ดังนั้นตัวผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจึง
ต้องการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานฯ เพ่ือเป็นแบบอย่างการดำเนินการที่ดีและให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ไม่ประจำทางที่ตนว่าจ้างให้ยอมรับเช่นกัน 
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6.1.2 ความเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวน
ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ 

การวิเคราะห์พบว่าหน่วยตรวจประเมินจำนวน 13 หน่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีเพียงพอกับงานตรวจประเมิน
ที่กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้ทำการตรวจประเมินในปัจจุบันที่อาจถือว่ายังมีงานค่อนข้างน้อย 
กล่าวคือ โดยเฉลี่ยจะหน่วยตรวจประเมินจะได้รับมอบหมายงานตรวจประเมินประมาณ 1 งานต่อเดือน 
ทั้งนี้หน่วยตรวจประเมินแต่ละหน่วยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังผลกำไรเชิงธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที ่มีภารกิจหลักที ่เกี ่ยวข้องกับการขนส่งเช่น เป็นสมาคมผู ้ประกอบการขนส่ง หรือเป็น
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ จึงมีรายได้หลักจากทางอื่นอยู่แล้ว การรับงาน
ตรวจประเมินจากกรมการขนส่งทางบกเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนองค์กรวิชาชีพหรือพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หน่วยตรวจประเมินดังกล่าวจึงสามารถดำเนินการในฐานะหน่วยตรวจประเมินอยู่
ไดแ้ม้มีรายได้จากการตรวจประเมินค่อนข้างน้อย 

ทั้งนี้หากในอนาคตอาจมีความต้องการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้การรับรองไปยังผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หรือเป็นผลจากการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดในพ้ืนที่ จึง
อาจมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนหน่วยตรวจประเมินมากขึ้นกว่า 13 หน่วยที่มีในปัจจุบัน โดยหาก
พิจารณาในแง่ความครอบคลุมพื้นที่พบว่ายังมีพื้นที่บางจังหวัดที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากสำนักงานที่ตั้งของ
หน่วยตรวจประเมินที่มีในปัจจุบัน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการตรวจประเมินแต่ละครั้ง
ค่อนข้างสูง การวิเคราะห์จึงกำหนดระยะทำการของหน่วยตรวจประเมินสูงสุดภายในพื้นที ่รัศมี 200 
กิโลเมตร และได้เสนอหน่วยงานที่มีศักยภาพเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ครอบคลุม
พื้นที่ย่อยในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน เป็นต้น หน่วยงานที่เสนอเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพ่ือให้การตรวจประเมินมีประสิทธิภาพจึงได้เสนอแนะให้มี
การทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมินให้มีความ
ชำนาญได้เร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตามการศึกษาได้พิจารณาถึงภาระงานตรวจประเมินของหน่วยตรวจประเมินแต่ละแห่ง และนำมา
วิเคราะห์จำนวนหน่วยตรวจประเมินอิสระซึ่งจำนวนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ การตื่นตัวของลูกค้าที่ตระหนักถึงการขนส่งที่มีคุณภาพมากกว่าราคา สิทธิประโยชน์ที่เป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งขอรับการรับรอง การศึกษาจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ 3 รูปแบบ 
โดยหากพิจารณาแนวโน้มของสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันจะพบว่าหน่วยตรวจประเมินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จำนวน 13 แห่งนั้นมีจำนวนมากเกินปริมาณงานตรวจประเมินที่กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดสรรให้ได้ 
การเพ่ิมจำนวนหน่วยตรวจประเมินอาจไม่เหมาะสมในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้การตรวจประเมินผู้ขอรับการรับรอง
ในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยตรวจประเมินอิสระในปัจจุบันจึงควรได้รับการสนับสนุนจากกรมการ
ขนส่งทางบก ซึ่งสำนักการขนส่งสินค้าอาจดำเนินการตรวจประเมินร่วมกับหน่วยตรวจประเมินอิสระใน
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ปัจจุบันและสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจประเมิน
แต่ละครั้ง  

6.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของประเทศ 

โครงการได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มีการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจำนวน 15 รายทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเตรียมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จนกระทั่งทุกรายมีความพร้อมและรับการตรวจประเมิน โดยคณะที่ปรึกษาได้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมินของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วม
สังเกตการณ์การตรวจประเมิน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตรวจประเมิน นอกจากนี้ ยังได้เชิญ
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลรายอื่นที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อเตรียมตัวขอรับการรับรองในโอกาส
ต่อไป การดำเนินการในส่วนนี้ถือเป็นการส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

6.1.4 การกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในภาพรวมได้ทั้ง
ระบบ รวมถึงสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาได้เสนอแผนงานในการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มุ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของทั้งผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำ
ทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนี้ได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับ
แผนต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ 
เสนอยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งในด้าน
ธุรกิจและการบริการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการให้บริการขนส่ง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที ่เศรษฐกิจ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ รวมทั้งหมด 12 กลยุทธ์ เพื่อนำมา
กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับประเทศ ระดับ
กระทรวงคมนาคม ระดับกรมการขนส่งทางบก อันมุ่งเป้าสู่การขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกที่มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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6.1.5 การจัดทำองค์ความรู้ และเผยแพร่การดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินการศึกษาและพัฒนาที่ได้สรุปข้างต้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็น
อย่างยิ่งในการทราบข้อมูลเชิงลึกจากสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้ผู ้ที่ได้รับการ
รับรองและผู้ประกอบการที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และในการสัมมนาครั้งนี้มีการมอบโล่
เกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการรับรองผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จำนวน 13 ราย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่
ผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วน
บุคคลเกิดแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้ลูกค้าผ ู ้ว ่าจ้างขนส่งได้ร ับทราบรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ  
เพ่ือประกอบการออกบูธประชาสัมพันธ์ 

6.2 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

จากการดำเนินการโครงการฯ มีข้อเสนอแนะให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาดำเนินการในอนาคตดังนี้ 

6.2.1 การสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง SME 

จากสถิติการประกอบการขนส่งที่นำเสนอข้างต้นจะพบว่าผู้ประกอบการขนส่งทั้งผู้ประกอบการขนส่งไม่
ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นรายย่อยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ จำนวนผู้ประกอบ
ขนส่งรายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การแข่งขันทางการค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ประกอบการ
ที่มีรถบรรทุกเพียง 1 คัน ก็สามารถขออนุญาตประกอบการขนส่งได้ ซึ่งบางรายเป็นผู้ประกอบการที่ขาด
ประสบการณ์และคุณภาพที่ดีพอ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันตัดราคาอย่างไม่เป็นธรรมและปัญหาอุบัติเหตุ
ตามมา ผู้ประกอบการขนส่งเหล่านี้มีข้อจำกัดในการดำเนินการและมีความยากลำบากในการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินการและการให้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

• ขาดสภาพคล ่องทางการเง ิน  ปัญหาประการสำค ัญค ือขาดการเข ้าถ ึงแหล ่งทุน 
ของสถาบันการเงินต่างๆ การขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันด้านการเงินทำให้สถาบัน
การเงินไมป่ล่อยสินเชื่อให้เงินกู้เพ่ือทำธุรกิจ 

• ขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการลดต้นทุน ผู้ประกอบการขนส่งส่วนมาก
ยังดำเนินกิจการแบบครอบครัวซึ่งยังขาดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ขาดนโยบาย
และวิสัยทัศน์ด้านการจัดการขนส่งที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานที่ไม่ครบถ้วน 
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• ขาดระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี โดยขาดระบบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
อาทิ ประวัติพนักงาน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิง  การบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
อุบัติเหตุและการจัดการเหตุฉุกเฉิน เส้นทางการให้บริการ และฐานข้อมูลลูกค้า  

• ขาดแคลนบุคลากรและระบบทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ บุคลากรที่อยู่
ในธุรกิจขนส่งในปัจจุบันยังขาดมาตรฐานทางวิชาชีพและประสบการณ์ทีจ่ะสามารถขับรถ
ได้อย่างปลอดภัย 

• ขาดความเข้าใจพฤติกรรมผู ้บริโภคและการบริการลูกค้า  พฤติกรรมของผู ้บร ิโภค 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อขาดความเข้าใจที่เพียงพอจึงมักดำเนินธุรกิจโดยการ
ตัดราคาเพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคและมักเกิดภาวะการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมตามมา
ในที่สุด 

• ขาดเครือข่ายการให้บริการและการรวมกลุ่ม ซึ่งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าจะ
ช่วยให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆสามารถลดลงได้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน  การ
ดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นแนวทางของการประหยัดต่อขนาด
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economy of Scale) 

กรมการขนส่งทางบกจึงจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก 
รวมถึงรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและวิธีการประกอบการขนส่งอย่างมืออาชีพ กรมการขนส่งทางบกควร
ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการเงิน หรือสมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือสมาคมผู้แทนผู้ว่าจ้างขนส่งต่างๆ การส่งเสริมอาจเป็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
จัดการอบรม การจัดทำเอกสารต่างๆ ที่สนับสนุนการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยบ
รถบรรทุกต่อไป  

6.2.2 การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก 

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าด่วนของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท มีขยายตัวกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ
ปี 2560 ดังจะเห็นได้จากปริมาณการขนส่งสินค้าด่วนที่มีปริมาณมาก ดำเนินการโดยทั้งผู้ประกอบการขนส่ง
รายเดิมที่มีอยู่และบริษัทผู้ขนส่งรายใหม่ทั้งเป็นนักลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ การขนส่ง
แบบด่วนนี้มีลักษณะเฉพาะคือเป็นการขนส่งในปริมาณน้อยและต้องการความรวดเร็ว จึงต้องการใช้รถ
ขนาดค่อนข้างเล็ก เช่น รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถปกิอัพ หรือรถจักรยานยนต์ เพ่ือจัดส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์
ขนาดเล็ก และเน้นส่งสินค้าภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การจัดส่งภายในวันเดียว (Same day) หรือ
ภายในระยะเวลาไม่กี ่ชั ่วโมง (on-demand delivery) แต่ด้วยปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่
กรุงเทพฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรอันเกี่ยวกับข้อห้ามการเดินรถ (การ
ติดเวลาหรือพ้ืนที่ห้ามเข้า) โดยกำหนดห้ามรถบรรทุกวิ่งพื้นท่ีชั้นใน เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เช่น 
รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเข้าพื้นที่ชั้นในระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเร่งด่วน
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เย็น เว้นวันหยุดราชการ แต่ในทางปฏิบัติสังคมโดยรวมเข้าใจว่ารถยนต์ทุกขนาดไม่ว่าจะรถยนต์ 4 ล้อ หรือ
มากกว่า ที่จดทะเบียนเป็นรถเพื่อการขนส่งตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (ป้ายทะเบียนพื้นสี
เหลือง) ถูกจำกัดห้ามเข้าพ้ืนที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการขนส่งส่วนมากจึงเลือกนำรถปิกอัพไปจดทะเบียนเป็น
รถขนส่งส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 หากแต่กฎหมายดังกล่าวห้ามไม่ให้นำรถขนส่งส่วนบุคคล
มาใช้ในกิจการรับจ้าง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่งจะมีความผิด
ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จากการใช้รถผิดประเภท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงมีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน และ
สร้างความชัดเจนต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดช่องว่างในทางกฎหมายและเป็น
ข้อจำกัดการดำเนินธุรกิจการขนส่งในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  

6.2.3 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นว่าผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่ทำการศึกษาส่วนมากมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบริหารจัดการรถและการใช้งานรถ การขับ
ขี่อย่างประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพนักงานขับรถ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าผู้ประกอบการขนส่งยังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ
กรมการขนส่งทางบกมากนัก จึงขาดการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่างๆ ทั้งการได้รับความรู้และ
ข่าวสารที่จำเป็นต่อการประกอบการขนส่งอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ  

กรมการขนส่งทางบกจึงควรเร่งสร้างความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง โดยอาจสำนักการขนส่งสินค้าอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด
ในพื้นที่ เช่น การอบรม การสัมมนา การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินการ การเตรียมความพร้อมและชักชวนให้ขอรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกนในลำดับถัดไป  

อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่ามีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคลบางรายมีการนำรถไปใช้เพ่ือ
การรับจ้าง เช่น การรับจ้างขนส่งสินค้าในเที ่ยวกลับ (Backhaul) อีกทั ้งส่วนมากยังตัดราคาค่าขนส่ง 
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือไม่
เป็นการสนับสนุนให้มีการใช้รถผิดประเภท อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ
การแข่งขันการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกจะต้องเข้มงวดในการกำกับดูแล
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark อย่างเข้มงวด หากตรวจพบว่ามีการใช้
รถผิดประเภทไปเพื่อการรับจ้าง จะต้องยกเลิกการให้การรับรองทันที  
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6.2.4 การส่งเสริมบทบาทของสมาคมในการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง SME 

กรมการขนส่งทางบกควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งและการ
รวมกลุ่มนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อความร่วมมือกันอย่างจริงใจ เพื่อลดการแข่งขันเชิงทำลาย การพัฒนาการ
ศึกษาวิจัย และเป็นตัวแทนในการนำเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ โดยควรกำหนด
แนวทางที่เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสอดคล้องกับธรรมชาติในการรวมตัวกันผู้ประกอบการขนส่งของ
ประเทศไทย โดยในระยะแรกควรมีขึ้นบัญชีสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางบกอย่างเป็นทางการ โดยให้สมาคม
ที่ต้องการขึ้นบัญชีสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางบกจะต้องแสดงเอกสารเบื้องต้น เพื่อยื่นแก่กรมการขนส่ง
ทางบกในการขึ้นบัญชี อาทิ ประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ของสมาคม โครงสร้างการบริหาร รายชื่อสมาชิก 
รายงานประจำปีของสมาคม ผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแสดงรายงานผลการดำเนินงานน้อย 2 ปี เช่น โครงการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีของ
ผู้ประกอบการขนส่ง โครงการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง โครงการ
อบรมและประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โครงการอบรมด้านความ
ปลอดภัย เช่น การขับขี่ประหยัดและปลอดภัย หรือโครงการอื่นๆที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ
รายกลางและรายเล็กโดยเฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกควรส่งเสริมให้ สมาคม/ชมรม 
ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรส่งเสริมให้สมาคมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและรายงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้นำไปใช้ 
ซึ่งจะให้สมาคมจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้หรืออาจแจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมกิจการของสมาชิก
หรือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

กิจกรรมที่สมาคมอาจร่วมดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรายกลางและ
รายเล็กอย่างเป็นรูปธรรม เสนอดังนี้ 

• โครงการ “รักษาสุขอนามัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์”  
• โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพ 
• โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
• โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะ 

1) กิจกรรม “รักษาสุขอนามัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์”  

สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งอาจจัดกิจกรรม “รักษาสุขอนามัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์” โดย
สมาคมสามารถกำหนดเป็นแผนงานประจำปีของสมาคมต่างๆ หรือสามารถจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุด
เทศกาลที่มีการณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เช่น วันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ เป็นต้น  จัดกิจกรรมอาท ิ

• การตรวจสุขภาพประจำปี 
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สมาคมสามารถประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยให้กำหนดวันตรวจ
สุขภาพพนักงานขับรถและพนักงานตำแหน่งอื่นๆประจำปี โดยอาจจัดตรวจที่โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย หรือศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

• การตรวจแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นประจำ 

กิจกรรมการตรวจแอกอฮอล์สามารถจัดตรวจ ณ ที่ตั้งของสมาคม การตั้งจุดตรวจบริเวณสถาน
ประกอบการขนส่ง จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า หรือสมาคมสามารถให้สมาชิกยืมเครื่องมือของ
สมาคมไปใช้สุ่มตรวจตามสถานประกอบการได้ 

• การตรวจสารเสพติดต่อเนื่องเป็นประจำ 

สมาคมอาจให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในการดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพ
ติด รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรืออบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของสาร
เสพติด หรือขอความร่วมมือจากสถานีอนามัยในการบำบัดหรือติดตามพฤติกรรมการใช้สาร
เสพติดของพนักงานขับรถ 

2) การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  

สมาคมอาจจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและรายงานต่างๆ สำหรับเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ และสมาชิกหรือจัด
จำหน่ายเพื่อหารายได้ให้แก่สมาคม ซึ่งการจัดทำคู่มือและรายงานต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขอ
ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความชำนาญและการปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น คู่มือการขับขี่ประหยัดและปลอดภัย คู่มือการจัดการเหตุฉุกเฉิน คู่มือการ
จัดการของเสีย เช่น น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เป็นต้น แบบรายงานการตรวจสภาพรถประจำวัน 
แบบฟอร์มบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ เป็นต้น 

3) การส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะ 

สมาคมและกรมการขนส่งทางบกอาจร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบยีบปฏิบัติ
และข้ันตอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแบบเฉพาะ เช่น การขนส่งวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่
อาจเป็นอันตรายในการขนส่ง การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การจัดการอุบัติภัยจากสินค้า
อันตราย การขนส่งแบบเร่งด่วน เป็นต้น สมาคมหรือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความชำนาญสามารถจัด
กิจกรรมได้ในหลายรูปแบบนอกเหนือจากการจัดอบรม เช่น การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
พัฒนาเว็บไซต์โดยอาจร่วมมือกับสมาคมทางวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทาง
วิชาชีพได้อีกด้วย 



  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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6.2.5 การประเมินการลดอุบัติเหตุของรถที่ได้รับการรับรอง Q Mark 

จากผลการศึกษาที่ได้เสนอให้ทำการวิเคราะห์สถิติการอุบัติเหตุในรูปแบบ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อ
ปริมาณการเดินทาง (Vehicle Kilometer Travelled, VKT) ซึ ่งข้อมูลเกี ่ยวกับปริมาณการเดินทาง 
(Vehicle-Kilometer Travelled, VKT) อาจจะบันทึกได้โดยตรงจากการอ่านมาตรระยะทาง (Odometer) 
ที่ติดตั้งกับรถทุกคันเป็นประจำทุกปี หรือทำการวิเคราะห์จากข้อมูลการเดินทางที่จัดเก็บโดยระบบ GPS ที่
รถขนส่งจะต้องติดตั้งตามกฎหมายก็ได้นั้น  

กรมการขนส่งทางบกจึงอาจพิจารณาขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง Q Mark ให้
ข้อมูลปริมาณการเดินทางของรถบรรทุกแต่ละคันในรอบปีที่ดำเนินการ หรือยินยอมให้วิเคราะห์จากข้อมูล 
การเดินทางท่ีบันทึกด้วยอุปกรณ์ GPS ทีต่ิดตั้งประจำรถและรายงานต่อศูนย์ข้อมูล GPS ของกรมการขนส่ง
ทางบก เพื่อนำมาวิเคราะห์และคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อปริมาณการเดินทางของรถแต่ละคัน โดย
หากมีความเป็นไปได้ควรทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรถบรรทุกทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน Q Mark นอกจากนี้อาจวิเคราะห์เพิ่มเติมแยกตามลักษณะการขนส่งสินค้า เช่น กลุ่มการขนส่ง
สินค้าวัสดุก่อสร้าง กลุ่มการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ข้อมูลปริมาณการเดินทาง VKT ดังกล่าว นอกจากจะมีประโยชน์ในการประเมินผลด้านความปลอดภัย
แล้ว ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน เช่น การประเมินประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิง (Fuel efficiency) ในรูปปริมาณการเดินทางหรือ VKT ต่อลิตร หรือการประเมินความเข้ม
การใช้พลังงาน (Energy intensity) ในรูปลิตรต่อหน่วย VKT เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลสำคัญท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ที่แสดงในหน่วยเงินต่อปริมาณการขนส่ง หรือ บาทต่อกิโลเมตร บาท/ตัน-
กิโลเมตร  

6.2.6 รถบรรทุก Q Mark ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก ถือได้ว่ามีการ
บริหารจัดการรถที่มีประสิทธิภาพ จึงเชื่อมั่นได้ว่ารถบรรทุกแต่ละคันไม่ปล่อยมลพิษเกินที่กฎหมายกำหนด 
ซึ่งการดำเนินการต่างๆ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark มีส่วนช่วยลดการปล่อย
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ซึ่งเล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่
ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะ
อื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นดังกล่วเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสาร
ก่อมะเร็งอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อประชาชนอย่างรุนแรง ดังตัวอย่างมาตรฐาน Smartway ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐาน Ecomo ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้อง
บริหารจัดการรถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียของรถรวมถึงการใช้
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งาน การใช้เชื้อเพลิง และประเมินปริมาณการปล่อยมลพิษของรถแต่ละคัน โดยผลการวิเคราะห์การปล่อย
มลพิษของรถทุกคันจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานซึ่งเข้มงวดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับรถท่ัวไป 

ดังนั้น เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นและยอมรับว่ารถบรรทุกที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Q Mark มี
ส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองได้อย่างจริงจัง จำเป็นจะต้องมีผลการศึกษาและวิจัยรองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงเสนอแนะให้กรมการขนส่งทางบกริเริ ่มศึกษา วิเคราะห์ มีการเก็บรวบรวมผลอย่างเป็นระบบ โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน อาทิ  

• ประเภทรถ 
• มาตรฐานรุ่นเครื่องยนต์ 
• อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ 
• ประวัติการซ่อมบำรุง 
• ประเภทสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก  
• พ้ืนที่ทีเ่ดินทาง และเส้นทางการขนส่ง 
• ระยะทาง ระยะเวลาการขนส่ง  

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอาจริเริ ่มดำเนินการภาคสมัครใจกับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง  
Q Mark โดยร่วมกันพัฒนาแนวทางการคำนวณและประเมินปริมาณการปล่อยมลพิษต่างๆ ซึ่งรวมถึง  
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย และกรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณามอบประกาศนียบ ัตร 
แก่ผู ้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์การปล่อยมลพิษขั้นเข้มงวด และต่อยอดการพัฒนาเป็นมาตรฐาน 
การขนส่งรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประหยัดพลังงานด้วยในอนาคตต่อไป 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายละเอียดก าหนดการและรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 

การประชุมระดมความคิดเหน็“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 

ดว้ยรถบรรทุก (Q Mark) ส าหรบัการขนส่งส่วนบุคคล” 
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ภาคผนวก ก 

การประชุมระดมความคิดเห็นการยกระดับและมาตรฐานความปลอดภัย 
 
การประชุมระดมความคิดเห็น (Workshop) เกี ่ยวกับการยกระดับและมาตรฐานความปลอดภัยหัวข้อ 
“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวัน
พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้แทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นทั้งฝ่ายผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ฝ่ายผู้ว่าจ้าง และ
ฝ่ายลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า และผู้แทนของหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบกที่เกี ่ยวข้อง การ
ประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ง และความเหมาะสมในการ
ใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต่อไป 

   

   

รูปที่ ก.1 การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ  
“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” 

  



ก-2 

 

กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 

การประชุมมีเนื้อหาและกำหนดการดังนี้ 

ตารางท่ี ก.1 กำหนดการประชุม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  

09.15 – 10.00 น. นโยบายกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาและส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

โดย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. การระดมความคิดเห็น (1) 

• ความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพการขนส่งส่วนบุคคล 
• ระบบมาตรฐานคุณภาพฯ Q Mark 
• ขั้นตอน ข้อกำหนด และการตรวจประเมิน 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การระดมความคิดเห็น (2) 

• ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง 
• แนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.30 น. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

• การนำร่องพัฒนาและส่งเสริมให้รับการรับรองมาตรฐานฯ 
• รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ 
• การเตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาแนะนำ 

15.30 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชุมระดมความคิดเห็นหัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับ
การขนส่งส่วนบุคคล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นทั้งฝ่ายผู้
ให้บริการขนส่งสินค้า ฝ่ายผู้ว่าจ้าง และฝ่ายลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า และผู้แทนของหน่วยงานภายใน
กรมการขนส่งทางบกท่ีเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด 69 คน มีรายชื่อดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณสิริรัตน์  วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า 
2 คุณสุนันท์  เงินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 
3 คุณจิราภรณ์  จิตร์ถวิล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
4 คุณธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
5 คุณชรินทร  สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
6 คุณนภามาศ  สวัสดิบุตร นักวิชาการขนส่ง 
7 คุณจุฬาลักษณ์  ประมาพันธ์ นักวิชาการขนส่ง 
8 คุณอัญชลี  นครกัณฑ์ เจ้าพนักงานขนสงชำนาญงาน 
9 คุณสุพิชัย  เต็งประเสริฐ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
10 คุณสุลิสา  พิชญ์เลิศชาญ สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
11 คุณอัจฉรา  นิสัยสัตย์ สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 
12 คุณสมลักษณ์  บุญแย้ม สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 
13 คุณชาตรี  ร่าหมาน สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 4 
14 คุณณัฐกร  โอภาสทิพากร สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 
15 คุณมนตรี  เขาแก้ว สำนักการขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 
16 คุณปิติคนธ์  วิเชียร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
17 คุณสโรชา  กระตุดนาค สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
18 คุณโสภณทนา  พฤกษานานนท์ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 
19 คุณสุภัทร  พฤกษานานนท์ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 
20 คุณพรเทพ  กำหนด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
21 คุณเลิศสิน  ไกรษร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 
22 คุณปรัชญา  ศุภจิตรา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน  

(ฝ่ายจัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย) 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
23 คุณภูวนาถ  ไม่รู้จบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน  

(ฝ่ายจัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย) 
24 คุณภาสกร  เอ้ืออารีเลิศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
25 คุณศิริวิมล  อำไธสง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
26 คุณพรทิพย์  บุญกว้าง บริษัท ซีพีเอฟ ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) 
27 คุณวิชาญ  ลือชัยเฉลิมสุข บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 
28 คุณนัฐสิทธิ์  พรหมคุปต์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
29 คุณไพรัฐ  ไพฑูรย์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
30 คุณสงกรานต์  วงศ์อัษฎาพร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 
31 คุณยิ่งยศ  เปรมปรีดิ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
32 คุณแก้ว  กรชาลกุล บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด 
33 คุณถาวร  ต้นแสนทอง บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด 
34 คุณชัยรัตน์  เลิศวิสุทธิพงษ์ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด 
35 คุณวิษณุ  ทับงาม บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด 
36 คุณพรพสุ  กระจางภักตร์ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
37 คุณประนม  น้อยสิงห์ บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด 
38 คุณรัชนี  ฤทธิชาญชัย บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด 
39 คุณพิษณุ  ชุมแจ่ม บริษัท ศุชานันท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
40 คุณสุภานิจ  เชิงหอม บริษัท ศุชานันท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
41 คุณญาณิฐา  กระดาษแดง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
42 คุณอดุลย์  โอทาตะ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
43 คุณสรกิจ  เนตรน้อย บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด 
44 คุณวุฒิพงศ์  เฉลิมทรัพย์ บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด 
45 คุณสมบัติ  มุละชีวะ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 
46 คุณศิริวรรณ  มีล้อม บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 
47 คุณประเสริฐศักดิ์  บัวแดง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 
48 คุณดวงกมล  กรอบสุข บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 
49 คุณกัญณิกา  หนูมา วิเชียรผลา บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด 
50 คุณทนัย  ธรรมวิจิตรเดช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน 
51 คุณวิจิตรเทพ  ธรรมวิจิตรเดช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
52 คุณวีระพล  เมืองดูลย์ บริษัท SIRIVANNA AIR & SEA TRANSPORT CO.,LTD. 
53 คุณชัยพัชร์  กุหลาบอ่ำ บริษัท YOUNG STAR LOGISTICS CO., LTD. 
54 คุณธนิสสรณ์  ธิติบุลเศรษฐ์ บริษัท โกลด์ เอ็กซ์เพลส ทรานสปอร์ต จำกัด 
55 คุณจิราภรณ์  ดวงสาพล บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 
56 คุณประพันธ์  หมัดหมอ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด 
57 คุณกรองทิพย์  บัวพิมพ์ บริษัท ปัญญาสยาม ทรานสปอร์ต 
58 คุณอนุชา  ศรีสว่าง บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด 
59 คุณจีราวัฒน์  เลาหรวีโรจน ์ บริษัท สิบทิศ ขนส่ง จำกัด 
60 คุณวรรัตน์  เหล่าเรืองโรจน์ บริษัท ฮาซเคม ทรานส์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
61 คุณกรองทิพย์  บัวพิมพ์ หา้งหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาสยาม ทรานสอร์ต 
62 คุณวิไลพร บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 
63 คุณวารี  คำน้อย บริษัท ทียู โลจิสติกส์ 
64 คุณวลัดดา  สามารถกุล บริษัท ทียู โลจิสติกส์ 
65 รศ.ดร.วราเมศวร์  วิเชียนแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
66 ผศ.ดร.ฆนิศา  รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
67 คุณภาวิณี  อร่ามศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
68 คุณฐิติยา  ผงคลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
69 คุณสุเชษฐ  เทพอาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายละเอียดก าหนดการและรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 

การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
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ภาคผนวก ข 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ที ่ปร ึกษาดำเนินการการอบรมเกี ่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ของกรมการ
ขนส่งทางบก และหน่วยตรวจประเมินอิสระและผู้ตรวจประเมิน แสดงดังตารางที่ ข.1 
 

ตารางท่ี ข.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

คร้ังที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดสัมมนา 

1 13 ก.ย. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ  
จ.ชลบุร ี

2 19 ก.ย. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงแรมสีมาธานี  
จ.นครราชสีมา 

3 3 ต.ค. 62 ผู้ประกอบการขนสง่ส่วนบุคคล 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 

4 28 พ.ย. 62 เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

5 16 ธ.ค. 62 หน่วยตรวจประเมินอิสระ  
และผู้ตรวจประเมิน 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ 

 
เนื้อหาการสัมมนาประชาสัมพันธ์มีดังนี ้

• เป้าหมายของระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

• ขั้นตอนการขอรับการรับรอง 

• ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง 

• ข้อกำหนดของมาตรฐาน 

• แนวทางการตรวจประเมิน 

• การเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมิน 
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กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1-3 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาและกำหนดการดังนี้ 

ตารางท่ี ข.2 กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  

09.15 – 10.00 น. แนะนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 

โดย คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. การนำร่องพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 

• ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 
• แนวทางการเตรียมความพร้อม 
• การให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือขอรับการรับรอง 

โดย คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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1) การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 
 
การประชาสัมพันธ์เพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  
(Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี 
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 109 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทาง
บก ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 

รูปที่ ข.1 การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชาสัมพันธ์ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลหัวข้อ “ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 
109 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณสิริรัตน์  วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า 
2 คุณสุนันท์  เงินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 
3 คุณจิราภรณ์  จิตร์ถวิล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
4 คุณอนงค ์ ธีรประทีปสกุล นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
5 คุณชรินทร  สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
6 คุณอัญชลี  นครกัณฑ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
7 คุณนภามาศ  สวัสดิบุตร นักวิชาการขนส่ง 
8 คุณธัญชนก  จิตอร่าม นักวิชาการขนส่ง 
9 คุณจุฬาลักษณ์  ประมาพันธ์ นักวิชาการขนส่ง 
10 คุณเจนพนัส  สวัสดิบุตร วิศวกรไฟฟ้า 
11 คุณสมบัติ  เปรมประภา ประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
12 คุณปิติคนธ์  วิเชียร ผู้ช่วยผู้จัดการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
13 คุณศรีศุภรณ์  เติมวัฒนาภักดี บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด 
14 คุณสุรศักดิ์  พัดไทย บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด 
15 คุณทองใบ  ภูเศษสง บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
16 คุณปราโมทย์  เสาว์พันธุ์ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
17 คุณสิทธิพันธ์  คุ้มครอง บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด 
18 คุณสุรกรานต์  คำพู บริษัท เวสท์แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด 
19 คุณไกรสร  รอดมาลัย บริษัท เวสท์แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด 
20 คุณพีรพล  อัสสธรณินทร์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด 
21 คุณพงษ์กรณ์  คณาธนะทรัพย์ บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด 
22 คุณทัศนีย์  พงศ์มณีรัตน์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด 
23 คุณอัญพัฒสรณ์  สมัครไทย บริษัท แลคตาซอย จำกัด 
24 คุณศิริพรรณ  ตะโกนา บริษัท โรงงานลักก้ีสตาร์การทอ จำกัด 
25 คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด 
26 คุณศุภรักษ์  ศักดิ์หิรัญรัตน์ บริษัท ไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด 



ข-5 

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
27 คุณอภิโชค  สุกใส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
28 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย  แก้วเอ่ียม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
29 คุณทิพเนตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
30 คุณณัฐญาพร  ชัยเจริญไมตรี บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 
31 คุณพรสุดา  บุญหวัง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 
32 คุณภาสกร  เอ้ืออารีเลิศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
33 คุณศิริวิมล  อำไธสง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 
34 คุณศรชัย  เชาวภู บริษัท ทีแอลเซอร์วิสแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด 
35 คุณสุนันทา  เชาวภู บริษัท ทีแอลเซอร์วิสแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด 
36 คุณอุไรพร  พินิจพูนสิน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 
37 คุณวิมลพรรณ  พานิชเจริญ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 
38 คุณทนงศักดิ์  สุทธิรักษ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) 
39 คุณกรชัช  จันทร์เรือง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) 
40 คุณนงค์นุช  ชมชิด บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด 
41 คุณต่อพล  ฤทธิชัย บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด 
42 คุณอรรถพล  อ่อนสัมพันธ์ บริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
43 คุณพงษ์พันธ์  ดิษฐเต้ยหลวง บริษัท วัชรพล จำกัด 
44 คุณสุคนธ์  เต็มดวง บริษัท วัชรพล จำกัด 
45 คุณปราณชิตาทิพย์ วจีชากาญจน์ บริษัท วิจิตรพลชัย จำกัด 
46 คุณศรีสกุล  พวงทอง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด 
47 คุณสมฤทัย  แต้ภักดี บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด 
48 คุณชัด  ชูขวัญ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 
49 คุณพัฒนพงษ์  สอนวิชา บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 
50 คุณสนธิ  นิ่มตระกูล บริษัท สหวิศวะก่อสร้าง จำกัด 
51 คุณจันทร์เพ็ญ  น้อยบ้าน บริษัท สี่ภาคจัดส่ง จำกัด 
52 คุณสนม  ก๋งเรือง บริษัท สี่ภาคจัดส่ง จำกัด 
53 คุณธนัตถ์กรณ์  ทาทอง บริษัท สี่ภาคจัดส่ง จำกัด 
54 คุณสาวต้องใจ  รุนใจ บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
55 คุณธีรภพ  ศรีนคร บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
56 คุณณัฏฐ์กร  เรืองบุตร บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด 
57 คุณจิราภรณ์  ดวงสาพล บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 
58 คุณวิไลพร  คำมุกชิก บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 
59 คุณอนุรักษ์  เอ่ียมอาจิณ บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
60 คุณวรรธนัย  พิพัฒน์วิทยานนท์ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 
61 คุณพัณณิศา  ชะบา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 
62 คุณจุมพล  สุขสมบูรณ์ธนา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 
63 คุณชัยวัฒน์  จอกลอย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
64 คุณฐิติพงษ์  ไชยเทพ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
65 คุณอนุสรณ์  วงศ์ประเทศ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
66 คุณชุติภร  อุดมเก้าภิญโญ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
67 คุณพรรณ ี ปัญโญชัย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 
68 คุณพรพสุ  กระจ่างภักตร์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
69 คุณสาธิต  ปุญญพัฒนกุล บริษัท สโตนวัน จำกัด 
70 คุณถนอม  พรหมใย บริษัท สโตนวัน จำกัด 
71 คุณจรัญ  งามเนตร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด 
72 คุณปิยวรรณ  ปาสา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด 
73 คุณอดุลย์  โอทาตะ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 
74 คุณสงัด  วงณรา บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด 
75 คุณพรรณรงค์  ทรัพย์เจริญ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 
76 คุณประเสริฐศักดิ์  บัวแดง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 
77 คุณอภิเดช  โยธาฤทธิ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 
78 คุณคมฐิพัฒน์  พันธุระ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 
79 คุณวีระ  ภัทรวรางกูร บริษัท สหรุ่งกิจโลหะ จำกัด 
80 คุณตฤณธร  กั่วพานิช บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด 
81 คุณปุณติรโชด  รักประกอบกิจ บริษัท จงเจริญขนส่ง จำกัด 
82 คุณอภิศักดิ ์ โผผิน บริษัท ศรีไทย อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
83 คุณธนพนธ์  เจิมวิจิตร บริษัท ศรีไทย อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
84 คุณประพนธ์  สินว์สุวรรณ บริษัท เอ็มบาสซีเฟรท (เชียงใหม่) จำกัด 
85 คุณสุรรุจ  รุจิรกุล บริษัท เอ็มบาสซีเฟรท (เชียงใหม่) จำกัด 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
86 คุณจินตนา  สุขกล่ำ บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
87 คุณณัชพล  เจตชยานนท์ บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
88 คุณกนกวรรณ  วิรัตน์วัฒนกุล บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
89 คุณพานิภัค  ทองอ่ิม บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
90 คุณวีรภัทร์  พ่วงญาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
91 คุณชลิตา  ยงยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
92 คุณกิตติศักดิ์  ดีเสมอ บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 
93 คุณคมกฤช  ราชสุข บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 
94 คุณณัฐมล  เพ็ชรศรีม่วง บริษัท สยามอินเตอร์โมดัลทรานสปอร์ต จำกัด 
95 คุณกมลวรรณ  โพธิ์แย้ม บริษัท สยามอินเตอร์โมดัลทรานสปอร์ต จำกัด 
96 คุณนพดล  ผลเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมดาวรินทร์ 
97 คุณสมยศ  น้อยสุข บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
98 คุณสมบูรณ์  นิ่มคำ บริษัท ลูบอร์น (ประเทศไทย) จำกัด 
99 คุณจงชัย  บูรณะปฏิมากร บริษัท สตาร์ไลน์โลจิสติกส์ จำกัด 
100 คุณกชพร  สุวรรณวงศ์ บริษัท อินเตอร์คอสเพ็ด (ประเทศไทย) จำกัด 
101 คุณสถาพร  สวัสดิ์วิทย์ บริษัท อินนิเชียล ซัพพลาย จำกัด 
102 คุณราตรี  กิตติรัต บริษัท อินนิเชียล ซัพพลาย จำกัด 
103 คุณปาณิศา  ภูริปาณิก บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัด 
104 คุณวิณัฐญา  สีเบ้า บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัด 
105 รศ.ดร.วราเมศวร์  วิเชียนแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
106 ผศ.ดร.ฆนิศา  รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
107 ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
108 คุณภาวิณี  อร่ามศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
109 คุณฐิติยา  ผงคลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2) การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดนครราชสีมา 
หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องชุมพล โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 59 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที ่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 

รูปที่ ข.2 การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวข้อ “ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 59 คน 
ดังรายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณชาติชาย  มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
2 คุณจรูญ  จงไกรจักร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
3 คุณจิราภรณ์  จิตร์ถวิล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
4 คุณชรินทร  สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
5 คุณธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
6 คุณธัญชนก  จิตอร่าม นักวิชาการขนส่ง 
7 คุณชุติกาญจน์  ไชยกัญยา บริษัท กู๊ด บิวดิ้ง ดีไซน์ จำกัด 
8 คุณณฐพร  ชุนเกาะ บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด 
9 คุณธรรมนูญ  สนทะเล บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด 
10 คุณเกศณ ี ชวนโพธิ์ บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด 
11 คุณศรุตา  รุ่งเป้า บริษัท โคราชแก๊ส (2004) จำกัด 
12 คุณพิสมัย  รุ่งเป้า บริษัท โคราชแก๊ส (2004) จำกัด 
13 คุณปิยะนุช  คชสาร บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด 
14 คุณชัด  ทองสันเทียะ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด 
15 คุณพิชญา  ทองพิมาย บริษัท ช้างอ้วนคอนตรัสชั่น จำกัด 
16 คุณชลดา  ต้นพุดซา บริษัท ช้างอ้วนคอนตรัสชั่น จำกัด 
17 คุณศิริภา  ลิ้มตระกูล บริษัท ตังปักโคราช จำกัด 
18 คุณอุไรรัตน์  มงคลพรรุจี บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัด 
19 คุณสุรีรัตน์  ด่วนทับรัมย์ บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัด 
20 คุณธำรงค์เดช  พิมลจินดา บริษัท พูลอุดม จำกัด 
21 คุณมยุริ  ชมกว้าง บริษัท พูลอุดม จำกัด 
22 คุณณัทมน  เดชวัฒนาโกมล บริษัท มงคลทรัพย์ทรานสปอร์ต จำกัด 
23 คุณสาริศา  หริตวร บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรม นครราชสีมา จำกัด 
24 คุณนันทการณ ์ เถิกสูงเนิน บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรม นครราชสีมา จำกัด 
25 คุณนันท์ภัส  ผสมทรัพย์ บริษัท ราชสีมาดราก้อน 2002 จำกัด 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
26 คุณเหมือนดาว  จุ้ยหมื่นไวย บริษัท ราชสีมาดราก้อน 2002 จำกัด 
27 คุณศรินยา  โสมัสสา บริษัท ราชสีมาเพชรทวี จำกัด 
28 คุณสำอางค ์ แจมไธสง บริษัท ราชสีมาเพชรทวี จำกัด 
29 คุณสมพงษ ์ เลิศโสภาพันธ์ บริษัท ลานเอ่ียมอุดม 
30 คุณชัยมงคล  อัครรุ่งเรืองกุล ห้างหุ้นส่วน อัครรุ่งเรืองขนส่ง 
31 คุณพรรณราย  ชำนิกลาง บริษัท เอ็น เอส เค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 
32 คุณอริยา  บุรมโคตร บริษัท เอ็น เอส เค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 
33 คุณวิราวรรณ  ไพฑูรย์ บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด 
34 คุณแพรว  หุนสระน้อย บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด 
35 คุณธันยพร  นุชฉิมพลี บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด 
36 คุณกุลณิช  จารึกธรรมกุล บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด 
37 คุณแสงจันทร์  เบิกบาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเมืองย่า 
38 คุณพิพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธานี การโยธา 
39 คุณรัตนา  เลิศวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหนครโนนสูง 
40 คุณอมร  ชุ่มสันเทียะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี จอหอ ไอซ์ 
41 คุณศักชรินทร์  หาญมนตรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 
42 คุณสมชาย  ทวนมะเริง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 
43 คุณพงษ์นรินทร์  โลหณุต ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ 
44 คุณพงศกร  พัดขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ 
45 คุณสุชาติ  เกขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณรุ่งเรืองกิจ 
46 คุณกรพช  พรจิรชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจิรชาติ 45 
47 คุณวิภา  สนลอย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาพงษ์สาร 
48 คุณประพันธ์  พรมเสนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ มิเนอร์รัล เซฮร์วิส ชัยภูมิ 
49 คุณณภัทร  เข็มทอง นางจำลอง  เข็มทอง 
50 คุณเฉลียว  หงษ์กลาง นายเริงศักดิ์ เข็มทอง 
51 คุณสมประสงค์  จันท์โรธรณ์ นายสมประสงค์  จันท์โรธรณ์ 
52 คุณคุณภาณุพงศ์  พานทอง นายแสวง  พานทอง 
53 คุณสุดารัตน์  หนูสันเทียะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) 
54 คุณปิยะนุช  นวนสันเทียะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง 
55 คุณแสงจันทร์  บุตรพรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณรุ่งเรืองกิจ 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
56 ผศ.ดร.ฆนิศา  รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
57 คุณวรัทยา  พุ่มพวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
58 คุณภาวิณี  อร่ามศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
59 คุณฐิติยา  ผงคลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3) การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

 
การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื ้นที ่ภาคตะวันออก หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark) สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  ณ ห้องแสน
สำราญ โรงแรมบางแสน เฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี ผู ้แทนสมาคมขนส่งภาคตะวันออก ผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 

รูปที่ ข.3 การสัมมนาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชาสัมพันธ์ผู ้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพื้นที่ภาคตะวันออกหัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” มีผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 60 คน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณมนัส  รุ่งปิ่น หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 
2 คุณธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
3 คุณชรินทร  สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
4 คุณจุฬาลักษณ์  ประมาพันธ์ นักวิชาการขนส่ง 
5 คุณสุนีย์  ภูติวณิช นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี 

สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง 
6 คุณณัฐจันธร  ขวัญเมือง คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

ชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง 
7 คุณนรา  อยู่สุข ประธานชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง 
8 คุณชลากร  ขวงขุนทด เลขาชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง 
9 คุณวิโรจน์  รมเยศ สมาคมขนส่งภาคตะวันออก 
10 คุณคมขำ  นาวีรัตนวิทยา บริษัท ชลบุรีสาธิต คอนสตรัคชั่น จำกัด 
11 คุณคณิต  กาญจนประยูร บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด 
12 คุณปรียนันท์  จันทร์วิไล บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด 
13 คุณปลิตา  เสมอวงศ ์ บริษัท ธารรัก จำกัด 
14 คุณจุฑาภรณ์  เสมอวงศ ์ บริษัท ธารรัก จำกัด 
15 คุณศิริพรรณ  เสมอวงศ ์ บริษัท ธารรัก จำกัด 
16 คุณพัชรา  เสมอวงศ ์ บริษัท ธารรัก จำกัด 
17 คุณอัครเดช  เรืองนาราบ บริษัท บงกช ฟิวลิ่ง จำกัด 
18 คุณนุชนารถ  เรืองนาราบ บริษัท บงกช ฟิวลิ่ง จำกัด 
19 คุณเสกสรร  จำเนียรสุข บริษัท ปรินดา จำกัด(มหาชน) 
20 คุณอนุสรณ์  จักรเจริญพรชัย บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 
21 คุณสมจินต์  โชคประทานพร บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 
22 คุณศุภโชค  อดิศัยยิ่ง บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน) 
23 คุณพีรกฤต  แซ่จัง บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน) 
24 คุณคุณสุรชาติ  ปิ่นบรรจง บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
25 คุณพรนภา  บุญเถิง บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด 
26 คุณธนากร  ช่วงไชย บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จำกัด 
27 คุณชาญกิตต์ิพล  กองแก้ว บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จำกัด 
28 คุณกฤชวัชร์  วรรณประเสริฐ บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์คอนกรีต จำกัด 
29 คุณพิสิษฐ์  ประเสริฐพงษ ์ บริษัท ประเสริฐพงษ์ ธุรกิจ (2003) จำกัด 
30 คุณคุณวนิสา  พรมเทา บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
31 คุณฐิติมา  บานแย้ม บริษัท สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
32 คุณสิรินธร  ขอพ่ึงกลาง บริษัท ศรีราชาโชคสำราญ จำกัด 
33 คุณวรพล  กลกลาง บริษัท เค ที ซี โฮม จำกัด 
34 คุณวรรณวิดี วรวุฒิเกรียงไกร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด 
35 คุณรังสรรค์  เผ่าสกุลทอง บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด 
36 คุณนภสร  อิสสระพล บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด 
37 คุณรัตนาภรณ์  ธนสุขสมบัติ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด 
38 คุณชัยยศ  เชื้อแย้ม บริษัท ทู บี วอเตอร์ 
39 คุณปกรณ ์ พฤกษ์ไพโรจน์กุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดทรายค้าวัสดุก่อสร้าง 
40 คุณยุพิน  แสงเกิด บริษัท ศรีรัตนปราโมทย ์จำกัด 
41 คุณยุพา  แสงเกิด บริษัท ศรีรัตนปราโมทย ์จำกัด 
42 คุณปฏิภาณ  ลิ้มประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ 
43 คุณวีรภัทร  ฐิติรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ 
44 คุณณัฏฐนันต์ธร บริษัท ศุภมิตรสโตร์ จำกัด 
45 คุณพิราวรรณ  ขาวงาม บริษัท อุดมศักดิ์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 
46 คุณไพรัตน์  กองแก้ว บริษัท อุดมศักดิ์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 
47 คุณสนิท  วงศ์รัตนะ บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด 
48 คุณอลงกรณ์  วรรมหาทิง บริษัท ชาญมั่นคง จำกัด 
49 คุณโสภิดา บริษัท สหชัยสัตหีบ จำกัด 
50 คุณกานต ์ ศรีจันทร์ บริษัท สหชัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 
51 คุณอิสริญาภรณ์  สำรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบางละมุง 
52 คุณสุทิน  เจิมขัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ทรัพย์ถาวร 
53 คุณสุนันทา  โชคชัยชำนาญกิจ ร้านสื่อบริการ 
54 คุณดนัย  โชคชัยชำนาญกิจ ร้านสื่อบริการ 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
55 คุณธีระ  มนลธีพัฒน์ บริษัท เอส เอ ซี คอนกรีต 
56 คุณถิรเดช  สารสูตรดำรง บริษัท ซาเรนส์ ไทยแลนด์ 
57 คุณกัญญ์ศิริ  บุญสว่าง บริษัท ซาเรนส์ ไทยแลนด์ 
58 รศ.ดร.วราเมศวร์  วิเชียนแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
59 คุณภาวิณี  อร่ามศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
60 คุณฐิติยา  ผงคลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
4) การสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก 

 
การสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวีนัส โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 115 คน ประกอบด้วย บุคลากรของ
กรมการขนส่งทางบกท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 

รูปที่ ข.4 การสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก 
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กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาและกำหนดการดังนี้ 

ตารางท่ี ข.3 กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. 

 

พิธีเปิดการประชุม โดย นางสาวรัตนา อิทธิอมร  ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก 

กล่าวรายงาน โดย นางสุนันท์  เงินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 

09.15 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ “นโยบายกรมการขนส่งทางบกในการส่งเสริมระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก สำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” 
โดย นางสาวรัตนา อิทธิอมร  ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก  
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล” 

โดย คณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. บรรยาย “ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง
เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” 

โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 

13.45 – 14.30 น. 

 

14.30 – 14.45 น. 

ทดสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมิน 

โดย คณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.30 น. สรุปผลการประชุม 
 

  



ข-16 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การรสัมมนาประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  หัวข้อ “ระบบ
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 
115 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณรัตนา อิทธิอมร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ งานตรวจราชการกรม 

2 คุณฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการขนสง่สินค้า 

3 คุณสุนันท์ เงินอนนัต ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสนิค้า 

4 คุณแสงเพ็ญ โพธิ์งาม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

5 คุณจิราภรณ์ จิตร์ถวิล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

6 คุณอนงค์ ธีรประทีปสกุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

7 คุณธนภัค สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

8 คุณชรินทร สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

9 คุณภิรญา โคมจันทร ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

10 คุณนภามาศ สวัสดบิุตร นักวิชาการขนส่ง 

11 คุณธัญชนก จิตอร่าม นักวิชาการขนส่ง 

12 คุณจุฬาลักษณ์ ประมาพันธ ์ นักวิชาการขนส่ง 

13 คุณเจนพนัส สวัสดบิุตร วิศวกรไฟฟ้า 

14 คุณปภัสสร แสงรัศมีกุล นักวิชาการขนส่ง 

15 คุณนิภาภัทร อุยานนัท ์ นักวิชาการขนส่ง 

16 คุณชิรพงษ์ พิมพ์แสนนลิ นักวิชาการขนส่ง 

17 คุณวรัญญา สัจจานุรักษ ์ นักวิชาการปฏิบัติการ กองแผนงาน 

18 คุณกุลยา กัลยกร นิติกรปฏิบัติการ 

19 คุณอรสา ขาวเหมือนเดือน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผูโ้ดยสาร 

20 คุณวีระยา จิวศิวานนท ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

21 คุณบงกช พงศ์แพรวพรรณ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 

22 คุณยุพิน กลิ่นขจร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 

23 คุณสมเกียรติ สุทธิพินทะวงศ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
24 คุณพิสิษฐ์ วงศ์จำปา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 
25 นายก.ศิริ ตาดพริ้ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง  

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 
26 คุณณัฐกร โอภาสทิพากร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

สำนักมาตรฐานงานทะเบียนภาษีรถ 
27 คุณณปภัช ธรรมคันธ ี นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  

สำนักมาตรฐานงานทะเบียนภาษีรถ 
28 คุณชรัญญา วงษ์อุทัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  

สำนักมาตรฐานงานทะเบียนภาษีรถ 
29 คุณนวลพร ไชยเดชกำจร นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ  

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
30 คุณกมล ขุทรานนท ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
31 คุณอัดชา บัวจนัทร ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง จังหวัดกระบี ่

32 คุณสุนิสา นาคพี่น้อง เจ้าพนักงานขนสง่ปฏบิัติงาน จงัหวัดกาญจนบุรี 

33 คุณอารีรัตน์ โลหะวิจารณ ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

34 คุณจิริวรรณ์ สำเภาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดกำแพงเพชร 

35 คุณจันทร์จิรา แสวงผล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดขอนแก่น 

36 คุณศิริลักษณ์ สามสีเนยีม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดจันทบุรี 

37 คุณสุนทรวุฒิ สุพรหมมา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

38 คุณกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี จงัหวัดชลบรุี 

39 คุณจุฑาทิพ ผินใหม ่ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดชัยนาท 

40 จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาด ี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดชัยภูมิ 

41 คุณอรอนงค์  เขียวเล็ก นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ จังหวัดชุมพร 

42 คุณพัชรินทร์ พรหมวิหาร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดเชียงราย 

43 คุณวราภรณ์ วัชรอัศวพงศ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดเชียงใหม่ 

44 คุณสุริยา  ตันตสิิทธิกร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดตรัง 

45 คุณรุ่ง ตาละอุปะละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ จังหวัดตราด 

46 คุณเพ็ญจันทร์ จันทรา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดตาก 

47 คุณทศพร เสงี่ยมงาม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดนครนายก 

48 คุณชิศณุพงศ์ สนุทร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดนครปฐม 

49 คุณสมใจ กำดา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดนครพนม 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
50 คุณจรูญ จงไกรจักร นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา 

51 คุณสุวมาลย์ คงทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดนครราชสีมา 

52 คุณสมบัติ มนตรี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดนครสวรรค์ 

53 คุณปรีดา บุราคร นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดนนทบุรี 

54 คุณชนะ ลิขิตเดชาโรจน ์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

55 คุณทพฤทธิ์ แก้วสุวรรณ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ จังหวัดนราธิวาส 

56 คุณปกป้อง ว่องวัฒนเกียรติ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดน่าน 

57 คุณวัชรพงษ์  พรหมชาตร ี นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดบึงกาฬ 

58 คุณพันธิตรา ไทยเจียม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดบุรีรัมย์ 

59 คุณกนกพร สุขพอดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดปทุมธานี 

60 คุณอัจฉรา อรุณรัตน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

61 คุณอัญชลี สุทธชิัยฤทธิ ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดปราจีนบุรี 

62 คุณศิริพร บุญมี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดปัตตานี 

63 คุณกรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

64 คุณวชิราวัลย์ เอ่ียมใจตรง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดพะเยา 

65 คุณกุลธิดา ณ ตะกั่วทุ่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดพังงา 

66 คุณศศิพิมพ ์ฤทธิศักดิ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดพัทลุง 

67 คุณเกียรตสิุดา ถาวรศักดิ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดพิจิตร 

68 คุณณรงค์เดช ศิวะแพทย ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดพิษณุโลก 

69 คุณประทิน ขาวคง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดเพชรบุรี 

70 คุณฐิติรัตน์ บุญแจ้ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

71 คุณพนิดา ภิมาลย ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดแพร่ 

72 คุณนันทา อินทรัตน ์ เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญงาน จังหวัดภูเก็ต 

73 คุณนัฐฒิณา คำสา เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญงาน จังหวัดมหาสารคาม 

74 คุณลลิตา พชิัยธนะธาดากุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดมุกดาหาร 

75 คุณชัยทนนั ศรีอภิวงศ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

76 คุณสนั่น  จำปา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง จังหวัดยโสธร 

77 คุณจตุรงค์  แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 

78 คุณคุณสุวิทย์ แฝพิมาย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดร้อยเอ็ด 

79 คุณธัญญลักษณ์ ว่องทั่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดระนอง 
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80 คุณรัตนมณี วงษศร ี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดระยอง 

81 คุณสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ จังหวัดราชบุรี 

82 คุณคุณจันทร์เพ็ญ สุขบัณฑิตย ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดลพบุรี 

83 คุณสมชาย เหม็งทะเหล็ก นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดลำปาง 

84 คุณพรรทะนีย์ พิพฒันน์ุกุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดลำพูน 

85 คุณไพโรจน์ สีมะเดื่อ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดเลย 

86 คุณคุณจิราณี บุตรภักด ี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดศรีสะเกษ 

87 คุณกฤษณา เหมะธุลิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสกลนคร 

88 คุณศุลีพร แก้วสองเมือง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสงขลา 

89 คุณพจนวรรณ ปากบารา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสตูล 

90 คุณพรลภัส แสงวงศ ์ นักวิชาการขนส่งจงัหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

91 คุณอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมทุรสงคราม จงัหวัดสมุทรสงคราม 

92 คุณสุภาพร แย้มดงพลอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสมุทรสาคร 

93 คุณสุริยา ชูเชิด นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสระแก้ว 

94 คุณศรายุทธ  นาคถนอม นักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ จงัหวัดสระบุรี 

95 คุณคุณฐิติมา บกเขาแดง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสิงห์บุรี 

96 คุณอัญชร ี พรมอยู่ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสุโขทัย 

97 คุณศักรินทร์ จันทร์ฉาย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสุพรรณบุรี 

98 คุณเบญจมาศ ขวัญด ี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสุราษฎ์ธานี 

99 คุณชาญณรงค์  วชิัยโย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดสุรินทร์ 

100 คุณเอกสิทธิ์ คงปัญญา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดหนองคาย 

101 คุณชนิดาภา จนัดาหาร เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญงาน จังหวัดหนองบัวลำพูน 

102 คุณครรชิต จันทนา นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดอ่างทอง 

103 คุณอัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จงัหวัดอำนาจเจริญ 

104 คุณมณีรัตน์ จันสะดวง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดอุดรธานี 

105 คุณพัชราภรณ์ งามแก้ม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

106 คุณกรองทิพย์ อินทโฉม เจ้าพนักงานขนสง่ปฏบิัติงาน จงัหวัดอุทัยธานี 

107 คุณสัตตบุษย์ สร้อยสิงห์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ จังหวัดอุบลราชธาน ี

108 รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

109 ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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110 ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

111 คุณภาวิณี อร่ามศรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

112 คุณฐิติยา ผงคล ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

114 คุณสุธารส พึ่งสมบุญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

115 คุณธวัชชัย คงสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
5) การสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ

ผู้ตรวจประเมิน 
 
การสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน  หัวข้อ 
“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องดอนเมือง ๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 90 คน ประกอบด้วย บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกส่วนกลาง หน่วยตรวจประเมินอิสระ 
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

  

  

รูปที่ ข.5การสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ  
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 
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กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์มีเนื้อหาและกำหนดการดังนี้ 

ตารางท่ี ข.4 กำหนดการสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ  
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. 

 

พิธีเปิดการประชุม โดย นางสิริรัตน์  วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า 

กล่าวรายงาน โดย นางสุนันท์  เงินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า 

09.15 – 10.00 น. บรรยาย “ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วน
บุคคล” 
โดย คณะทีป่รึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. Workshop กลุ่ม “การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” 

โดย คณะทีป่รึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็นแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก 

โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า  

13.45 – 14.30 น. 

 

14.30 – 14.45 น. 

ทดสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน 

โดย คณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.30 น. สรุปผลการประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การรสัมมนาประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจประเมินอิสระ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน  หัวข้อ 
“ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน
ทั้งหมด 90 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
1 คุณสิริรัตน์  วีรวิศาล ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า 

2 คุณสุนันท์  เงินอนนัต ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสนิค้า 

3 คุณจิราภรณ์  จิตร์ถวิล  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

4 คุณอนงค์  ธีรประทีปสกุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

5 คุณชรินทร  สนั่นศรีสาคร  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

6 คุณธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

7 คุณนภามาศ  สวัสดบิุตร นักวิชาการขนส่ง 

8 คุณธัญชนก  จิตอร่าม นักวิชาการขนส่ง 

9 คุณจุฬาลักษณ์  ประมาพันธ ์ นักวิชาการขนส่ง 

10 คุณสุทธมน ชัยประภา นักวิชาการขนส่ง 

11 คุณพงศ์ธร ธีระชัย นักวิชาการขนส่ง 

12 คุณสโรชา กระตดุนาค สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

13 คุณกนกพร ลายสนิทเสรีกุล สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

14 คุณจันทนี อยู่เย็น สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

15 คุณสิริพรรณ เห็มสุทธิ์ สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

16 คุณภัทรพล ผลวิวฒัน ์ สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

17 คุณคงฤทธิ์ จันทริก สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

18 คุณเชิดชัย พะไลรัมย ์ โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

19 คุณธนวรรณ เกษแก้ว โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

20 คุณวทัญญู บัวแย้ม โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

21 คุณภูมิพิทักษ์ ศิลปศร โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

22 คุณนนท์ ภปูรัสสานนทน ์ โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

23 คุณพัฒนพงศ์ สุวรรณพงศ ์ โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

24 คุณสารภี ศรีลัดดา โรงเรียนทักษะพิพฒัน์ (SCG) 

25 คุณปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
26 คุณทวีพัฒน์ ภูท่อง บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

27 คุณทินพร สถาพรนานนท ์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

28 คุณกฤตพันธ์ ก้าวสัมพนัธ ์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

29 คุณนิตยา พ่วงสม บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

30 คุณวันชนะ พ่วงสม บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

31 คุณบุญาชาต ชัยปาริฉัตร์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

32 คุณสุธี ธรรมาภิบาลจิต บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

33 คุณมาโนช สมบุญณา สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

34 คุณพรศิลป์ จันทร์คง สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

35 คุณนพดล จนัทรกุล สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

36 คุณสุคล เศษสุงเนนิ สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

37 คุณชูเกียรติ วงศ์เสนาะ สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

38 คุณนรินทร ์สุขราช สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

39 คุณธีรยุทธ์ เกียรติถาวรชัย สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

40 คุณอุทุมพร อยู่สุข วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 

41 คุณวันวิสา ด่วนตระกูลศิลป ์ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 

42 คุณวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 

43 ผศ.ดร.ธรินี มณีศร ี วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 

44 คุณทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 

45 คุณปิยดา รุขชาต ิ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

46 คุณพาขวัญ ยศศิริ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

47 นางสคุณณัชชา รวนินทกิจ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

48 คุณสกุล เงินคำ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

49 คุณพิฑูรย์ ขวัญเมือง สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

50 คุณพรพรรณ สุขญาณกิจ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

51 คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพนัธ ์ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

52 คุณสายพิรุณ ปยุะต ิ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

53 คุณอภิชญา สหธนนนท์ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

54 คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ ์ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 

55 คุณวันทนา  เพ็งขำ สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งแหลมฉบัง 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
56 คุณเอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย 

57 คุณวิศรุต ช่วยจันทร ์ สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย 

58 คุณพัชรินทร์ อินทมาส สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย 

59 คุณรอยหทัย แก้วใหม่ สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย 

60 คุณณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม สมาคมวิทยาการจราจรการขนส่งแห่งประเทศไทย 

61 คุณประสงค์ ตั้งศิริวฒันา บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

62 คุณวิวิธชัย ตั้งศิริวฒันา บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

63 คุณสิทธิชัย ฉิมใหม ่ บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

64 คุณวีระ ศุกลนิพัทธ ์ บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

65 คุณชมบงกช รวปีัญญาเลิศ บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

66 คุณสิทธิพงษ์ ฉิมใหม ่ บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

67 คุณสุรชัย พันธมติร บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

68 คุณฐิติพล พงวิรัตน์สุข* บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

69 คุณบูชา ทรัพย์เจริญ สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

70 คุณประจักษ์ พรมงาม สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

71 คุณชนัย บุนนาค สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

72 คุณแคทรียา ศักดิ์ตระกูลหรู สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

73 คุณจินตนา พันธ์มาล ี สมาคมขนสง่สินคา้ภาคอีสาน 

74 คุณสุริยะ จันทรา สมาคมขนสง่สินคา้ภาคอีสาน 

75 คุณกฤตณ์ จิตนะ สมาคมขนสง่สินคา้ภาคอีสาน 

76 คุณกิตติ์นัตถ ์บรรจงรักษ์ สมาคมขนสง่ทางบกแห่งประเทศไทย 

77 คุณวิษณุลักษ์ พันวะ สมาคมขนสง่ทางบกแห่งประเทศไทย 

78 คุณพรธรัตน์ นิลเพชรอนนัต ์ บริษัท ทิฟฟา่ จำกัด 

79 คุณวภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชษฐ บริษัท ทิฟฟา่ จำกัด 

80 คุณจารุวรรณ สุ่มงาม สมาคมขนสง่ทางบกแห่งประเทศไทย 

81 คุณกฤษณ์ กาญจนพยัฆ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

82 คุณอนวัช บุญช่วง บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

83 คุณบุตรมณี บุญผล นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

84 คุณวศินี นามมลู นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

85 คุณวรรษมล พันธ์สัมฤทธิ ์ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 
86 รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

87 ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

88 คุณภาวิณี อร่ามศรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

89 คุณฐิติยา ผงคล ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

90 คุณสุธารส พึ่งสมบุญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การด าเนินการของผูป้ระกอบการ 

ในโครงการน าร่องใหค้ าแนะน า 

ผูป้ระกอบการขนสง่ส่วนบุคคลเขา้สู่ระบบ 
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ภาคผนวก ค 

โครงการนำร่องให้คำแนะนำผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ 

โครงการนำร่องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยการตรวจประเมินผู ้ประกอบการนำร่องทั ้งหมด 15 ราย ซึ ่งมีทั้ง
ผู้ประกอบการที่ผ่านข้อกำหนดทุกข้อ และผ่านแบบมีเงื่อนไข ซึ่งรายละเอียดผลการตรวจประเมินพร้อมผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ข้อกำหนดบังคับของผู้ประกอบการนำร่องแต่ละราย ดังแสดงดังนี้ 

1) รายช่ือผู้ประกอบการขนส่งท่ีเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ ค.1 

ตารางท่ี ค.1 ผู้ประกอบการขนส่งท่ีเข้าร่วมโครงการนำร่อง 

ลำดับ ผู้ขอรับการรับรอง จังหวัด 
เข้าร่วมโครงการนำร่องเพ่ือขอรับ

การรับรองสำหรับการขนส่ง วันที่เข้ารับ
ตรวจประเมิน 

ส่วนบุคคล ไม่ประจำทาง 

1 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ฉะเชิงเทรา ✓  24 ต.ค.62 

2 บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด นครราชสมีา ✓  30 ต.ค. 62 

3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ นครราชสมีา ✓  30 ต.ค. 62 

4 บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด นครราชสมีา ✓  30 ต.ค. 62 

5 บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด นครราชสมีา ✓ ✓ 31 ต.ค. 62 

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ นครราชสมีา ✓  31 ต.ค. 62 

7 นางสาวณัฐวี ดีเสมอ สมุทรสาคร ✓  7 พ.ย. 62 

8 บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัด สมุทรสาคร  ✓ 7 พ.ย. 62 

9 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ✓  18 พ.ย. 62 

10 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ชลบุร ี ✓  20 พ.ย. 62 

11 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด  ชลบุร ี  ✓ 20 พ.ย. 62 

12 บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ชลบุร ี ✓  20 พ.ย. 62 

13 บริษัท สุวลี จำกัด ชลบุร ี ✓  21 พ.ย. 62 

14 บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ปทุมธานี ✓  9 ธ.ค. 62 

15 บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ปทุมธานี ✓  9 ธ.ค. 62 
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2) ผลสรุปการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ข้อกำหนดบังคับของผู้ประกอบการนำร่อง
แต่ละราย  ดังแสดงผลสรุปดังนี้ 

2.1) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.2  

ตารางท่ี ค.2 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างฝ่ายขนส่งเป็น Organization 
chart แ ล ะ  Job description ผ ู ้ ช ่ ว ย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- ผู ้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่ง คือ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขนส่ง (คุณภู
กิจ) และฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัย 
(คุณศิริวิมล) 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่ง 
(เรามุ่งมั่นให้บริการด้านการขนส่ง) 
- มีต ัวชี้ ว ัด  KPI 4 เร ื ่ อง  ด ั งนี้  ส ่งตรง 
ครบถ้วน คุณภาพ อุบัติเหตุ  

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- SAP,POD ( Proof of Delivery)  คื อ 
สถานะการส่งสินค้า , Temp Tag, GPS 
- ระบบการจัดรถ 
- ระบบการรับส่งสินค้าครบถ้วน 
- ระบบ Tracking Location 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- รถทั้งหมดเข้าศูนย์ ISUZU แสดงใบเสร็จ
ยืนยันกับทาง CPF 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีประกันสินค้า 
- มี KPI ในการรับ ตรวจสอบสินค้า 
-  ม ีกระบวนการสอบสวนหากส ินค้า
เสียหาย ไม่ครบถ้วนหรือความเย็นไม่ได้
ตามมาตรฐาน 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ มีการ
จัดอบรมทุกปี มีให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ
และลงปฏิบัติจริง (ภาคสนาม) 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- Inbound and Outbound (DC) มีการ
วางแผนเส้นทาง มีการประชุมประจำเดือน
แจ้งข้อมูลเส้นทางการขนส่ง 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีผลการปฏิบัติงาน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการควบคุมคุณภาพสินค้าด้าน pre 
cool – port cool การร ักษาอ ุณหภ ูมิ  
ตรวจสอบอุณหภูมิ 
- ม ีการปรับปรุง lead time buffer ให้
มากขึ้น เพราะมีขั้นตอนที่เคยผิดพลาดมา
ก่อน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการควบคุมความเร็ว และมีการลงโทษ 
ตักเตือนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม 
- มีการจัดการการทำงานของพนักงานขับ
รถให้มีเวลาเพียงพอในการขนส่ง ไม่เร่งรีบ
มากเกินไป 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั ้นตอนการจัดการ แผนการจัดการ
อุบัติเหตุ 
- มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- มีการรายงานอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบ 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกอุบัติเหตุ แบบการบันทึก
ของบริษัท 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

-  ม ีการสรรหาบ ุคลากร อบรม สอบ
ข้อเขียน สอบการขับขี่ 
- ตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีคู่มือพนักงาน 
- มีการจัดปฐมนิเทศของบริษัท 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการอบรมความปลอดภัย เช่น การขับขี่
อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพและการ
บำรุงรักษารถเบื้องต้น เป็นต้น 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีการปรับขึ้นของเงินเดือนตามผลงาน
ทุกปี 
- มีโบนัสประจำปี 
- มีสวัสดิการ 
- มีทุนการศึกษาบุตร 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติพนักงาน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น ตรวจ
ร่างกายทั่วไป ตรวจสารเสพติด เป็นต้น  

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- การจัดรถต้องคำนึงถึงการผักผ่อนให้กับ
พนักงานขับรถได้พัก เมื่อครบ 4 ชั่วโมง 
- ติดตามการจอดของรถทุกครั้งที่ทำการ
ขนส่งสินค้า 
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3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการใช้เครื่องตรวจ สุ่มตรวจ 100% ทุก
เดือน  
-  คร ั ้ งต ่อไปในเวลาอ ันใกล ้น ี ้  จะใช้
เครื่องตรวจทุกคร้ังที่ทำการขนส่งสินค้า 
- การส่งสินค้าให้กับลูกค้า มีการตรวจวัด
ทุกคร้ัง 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจทุกคน 100% ทุกปี 
- มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมตรวจ
ด้วย 
- มีมาตรการการลงโทษรุนแรงที่สุด คือ 
การไล่ออก 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการใช้ Fleet card กลับมาส่งใบเสร็จ 
- ม ีการวิเคราะห์การใช ้เช ื ้อเพลิงเป็น
กิโลเมตร/ลิตร 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจความพร้อมของรถ 
- มีใบตรวจเช็คอุณหภูมิ 
- มีแผนการบำรุงรักษารถ ตามระยะทาง 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีประวัติรถทุกคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มี Customer Service ที่รับทราบข้อมูล 
- มีการประเมินความพึงพอใจการทำงาน
ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีแบบประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- มีการสอบถามทางโทรศัพท์ 
- มีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจให้กับ
ฝ่ายขาย แผนกต่างๆ ประเมินที่ 95 % 
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2.2) บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของ บริษัท 
มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อกำหนด 
3.8 และข้อกำหนด 3.9 เพิ่มเติมมาตรการจัดการและบทลงโทษในการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด
แสดงดังตารางที่ ค.3  

ตารางท่ี ค.3 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ของบริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างการบริหารงาน 
- มีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่ง 3 สาขา  

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่ง 
- มีการประชุมกลุ ่มย่อยแจ้งนโยบายให้
พนักงานรับทราบ 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มีการใช้โปรแกรมคำนวณต้นทุน (ค่า
น้ำมัน+ค่าใช้จ่ายต่างๆ ) 
- มีการใช้ Line กลุ่มในการส่งงาน 
-Excel ลงบันทึกน้ำมัน ซ่อมบำรุง บัญชี
เงินเดือน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีแนวทางกำจัดของเสีย 
- ยางรถยนต์เข้าศูนย์ทั้งหมด 
- แบตเตอรี่ เปลี่ยนร้าน 
- น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนศูนย์ และที่บริษัท
ด้วย 
- ใช้ระบบการจัดการวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีมาตรฐาน GMP มีการตรวจสอบกลับ
และรับรองสินค้า 
- มีการทำส ัญญาเก ็บลูกค ้ารายใหญ่ๆ 
รับผิดชอบเปลี่ยนสินค้า ในกรณีสินค้ามี
ปัญหา 
- มีข้อกำหนดในการส่งสินค้า 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน และแสดง
แผนผังในแต่ละขั้นตอน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนเส้นทางการขนส่ง เพื่อ
ความเหมาะสม รถบรรทุกใหญ่ ไม่วิ ่งส่ง
ของในเมือง ใช้รถเล็ก 
- มีมาตรการห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีการบันทึกผลการปฏิบัต ิงานขนส่ง  
ทุกเที่ยว ทุกวัน สรุปผลการดำเนินเพื่อใช้
ประเมินผลการทำงานของพนักงานขับรถ 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบันทึกการขนส่งที ่ไม่เป็นไปตาม 
มาตรการเป็นรายกรณีและนำมาวิเคราะห์ 
- มีจป. ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- ม ีมาตรการควบค ุมความเร ็วตามที่
กำหนด 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั้นตอนในการจัดการเหตุฉุกเฉิน  
- มีหมายเลขโทรศัพท ์ในการแจ ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีแบบฟอร์มเปล่าเพื่อใช้ในการบันทึก
เหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- อธิบายการรับสมัครพนักงานได้โดย
ละเอียด 
- มีการเพิ่มประวัติพนักงาน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฎระเบียบการทำงาน การแต่งกาย 
- มีบทลงโทษ 
- ติดประกาศ มีประกาศวันหยุด 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีแผนการอบรมพนักงานประจำปี 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีการจัดกิจกรรมให้รางวัลแก่พนักงาน 
หลายรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงาน 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติการทำงานของพนักงาน 
- มี Excel HR ประวัติพนักงาน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีผลการตรวจสุขภาพพนักงานปี 2561 
- ปี 2562 มีแผนนัดหมาย ตารางเดือน 
พฤศจิกายน 2562 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีมาตรการตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน
ของพนักงานขับรถ 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยเครื ่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ม ีการสุ ่มตรวจหาสารเสพติด โดยใช้
เครื่องตรวจ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการบันทึกการตรวจรถทุกเที่ยววิ่ง 
- มีแผนการซ่อมบำรุง  
- กรณีรถใหม่ ใช้ซ่อมตามศูนย์ รถเก่ามีช่าง
ซ่อมของบริษัทดูแลและติดตาม 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมรถราย
คัน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
- มีการจัดการข้อเรียกร้อง และติดตาม
ความพึงพอใจ ของลูกค้า 

 

2.3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ ์

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อกำหนด 3.8  
และข้อกำหนด 3.9 เพิ่มเติมมาตรการจัดการและบทลงโทษในการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด  
แสดงดังตารางที่ ค.4  

ตารางท่ี ค.4 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ์ 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- ผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งเป็นผู้จัดการความ
ปลอดภัยมีทั้งหมด 3 คน สาขาละ 1 คน 
- มีโครงสร้างการบริหารงาน มีฝ่ายขนส่ง  

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบาย และประชุมกลุ่มย่อยแจ้งให้
รับทราบแล้ว 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ใช้ Excel บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
การซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลพนักงานของ
บริษัท และบันทึก payment 
- ใช้แอพพลิเคชั่น Line 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีแผนการเปลี่ยนถ่ายตามระยะทาง 
- ยางเข้าศูนย์ 
- น้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ และบริษัทฯ เปลี่ยน
เอง 
- แบตเตอรี่เข้าศูนย์ 
- ม ีระบบจ ัดการของเส ียท ี ่ ไม ่ ใช่ ทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีมาตรฐาน GMP 
- มีกระบวนการสอบย้อนกลับและรับรอง
สินค้า 
- มีการทำสัญญา กับลูกค้าบางราย 
- มีกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการยอมรับ ทาง
บริษัทได้มีการรับข้อร้องเรียนและจัดส่ง
สินค้าให้ใหม่ 
- มีข้อกำหนดการส่งสินค้ากับลูกค้า 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีการจัดทำขั้นตอนการขนส่งสินค้า 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการจัดรถให้สัมพันธ์กับเส้นทาง 
-  ม ีการกำหนดจ ุดพ ักรถ เช ่น ไม่ จัด
รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเมือง 
- มีมาตรการห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีใบส่งของ และทำการสรุปการขนส่งทุก
เที่ยวรายประจำวัน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบันทึกการขนส่งที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานเป็นรายกรณี และนำมาวิเคราะห์
ปรับปรุงเป็นรายกรณี 
- มีจป.รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดและแก้ไข 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีมาตรการกำหนดให้พนักงานขับรถ ต้อง
รับผิดชอบในการขับขี ่ ตามความเร็วที่
กฎหมายกำหนด 
- มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติ ่มมาตรการติด 
GPS 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
- มีการซักซ้อมหนีไฟ และเหตุฉุกเฉิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ เป็น
แบบฟอร์มให้ใช้เนื ่องจากที ่ผ่านมาไม่มี
อุบัติเหตุจากรถ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัคร 
- มีประวัติพนักงานขับรถ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีคู ่มือการปฏิบัติตน และระเบียบการ
แต่งกาย พร้อมปิดประกาศให้พนักงาน
รับทราบรวมถึงบทลงโทษ 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีอบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัยเมื่อเดอืน 
พ.ค.62 และการอบรมการตรวจสภาพยาง 
- มีแผนฝึกอบรม 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีการให้รางวัลประจำปีเป็นรางวัลตรงต่อ
เวลา 
- มีรางวัลเพราะเราคู่กัน (พนักงานกับเด็ก
รถอยู่คู่กัน) 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติ  
- มีบันทึกประวัติพนักงานใน Excel 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ โดย
โรงพยาบาลที่โคราช 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีมาตรการกำหนดชั่วโมงการทำงาน ตาม
กฎหมาย ในคู่มือพนักงาน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ 
- มีรายงานการตรวจแอลกอฮอล์ 
- มีผลการสุ่มตรวจ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีแผนการตรวจสอบสารเสพติด 
-  แนะนำให ้บร ิษ ัทกำหนดมาตรการ
ดำเน ินการบทลงโทษให ้ช ัดเจน และ
ประกาศให้พนักงานรับทราบ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกการใช้น้ำมัน 
- วิเคราะห์การใช้ ให้รางวัลการประหยัด
น้ำมัน 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ตรวจทุกเที่ยววิ่ง 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- ประวัติการซ่อมบำรุงรถรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
รายใหญ่ในแบบสัญญาจ้าง 
- การร ับข ้อร ้องเร ียน และจ ัดการข้อ
วิจารณ์ 
- มีการโทรถาม Email ติดต่อลูกค้า 
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2.4) บริษัท เอ่ียมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 

การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของบริษัท 
เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด ณ ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.5  

ตารางท่ี ค.5 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน 
- มีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในด้านการ
ขนส่ง 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายการขนส่ง คือ ขนส่งตรงเวลา 
รักษาคุณภาพ เพื่อการบริการที่ประทับใจ
และหัวใจที่ซื่อตรง 
- มี KPI การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 100% 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ใช้ Line ในการติดต่อสื ่อสารแจ้งงาน 
ผ่านทาง Line รายงานอุบัติเหตุ 
-  ใช ้ ระบบ GPS รายงานสร ุปการใช้
เชื้อเพลิง และรายงานการเดินทาง 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีบริษัทที่มีใบอนุญาตในการกำจัดของ
เส ียเข้ามากำจัดของเส ียให้ เช ่น พวก
น้ำมันเครื่อง 
- มีใบเสร็จในการรับซื้อ 
- ทางบริษัทเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง เปลี่ยน
ทุก 1 เดือน แล้วมีคนมารับซื้อทุกเดือน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- บริษัทมีนโยบายการรับประกันความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง ที่พิสูจน์แล้วว่า
จะเกิดจากการกระทำที ่ เก ิดจากความ
ประมาทของบริษ ัทเท่าน ั ้น และจะไม่
ร ับผ ิดชอบความเสียหายที ่ เกิดขึ ้นจาก
สภาพความเสี่ยง 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือในการปฏิบัตการขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการระบุจุดที ่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วย
ระบบ GPS ของ DTC 
- จุดพักรถให้ดูตามความเหมาะสม และไม่
เป็นอันตราย 
- พนักงานขับรถจะขับรถประมาณ 300-
400 กม. 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ขนส่งโดยมี
การระบุหมายเลขทะเบียน เวลา ปริมาณ
น้ำมัน 
- มีสมุดประจำรถให้กับพนักงานขับรถ 
- พนักงานขับรถส่งบันทึกการปฏบัติงาน
ทุกสัปดาห์ เพื่อรับเบี้ยเลี้ยงในการขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการเก็บข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ 
(เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการควบคุมความเร็วโดย GPS โดยไม่
เกิน 80 km/hr 
- มีการตักเตือนกรณีพนักงานขับรถเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีการจัดการแผนฉุกเฉิน 
- มีคู่มือการจัดการอุบัติเหตุให้กับพนักงาน
ขับรถ มีเบอร์โทร หากเกิดเหตุติดต่อใคร 
- มีการซักซ้อมการปฏิบัติในกับพนักงาน
ขับรถ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
- มีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถทุกคัน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีแบบฟอร์มกรอกบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ 
ทุกเคส มีแนวทางแก้ไข ป้องกัน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีการเปิดรับสมัคร กรอกใบสมัคร 
- มีการทดสอบข้อเขียน และแบบทดสอบ
จิตวิทยาของพนักงานขนส่ง 
- มีการเช็คประวัติจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
- มีประสบการณ์/มีใบขับขี ่ตามที ่ทาง
บริษัทต้องการ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีคู่มือการเป็นพนักงานของบริษัทในการ
ทำงาน ชั่วโมงทำงาน 
- มีวัดหยุดประจำปี 13 วัน 
- มีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของบริษัท 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีแผนอบรมทุก 1 ปี  
- มีอบรมการใช้รถและบำรุงรักษา อบรม
ไปเมื่อ 7 ก.ย. 62 
- พนักงานขับรถเข้าอบรมเกี่ยวการขับขี่
ปลอดภัยทุกเดือน 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีสวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน 
- ให้ทุนการศึกษาบุตร ในระดับ ปวส 
- ปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป 
- มีสิทธิการรักษาพนักงาน 
- มีโบนัสประจำปีแก่พนักงานที่ประพฤติดี
และไม่มีข้อร้องเรียน 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีการเก็บรักษาประวัติพนักงานทุกคน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับ
พน ักงานใหม่และม ีการตรวจส ุขภาพ
ประจำปี 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการตรวจชั่วโมงการขับรถจาก GPS 
- มีการพักรถทุก 4 ชม. 
- มีการตรวจรอบชั่วโมงทำงานจากตาราง
การทำงาน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจสอบจาก จป. ของบริษัท 
- มีการสุ่มตรวจพนักงานขับรถก่อนนำส่ง
สินค้า 
- มีผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ 
- ม ีบทลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ที่
ตรวจวัดได้ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจสารเสพติดทั้งบริษัท 
- มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยในการตรวจ 
- หากตรวจพบส่งบำบัด 1 เดือน ตรวจพบ
คร้ังที่2 ไล่ออก 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและมี
รายงานสรุปข้อมูลของรถรายคัน 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ม ีการตรวจเช ็คท ุกคร ั ้งก ่อนออกรถ 
(พนักงานขับรถเป็นผู้ตรวจสอบ) 
- มีแผนการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถ
ตามระยะเวลา 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีเล ่มบันทึกประวัติการซ่อมแซมและ
บำรุงรถรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้
บริการ 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินระดับความพึงพอใจจาก
ลูกค้า  
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2.5) บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ จำกัด 
(1) การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ จำกัด 
ณ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอปักเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยผลการตรวจ
ประเมินผ่านแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อกำหนด 3.6 และข้อกำหนด 3.9 ให้ทำ
การตรวจสุขภาพนักงานขับรถ พร้อมตรวจสารเสพติด ข้อกำหนด 3.8 การตรวจระดับแอลกอฮอล์ของ
พนักงานขับรถ (ขอตรวจผลจากลูกค้า) แสดงดังตารางที่ ค.6  

ตารางท่ี ค.6 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีแผนผังองค์กรที่ชัดเจน ระบุหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบด้านการขนส่ง 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - ม ีนโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่งปฏิบัติตามระเบียบในการขับรถ 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

-  ม ีการใช ้ข ้ อม ูลของระบบ GPS มา
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความเร็วและน้ำมัน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- ม ีการกำจ ัดของเส ีย  แบตเตอร ี ่  ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง โดยการเข้าศูนย์
และขายให้กับองค์กรที่รับจัดการของเสีย 
- มีใบเสร็จการรับซื้อที่ชัดเจน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการรับประกันใบสินค้าและแนวทางใน
ความรับผิดชอบในการขนส่ง 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- ม ีข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานแสดงเป็น
ขั ้นตอนและระบุผ ู ้ร ับผิดชอบทั ้งรถใน
ใบอนุญาตและรถเช่า 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - ม ีค ู ่ม ือการปฏิบัต ิงานขนส่งโดยมีติด
ประจำรถ 
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2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนการขนส่งที ่เป็นเส้นทาง
ประจำใช้ GPS  
- ถ้าเป็นเส้นทางใหม่มีการจัดการเส้นทาง
ใหม่ 
- มีการระบุจุดเสี่ยงในเส้นทาง 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีการบันทึกผลการปฏิบัติการขนส่ง โดย
บันทึกข้อมูลในเที่ยวการขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- นำข้อมูลในการขนส่งมาวิเคราะห์ถึงการ
ใช้น้ำมันและตรวจสอบสภาพรถคิดเป็น
รายคัน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการติดระบบ GPS ในรถทุกคัน และมี
มาตรการควบคุมความเร็วระบุไว้ 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั้นตอนในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือมีสินค้าหกจากตัวรถ 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพร้อม
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัครงาน พิจารณาจาก
ประวัติ ใบขับขี่ มีการเก็บประวัติพนักงาน
ขับรถและพนักงานรายอ่ืนๆ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฎระเบียบเวลาการทำงานวัดหยุด
ประจำปี 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- แนะนำให้ทำการวางแผนการอบรมในปี
หน้า 
- มีการแผนการอบรม 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีกิจกรรมในเรื ่องของการให้โบนัสการ
ประหยัดน้ำมัน 
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3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มในการเก็บประวัติพนักงานและ
จัดทำรายชื่อพนักงานขับรถ 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- แนะนำให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- ใช้ระบบ GPS ในการตรวจสอบชั ่วโมง
การทำงาน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยลูกค้า 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- แนะนำให้ตรวจสารเสพติดของพนักงาน
ขับรถอย่างสม่ำเสมอ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกการใช้น้ำมันเพื่อวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ก่อนการขนส่งมีการตรวจสภาพรถก่อน
กา ร เ ด ิ นท า ง และจ ั ดท ำข ้ อม ู ล ก า ร
บำรุงรักษารถเป็นรายคัน 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษารถเป็นรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลการขนส่งของลูกค้าว่าแต่ละคัน 
แต่ละเส้นทางขนส่งให้ใคร 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน 
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(2) การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 

การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ 
จำกัด ณ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอปักเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยผลการ
ตรวจประเมินผ่านแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อกำหนด 3.6 และข้อกำหนด 3.9 ให้
ทำการตรวจสุขภาพนักงานขับรถ พร้อมตรวจสารเสพติด ข้อกำหนด 3.8 การตรวจระดับแอลกอฮอล์ของ
พนักงานขับรถ (ขอตรวจผลจากลูกค้า) แสดงดังตารางที่ ค.7  

ตารางท่ี ค.7 การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 
ของบริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็นแผนกอย่าง
ชัดเจน 
- ระบุผู ้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การขนส่ง 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายชัดเจน “มุ ่งมั ่นพัฒนาการ
บริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างปลอดภัย
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ม ีการนำเทคโนโลยีมาใช ้ GPS นำมา
วิเคราะห์ซึ่งความเร็วและน้ำมัน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

มีแนวทางจัดการของเสียทั้ง 3 อย่างชัดเจน 
ดังนี้ 
- แบตเตอรี ่ และยางรถยนต์ เปลี ่ยนที่
ศูนย์บริการ 
- น้ำมันเครื่อง ในกรณีรถใหม่เปลี่ยนถ่ายที่
ศูนย์ ส่วนรถเก่าปลี่ยนถ่ายที่ปั๊มเชลล์ 
- นำ GPS  มาวิเคราะห์และวางแผน ซ่อม
บำรุงรถเก่า 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และแนวทางการร ับผ ิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขรส่ง 
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2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีขั ้นตอนปฏิบัติงาน แสดงเป็น Flow 
Chart 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง ใน
กรณีม ีล ูกค้ารายใหม่ก ็จะวิ ่งตาม GPS 
คำนวณการวางแผนเส้นทางการขนส่งใหม่ 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีบันทึกผลการปฏิบัติงานขนส่ง และนำ
ผลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ม ีการนำข้อม ูล มาว ิ เคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน เช่น ซ่อมบำรุง น้ำมัน โบนัส 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีมาตรการควบคุม ความเร็วโดยการใช้ 
GPS และมาตรการกำกับดูแล 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ และ
มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อกำหนดแนว
ทางแก้ไข 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฏระเบียบการทำงานกำหนดวันหยุด
ประจำปี 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีแผนการเปิดอบรม 
- มีการส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มความรู้กับ
หน่วยงานของลูกค้า 
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3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีกิจกรรมในการดำเนินงานเพื ่อสร้าง
ขวัญกำลังใจ ให้โบนัสเงินเดือนและโบนัส
ทองสม่ำเสมอ เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงาน 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีการเก็บประวัติพนักงานขับรถ และ
พนักงานทั่วไป 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- แนะนำให้บริษัทส่งผลตรวจสุขภาพปี 
2562 ของพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 30 = 
3 คน 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- ใช้ GPS กำหนดชั่วโมงการทำงาน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ตรวจโดยลูกค ้า ซ ึ ่งเป ็นโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ 
- แนะนำให้บริษัทขอผลตรวจจากลูกค้า 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- แนะนำให้บริษัทเพิ่มตรวจสารเสพติดโดย
การตรวจเล ือดในการตรวจส ุ ขภาพ
ประจำปีด้วย 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง นำ
ผลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
- มีโบนัสให้พนักงาน 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ม ีการตรวจสภาพรถทุกคันก่อนออก
เดินทาง 
- วางแผนซ่อมและตรวจสภาพตามศูนย์
ของรถ 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรถรายคัน
และวิเคราะห์ผล เม่ือปรับเปลี่ยนรถ 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
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2.6) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ณ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.8  

ตารางท่ี ค.8 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างการบริหารงานแต่ละหน้าที่
ชัดเจน 
- ติดบอร์ดประกาศ 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - บริษัทมีนโยบายด้านการขนส่งโดยมุ่งมั่น
ที่จะขนส่งสินค้าด้วยคุณภาพสูงสุดให้ยึด
ความพึงพอใจของลูกค้าไว้ 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มีระบบ GPS ติดตามรถ 
- ใช้ Excel คำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลงิ 
- ใช้ Line ในการมอบหมาย งานในการส่ง
สินค้า จัดเรียงสินค้า และส่งมอบของเสร็จ 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- ยางรถยนต์  น้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ 
เปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีประกันรถและประกันสินค้า 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง (ขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือปฏิบัติงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนเส้นทางการขนส่ง เช่น 
เส้นทางการจราจรติดขัด โดยทาง Line 
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2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการ
ขนส่งและนำผลมาวิเคราะห์การปฏิบัติงาน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- ม ีมาตรการกำหนดในคู ่ม ือ กำหนด
ความเร็ว 80 km/h 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินมีการ
ซักซ้อมการปฏิบัติงาน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

-  ม ีแบบฟอร ์มบ ันท ึกข ้อม ูลการเกิด
อุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

-  ม ีข ั ้นตอนการร ับสม ัคร ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
- มีการทดสอบข้อเขียน 
- On the job draining 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฎระเบียบ ชั่วโมงการทำงาน 
- มีประกาศวันหยุด 
- มีบทลงโทษ 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการอบรมการขับรถอย่างมืออาชีพ เมื่อ
วันที ่ 19 มกราคม 2562 โดยบริษัท อีซู
ซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- ให้รางวัลตาม KPI  
- ประกวด 5 ส 
- ให้รางวัลไอเซ็น 
-ให้รางวัลจูงใจในการดูแลสุขภาพพนักงาน
เข้ารถ 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติพนักงานขับรถ 
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3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- การตรวจสุขภาพประจำปี ทางบริษัท
ตรวจให้ก ับพนักงานทุกคน เมื ่อเด ือน
สิงหาคม 2562 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีพนักงานขับรถ 2 คน ใช้ระยะไม่เกิน 4 
ชั่วโมง 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ล่าสุด 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62 
- มีผลการตรวจ 100% 
- มีบทลงโทษ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจ 1 ปี 2 ครั้ง มีการตรวจ
สารเสพติดล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 
- มีผลการตรวจ 100% 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกการใช้เชื้อเพลิง 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจความพร้อมของรถก่อนเริ่ม
งาน (Check-List)  

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

-  ม ีการจ ัดเก ็บประว ัต ิการซ ่อมและ
บำรุงรักษารถรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และมีการนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 
  



ค-26 

 

2.7) นางสาวณัฐวี  ดีเสมอ 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของนางสาวณัฐวี  ดีเสมอ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยผลการตรวจประเมิน
ผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.9 

ตารางท่ี ค.9 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร 
- ม ี  MD เป ็นผ ู ้ ร ับผ ิดชอบด ้ านความ
ปลอดภัย (คุณกิตติศักดิ์ ดีเสวย) 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายด้านการขนส่ง 
  Safe ความปลอดภัยเป็นสำคัญ 
  Fast รวดเร็วคือหัวใจ 
  On time ตรงต ่ อ เ วล า  ส ร ้ า งความ
น่าเชื่อถือ 
- KPI อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มีระบบติดตามรถทุกคัน โดย GPS 
- มี TMS 
- มี EPD 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- ยางรถยนต์ มีผู้มารับซื้อและมีหลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับซื้อ (ปี
ละ 1 คร้ัง) 
- แบตเตอรี่ ใช้ turn แล้วเปลี่ยนใหม่ทุก
คัน 
- น้ำมันเครื่อง มีทั้งเปลี่ยนเองที่บริษัทและ
เปลี่ยนที่ศูนย์ 
- มีประกันภัยอุบัติเหตุทุกคัน โดยทำกับ
วิริยะประกันภัย 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการกำหนดการรับประกัน 200,000 
บาท  
- มีประวัติการรับผิดชอบความเสียหายที่
ผ่านมา 
- มีการทำประกันรถและประกันสินค้า 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- ม ี เ อ ก ส า ร แสด ง  flow chart แ ส ด ง
ขั้นตอนการขนส่งที่ชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีเอกสารแฟ้มแสดงงาน/ ข้อมูลต่างๆ 
ให้กับพนักงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการทำ Route Survey  
- มีการกำหนดจุดพักรถที่แน่นอน 
- มีการกำหนดจุดเสี่ยง 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ม ีการบ ันท ึกการขนส ่ ง  และม ีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการวิเคราะห์การขับขี่ที่ไม่เป็นไปตามที่
กำหนด ตามเส้นทางที ่กำหนดไว้ในการ
ขนส่ง 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการควบคุมความเร็วของรถที ่ 120 
km/hr (รถกระบะบรรทุก) 
- มีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ออกนอก
เส้นทาง โดยให้พนักงานขับรถส่งแบบ
รายงานย้อนหลัง 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีเอกสารข้ันตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
- มีการประเมินความรุนแรง 
- มีการอบรม 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบ ันท ึกอ ุบ ัต ิเหต ุและการแก้ไข
อุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน  
- มีการตรวจเอกสาร การทดสอบ การ
สัมภาษณ์และมีการสุ่มเช็กประวัติของผู้
ที่มาสมัคร 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีแฟ้มเอกสาร 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย 
- มีการจัดอบรมการตรวจสภาพของรถ
ก่อนการใช้งาน 
- มีการอบรมนโยบายของบริษัท การใช้
แอพพลิเคชั่นต่างๆ  
- มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน ปีละ 2 
คร้ัง 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีสวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน 
- ให้รางวัลการทำงานที ่ปฏิบัติตามแผน 
KPI 
- มีโบนัสให้กับพนักงานทุกปี 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีประวัติพนักงาน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถทุกปี 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการกำหนดชั่วโมงในหารขนส่งสินค้า
และจุดจอดรถทุก 4 ชั่วโมง 
- มีการจัดตารางงานให้เหมาะสม ไม่ให้มี
ความเร่งรีบในการขนส่ง 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ 
- มีการตรวจพนักงานก่อนทำการขนส่ง 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจพนักงานขับรถ คนละ 3 
คร้ัง/เดือน 
- มีมาตรการลงโทษ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกน้ำมันทุกคร้ัง 
- มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 
- มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำมัน 
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4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจสภาพรถทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
ก่อนทำการขนส่ง 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการทำแผนการซ่อมบำรุง และประวัติ
การซ่อมบำรุงเป็นรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีแฟ้มประวัติของลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1 
คร้ังต่อปี 

 
2.8) บริษัท ดีดี เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทางตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท ดีดี เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.10  

ตารางท่ี ค.10 การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 
ของบริษัท ดีดี เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร 
- ม ี  MD เป ็นผ ู ้ ร ับผ ิดชอบด ้ านความ
ปลอดภัย (คุณกิตติศักดิ์ ดีเสวย) 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายด้านการขนส่ง 
  Safe ความปลอดภัยเป็นสำคัญ 
  Fast รวดเร็วคือหัวใจ 
  On time ตรงต ่ อ เ วล า  ส ร ้ า งความ
น่าเชื่อถือ 
- KPI อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มีระบบติดตามรถทุกคัน โดย GPS 
- มี TMS 
- มี EPD 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- ยางรถยนต์ มีผู้มารับซื้อและมีหลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับซื้อ (ปี
ละ 1 คร้ัง) 
- แบตเตอรี่ ใช้ turn แล้วเปลี่ยนใหม่ทุก
คัน 
- น้ำมันเครื่อง มีทั้งเปลี่ยนเองที่บริษัทและ
เปลี่ยนที่ศูนย์ 
- มีประกันภัยอุบัติเหตุทุกคัน โดยทำกับ
วิริยะประกันภัย 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการกำหนดการรับประกัน 200,000 
บาท  
- มีประวัติการรับผิดชอบความเสียหายที่
ผ่านมา 
- มีการทำประกันรถและประกันสินค้า 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- ม ี เ อ ก ส า ร แสด ง  flow chart แ ส ด ง
ขั้นตอนการขนส่งที่ชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีเอกสารแฟ้มแสดงงาน/ ข้อมูลต่างๆ 
ให้กับพนักงานขนส่ง 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการทำ Route Survey  
- มีการกำหนดจุดพักรถที่แน่นอน 
- มีการกำหนดจุดเสี่ยง 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ม ีการบ ันท ึกการขนส ่ ง  และม ีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการวิเคราะห์การขับขี่ที่ไม่เป็นไปตามที่
กำหนด ตามเส้นทางที ่กำหนดไว้ในการ
ขนส่ง 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการควบคุมความเร็วของรถที ่ 120 
km/hr (รถกระบะ) 
- มีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ออกนอก
เส้นทาง โดยให้พนักงานขับรถส่งแบบ
รายงานย้อนหลัง 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีเอกสารข้ันตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
- มีการประเมินความรุนแรง 
- มีการอบรม 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบ ันท ึกอ ุบ ัต ิเหต ุและการแก้ไข
อุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน  
- มีการตรวจเอกสาร การทดสอบ การ
สัมภาษณ์และมีการสุ่มเช็กประวัติของผู้
ที่มาสมัคร 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีแฟ้มเอกสาร 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย 
- มีการจัดอบรมการตรวจสภาพของรถ
ก่อนการใช้งาน 
- มีการอบรมนโยบายของบริษัท การใช้
แอพพลิเคชั่นต่างๆ  
- มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน ปีละ 2 
คร้ัง 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีสวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงาน 
- ให้รางวัลการทำงานที ่ปฏิบัติตามแผน 
KPI 
- มีโบนัสให้กับพนักงานทุกปี 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีประวัติพนักงาน 
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ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถทุกปี 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการกำหนดชั่วโมงในหารขนส่งสินค้า
และจุดจอดรถทุก 4 ชั่วโมง 
- มีการจัดตารางงานให้เหมาะสม ไม่ให้มี
ความเร่งรีบในการขนส่ง 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ 
- มีการตรวจพนักงานก่อนทำการขนส่ง 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจพนักงานขับรถ คนละ 3 
คร้ัง/เดือน 
- มีมาตรการลงโทษ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกน้ำมันทุกคร้ัง 
- มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 
- มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำมัน 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจสภาพรถทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
ก่อนทำการขนส่ง 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการทำแผนการซ่อมบำรุง และประวัติ
การซ่อมบำรุงเป็นรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีแฟ้มประวัติของลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1 
คร้ังต่อปี 
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2.9) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ณ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.11  

ตารางท่ี ค.11 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กรแผนกขนส่งพร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายด้านการขนส่ง 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มีระบบ TMS  
- ใช้ Google Form ในการตรวจสอบรถ 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีการจัดการของเสีย น้ำมันเครื่องเข้าอู่
เปลี่ยนโดย supplier มาเปลี่ยนให้ที่บริษัท 
- ยาง มีการเปลี่ยนที่บริษัทเอง ยางเก่ามี 
vender มารับซื้อ รวมถึงน้ำมันเครื่อง 
- บริษัทเองมีอู่ซ่อมเอง ถ้าสามารถซ่อมเอง
เบื้องต้นได้ ก็จะซ่อมก่อน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการประกันความเสียหายของสินค้าและ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
ท ั ้ งรถร ่วมและรถส ่วนบ ุคคล (Fleet) 
800,000 บาท 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- ม ี  Flow chart แ ส ด ง ข ั ้ น ต อนกา ร
ปฏิบัติงานการขนส่ง 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู ่ม ือการปฏิบัติการขนส่ง  แสดงถึง
กฎระเบียบ ชุดฟอร์ม และขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานขนส่ง 
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2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีเส้นทางประจำที่สาขา 
- มีการระบุจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
- มีการระบุจุดพักรถ ปั๊ม ปตท. (พขร.พัก
ทุก 4 ชม.) 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ม ี  barcode shipment บ ันท ึกรถเข้า
ออก 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการวิเคราะห์ความผิดพลาดของการ
ขนส่ง โดยหัวหน้าควบคุมงาน 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มี GPS ควมคุมความเร็ว ที่ 80 km/hr 
- มี App Thaitacking 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ม ีการอธิบายขั ้นตอนการจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกอุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีแฟ้มประวัติบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
พนักงาน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฎระเบียบการทำงาน 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- ม ีการอบรมโดยบริษัท อีซ ูซ ุมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด  
- พขร. อบรม 2 หลักสูตร ต่อปี 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- พนักงานดีเด่น จากการประเมินตาม
ความสามารถและการดูแลความสะอาด 
- กรณีผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ขั้นที่ 1 
ได้ร ับ 1,000 บาท ขั ้นที ่ 2 ได้ร ับ 2,000 
บาท 
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3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติพนักงานรายบุคคล 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพ 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีประชุมทุกเช้าก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจแอลกอฮอล์ 
- มาตรการ 
  คร้ังที่ 1 เตือนด้วยวาจา 
  คร้ังที่ 2 ให้เขียนใบลาออก 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจการใช้สารเสพติด 
- มาตรการ 
ครั้งที่ 1 เตือน ส่งเจ้าหน้าที่คุยถึงเหตุผล 
ในการใช้สารเสพติด 
คร้ังที่ 2 ถ้าหลัง 3 เดือนยังพบอยู่ ไล่ออก 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการควบคุมน้ำมัน 
- Fix ด้วยการเติมน้ำมันตามระยะทาง และ
การใช้ Fleet card 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจความพร้อมของรถโดยใช้ 
App 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการบันทึกการซ่อมบำรุงเป็นรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
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2.10) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านแบบมีเงื ่อนไข ซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ ่มเติม ดังนี้  
ข้อกำหนด 3.3 จัดส่งแผนการฝึกอบรมพนักงานขับรถ 2 หลักสูตร คือ การขับขี่อย่างปลอดภัย และการตรวจ
สภาพและบำรุงรักษารถเบื้องต้น ข้อกำหนด 3.8 และข้อกำหนด 3.9 จัดทำแผนการตรวจวัดแอลกอฮอล์และ
สารเสพติดแสดงดังตารางที่ ค.12  

ตารางท่ี ค.12 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร ้างองค ์กรท ี ่ช ัดเจน โดยให้
พนักงาน Safety เป็นผู้รับผิดชอบ TSM 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - ใช ้นโยบายขนส่งเชื ่อมโยงการรักษา
สิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน
คู่มือพนักงาน 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ใช้ระบบ WMS เป็นหลัก โดยเชื่อมข้อมูล
กับ SAP ที่ส่วนกลาง 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ รถที่อยู่ในประกัน
จะนำเข้าศูนย์ (ร้อยละ 30 ของจำนวนรถ
ทั้งหมด) 
- น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายเองที่ศูนย์ PT 
- มีหลักฐานการซื้อขายที่ชัดเจน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีประกันสินค้ากับกรุงเทพประกันภัย 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - ม ี  WI ในการทำงาน ม ีการอบรมให้
พนักงานเข้าใจ ฝึกงานให้พนักงานเข้าใจ 
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2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- ใช้ GPS ปักจุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
เป็นที่โรงแรมที่กำหนดเท่านั้น 
- ไม่คุ้นเส้นทางเจ้าหน้าที่ GPS จะเป็นระบุ
เส้นทางให้คนขับเท่านั้น 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ใช้ GPS บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ใช้ข้อมูลจาก GPS มาวิเคราะห์ 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- ควบคุมจากระบบ GPS มีพนักงานกำกับ
ดูแลตลอด 24 ชม.และที่รถจะมีการแจ้ง
เตือนคนขับทันที 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานโยใช ้แผน
เดียวกับ PTGL 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยตั้ง 
KPI ในการเกิดอุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะชัดเจน 
- ลงประกาศการรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีการกำหนดระเบียบการทำงานชัดเจน 
พร ้อมกำหนดบทลงโทษในค ู ่ม ือและ
พนักงานเซ็นรับทราบ 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรม  
- แนะนำทำแผนการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
ที่กำหนด (วิทยากร,ชม.การอบรม) 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- ให้รางวัลสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย 
ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัท
กำหนด 
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อทำงานครบ
ตามที่บริษัทกำหนด 
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3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีการจัดเก็บประวัติพนักงานทุกคนและ
อัพเดทเป็นปัจจุบันในระบบ SAP 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสอบ
สุขภาพปีละ 1 ครั้ง 
- แบ่งการตรวจตามแผนการทำงานโดย
ตรวจสถานที่ๆ ประจำการ 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- กำหนดชม.ทำงาน & พัก (4 ชม. พัก 1 
ชม.) 
- มีการจัดตารางให้มีการหมุนชั่วโมงการ
พักและทำงาน อย่างเหมาะสม 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- สุ่มตรวจวัดก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง 
- มีการกำหนดบทลงโทษ 
   พบก่อนเร่ิมงาน - พักงาน 
   ระหว่างปฏิบัติงาน - ให้ออก 
- แนะนำให้จัดทำแผนการสุ่มตรวจเพิ่มเติม 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- สุ่มตรวจโดยเลือกจากพื้นที่และพนักงาน
ทุกคนจะต้องผ่านการสุ่มตรวจ 
- แนะนำให้จัดทำแผนการสุ่มตรวจเพิ่มเติม 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกการใช้เชื ้อเพลิง ของรถทุก
คน เพื่อนำผลมาวิเคราะห์  พร้อมกับให้
รางวัลพนักงาน 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- รถทุกคันจะมีใบตรวจรถรายวัน จากการ
ตรวจต้นทาง 1 คร้ัง และตรวจปลายทาง 1 
คร้ัง 
 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- แผน PM รายเดือนและรายปี  
- มีศูนย์ซ่อมบำรุง และ on site 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- ลูกค้าคือสาขาในเครือของปั๊ม 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- สาขาเป็นผู้ประเมิน 
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2.11) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทางตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.13  

ตารางท่ี ค.13 การดำเนินงานประกอบการขนส่งไม่ประจำทางของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร มีแผนกที่เก่ียวข้องกับ
การขนส ่ง (ส ่วนว ิศวกรรมและความ
ปลอดภัยขนส่ง) 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งโดย
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และ 
CSR 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ใช้ระบบ SAP ดึงออกมา Excel และนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์แยกประเภทรถและรุ่น
โดยข้อมูลที่ได้นำมาให้เป็นรางวัลกับ พขร. 
ด ้วย ในการข ับข ี ่อย ่างประหย ัดและ
ปลอดภัย 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีสถานที ่ ในการด ูแลจัดการของเสีย 
(หนองแคและศรีราชา) 
- การจัดการของเสียสัดส่วนของรถร้อยละ 
70 บริษัทดูแลเอง ส่วนอีกร้อยละ 30 เข้า
ศูนย์ 
- การจัดการของเส ียจะขายให้ก ับผ ู ้มี
ใบอนุญาต 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- การรับประกันความเสียหายของสินค้า
รวมถึงตัวรถ ใช้ประกันภัยของกรุงเทพ
ประกันภัย 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มี Flow Chart ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายถึงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนกระบวนการวางแผนจัดส่งน้ำมัน 
ระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
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2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - ม ีค ู ่ม ือความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันที่มี
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการกำหนดจุดพักรถลงบน GPS โดยใช้
ปั๊ม PT  
- มีการระบุจุดอันตรายและพื้นที่เสี่ยง 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ใช้ GPS บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ใช้ข้อมูลจาก GPS มาวิเคราะห์ 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- ควบคุมจากระบบ GPS มีพนักงานกำกับ
ดูแลตลอด 24 ชม.และที่รถจะมีการแจ้ง
เตือนคนขับทันที 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 
- ม ีค ู ่ม ือเอกสารข้อปฏิบ ัต ิในกรณีเกิด
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบุเบอร์
โทรแจ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยตั้ง 
KPI ในการเกิดอุบัติเหตุ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถ 
- จัดทำแผนอัตรากำลัง 
- การจัดสรรหาบุคลากร 
- ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับ
งาน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีการกำหนดรายละเอียดเวลาทำงาน 
เวลาพัก วันหยุดประจำปี วันลา ที่พนักงาน
ทุกคนทราบ 
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3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- ม ีการอบรมพนักงานขับรถโดยแสดง
หลักฐานการอบรมเร่ืองความปลอดภัย 
- การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ อบรมโดย
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- การบำรุงรักษารถเบื ้องต้น อบรมโดย
บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย (จำกัด) 
- ความรู ้พื ้นฐานเกี่ยวกับตัวรถ การแจ้ง
ซ่อม และบำรุงรกษารถบรรทุก การตรวจ
สภาพก่อนเก็บของ 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีการให้ทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน 
- ให ้รางว ัลพน ักงานข ับรถกรณ ีข ับขี่
ประหยัดและปลอดภัย 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติอยู่ใน SAP 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพประจำปี 
- มีการใช้บริการหน่วยตรวจเคลื่อนที่ และ
ทำการ X-Ray ให้กับพนักงานทุกคน 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีแผนและมาตรการตรวจสอบชั่วโมงการ
ทำงานของพนักงานขับรถ 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ตรวจแอลกอฮอล ์ก ่อน
ปฏิบัติงาน  
- และมีมาตรการจัดการลงโทษ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ใช้วิธีการสุ่มตรวจ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- ม ีการใช ้โปรแกรม SAP บันทึกข้อมูล
ปริมาณการใช้เชื ้อเพลิง ในการวิเคราะห์ 
แยกประเภทรถ , รุ่น 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีแผนการบำรุงรักษารถบรรทุกประจำปี 
- มีใบบันทึกเป็นรายวัน 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีแผนการบำรุงรักษาประจำปี รายเดือน 
รายปี  
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5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีฐานข้อมูลลูกค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีใบควบคุมการลงน้ำมัน เพื่อให้ลูกค้า
ประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการ 

 
2.12) บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื ่อวันที ่ 20 
พฤศจิกายน 2562 โดยผลการตรวจประเมินผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.14  

ตารางท่ี ค.14 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างการบริหารองค์กรด้านการ
ขนส่ง 
- ระบุ Driver Trainer เป็น TSM 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - มีนโยบายด้านการขนส่ง โดยบริการให้
ล ูกค ้า ได ้ร ับความพ ึงพอใจส ู งส ุด ซึ่ ง
พนักงานทุกคนรับทราบ อยู ่ในนโยบาย
ของบริษัท 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกข้อมูล
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในด้านขนส่ง 
- มีการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ต้นทุนยาง 
- ใช้ Line ในการทำงาน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- บริษัทดำเนินการซ่อมบำรุงเอง 
-  ม ีการกำจ ัดของเส ียโดยบร ิษ ัทท ี ่มี
มาตรฐานมีหลักฐานชัดเจน 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- ระบุความรับผิดชอบในสัญญา เนื่องจาก
เป็นสินค้าเทกอง 
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2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- กำหนดขั ้นตอนในรูปแบบ Flowchart 
ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - ม ีการกำหนดขั ้นตอนการทำงานโดย
พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการอบรมโดย
หัวหน้างาน 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- จะม ีการสำรวจเส ้นทางก ่อนว ิ ่งงาน
สำหรับเส้นทางใหม่โดยทีม Survey Route 
Hazard 
- ทีม Site Inspection 
- ระบุจุดเสี่ยงชัดเจน พนักงานรับทราบ 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- ใช้รายงานการวิ่งขนส่งประจำวัน (Truck 
Log Sheet) โดยระบุรายละเอียดชัดเจน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

-  ม ีการนำผลจากรายงานการว ิ ่ งมา
ว ิ เคราะห ์ ผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เพ ื ่ อดู
ข้อผิดพลาด หรือส่งล่าช้า โดยใช้พนักงาน
ขับรถระบุสาเหตุที่เกิด 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- ใช้ GPS ในการควบคุมความเร็ว หาก
ความเร็วเกิน หัวหน้างานมีบทลงโทษ 
(ระบุความเร็ว 65 km/hr) 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีการระบุข้อปฏิบัติ เบอร์โทรฉุกเฉิน 
ให้กับพนักงานขับรถทราบ 
  (1) ผ่านการประชุมประจำเดือน 
  (2) เรียกพบ 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีการบันทึกเหตุพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และหาแนวทางแก้ไข 
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3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีรับสมัครพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ บอก
ต่อ โดยมีขั ้นตอนและกำหนดคุณสมบัติ
ชัดเจน 
- แฟ้มประวัติ 
- มีการตรวจร่างกาย 
- ส่งสอบประวัติโดยบริษัทเอง 
-  ม ีการทดสอบจ ิตว ิทยา โดย Driver 
Trainer 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- กฎ ระเบียบในการทำงานสำหรับทุก
ตำแหน่ง 
- รายละเอียดทำงาน เวลาพัก 
- ประกาศวันหยุดประจำปี 
- บทลงโทษ 
- มีระเบียบสรรหาว่าจ้าง 
- ระเบียบการทำงาน พนักงานรับทราบ
ตั้งแต่วันปฐมนิเทศ 

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- การข ับข ี ่อย ่างปลอดภ ัย Defensive 
Driving 
- 5 หลักการขับขี่ปลอดภัย SMITH 
- แผนอบรม 1 ปี 4 ครั้ง 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- มีการแจกของขวัญวันเกิด 
- Intensive 
- Bonus (อุบัติเหตุ) 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีบัญชีรายชื่อพนักงานปัจจุบัน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ
ปีละ 1 ครั้ง 
- มีการตรวจสุขภาพแบ่งตามเสี่ยง (ปอด 
เลือด สายตา และ X-ray) 
- มีการชดเชยหากพบพนังการขับรถ ไม่
สามารถทำงานได้ 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการจัดตารางงานที่เหมาะสม 
(วิ่งระยะสั้น) 
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3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- ม ีการสุ ่มตรวจก่อนเร ิ ่มงาน 2 ครั ้ง/
สัปดาห์ ทุกคน 100% โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  
- บทลงโทษ   
  คร้ังที่ 1 เตือนเป็นหนังสือ 
  คร้ังที่ 2 ให้ออก (เลิกจ้าง) 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีมาตรการสุ ่มตรวจสารเสพติดทุกคน 
100%  
- บทลงโทษชัดเจน 
  พบคร้ังที่ 1 บำบัด 
  พบคร้ังที่ 2 ให้ออก (เลิกจ้าง) 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีบันทึกการจ่ายน้ำมันรายวัน 
- มีการเก็บ Record ค่าเฉลี่ย การใช้น้ำมัน 
- ม ีการตรวจสอบหากพบการใช้น้ำมัน
ผิดปกติโดย Driver Trainer Check 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ก่อนเริ่มงาน Check list ประจำวัน ก่อน
เร่ิมงาน 
- แผนบำรุงรักษารายปี 
- แผนการตรวจสอบ PM รายวัน 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- แผน PM รายปี/PM รายวัน 
- มีการจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรายคัน 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกราย ระบุคน
ติดต่อและเบอร์โทร 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
ทั้งด้าน Sale และคุณภาพสินค้า 
- ประเมินทุก 6 เดือน 
- วิเคราะห์ พร้อมแก้ไข เช่น คุณภาพสินคา้ 
ไม่ได้ 
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2.13) บริษัท สุวลี จำกัด 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท สุวลี จำกัด ณ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน 2562  
โดยผลการตรวจประเมินผ่านแบบมีเงื ่อนไข ซึ ่งจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ ่มเติม ดังนี้  ข้อกำนด 3.8 และ
ข้อกำหนด 3.9 เพ่ิมแผนและผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด แสดงดังตารางที่ ค.15  

ตารางท่ี ค.15 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท สุวลี จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร มีวิสัยทัศน์ 
แผนกเคร่ืองจักรและขนส่ง 
-ผู ้จ ัดการฝ่ายขนส่ง ด ูแลการจัดรถ & 
แผนก safety 
- มี จป. 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - เน้นเรื ่องความปลอดภัยโดยวิสัยทัศน์ 
บริษัท รับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสิทธิภาพ
สูง คุณภาพตามมาตรฐาน ของราชการ ใส่
ใจต่อความปลอดภัย สังคมสิ่งแวดล้อมและ
พร้อมรับความเปลี ่ยนแปลงเพื ่อความ
มั่นคงและยั่งยืน 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- ควบคุมความเร็ว ควบคุมน้ำมัน 
- มีระบบในการควบคุม ERP 
- ใช้ในการควบคุมการบริหารงาน GPS ทั้ง
ความเร็วและน้ำมัน 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- ม ีใบกำกับการส่งของเส ี ่ยงอ ันตราย 
(น้ำมันเครื่อง) 
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอง ขายให้กับผู้รับซื้อ 
- ยางเข้าศูนย์ 
- แบตเตอรี่เปลี่ยนเอง 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการควบคุม ติดตามสินค้าจากต้นทาง
ถึงปลายทาง 
- ไม่ได้ทำประกัน 
- มีขั ้นตอนการปฏิบัติและแนวทางการ
แก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ 
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2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- ม ีข ั ้นตอน Flow Chart ในการร ับส่ง
สินค้า แสดงรายละเอียดกิจกรรม 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง ชัดเจน “คู่มือ
และแผนทาง เด ินระบบงาน” ( Flow 
Chart) 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- ม ีการวางแผนกำหนดเส ้นทางว ิ ่ง มี
ทีมงานที่คอยดูแลการจอด , การถ่ายวัสดุ 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีบันทึกผลการปฏิบัติการขนส่ง มีใบ 
(Job) ใบจ่ายงาน ระบุปริมาณสินค้า, จุด
รับ-ส่ง 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- การทำ Road Safety Audit 
- มี Auditor ที่ได้รับการรับรองจากกรม
ทางหลวง 
- มีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
- วิเคราะห์ข้อผิดพลาด 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีการใช้จากระบบ GPS ในการควบคุม 
กำกับการดูแล มีกล้องที่ดูภายนอกการขับ
ขี่ (ไม่มีกล้อง Monitor ภายในรถ) 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มี Flow ขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีบันทึกอุบัติเหตุ รายงานอุบัติเหตุ 
- มีแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุซ้ำ 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- กำหนดคุณสมบัต ิ  เอกสารใบสม ัคร 
ทดสอบขับขี่ ทดลองงาน 3 เดือน 
- มีแฟ้มประวัติพนักงาน 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีกฎระเบียบและประกาศรับ สำหรับทุก
ตำแหน่งงาน มีรายละเอียดเวลาทำงาน 
เวลาพัก วันหยุดประจำปี 
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3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- การเดินรถด้วย GPS เพื่อความปลอดภัย
ของกรมพัฒนาคู่มือแรงงาน 
- มีการอบรมด้วยตัวเองด้วย 
- บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ จำกัด อบรมเรื ่อง
บำรุงรักษา 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

- เบื้องต้นมีการหารือกรณีที่แผนกไม่มีการ
เกิดอุบัติเหตุ จะมีค่าสนับสนุนให้ 
- ให้เบี้ยขยัน แก่พนักงาน  
- พาไปดูงานต่างประเทศ 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติการทำงานของพนักงาน 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพ 2 คร้ัง/ปี 
- มีหน่วยบริการเคลื ่อนที่มาตรวจให้ที่
บริษัทรวมทั้งการตรวจเช็ค X-ray 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีแผนจัดการปฏิบัติงานของพนักงาน  
- การจัดตารางคำนวณ ควบคุมให้พนักงาน
ขับรถได้รับการพักผ่อน ด้วยตารางงาน & 
ระยะทางที่ไม่เกิน 4 ชม. 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจแอลกฮอล์ 
- แนะนำให้มีแผนการสุ่มตรวจแอลกฮอล์
พร้อมผลการตรวจ 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการสุ่มตรวจสารเสพติด 
- แนะนำให้มีแผนการสุ่มตรวจแอลกฮอล์
พร้อมผลการตรวจ 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกการจ่ายน้ำมัน และนำผลมา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- มีแผนการซ่อมบำรุง 
- มีการตรวจความพร้อมของรถ 
- มีแผนการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถ 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีประวัติซ่อมการบันทึกผ่านระบบ ERP 
- มีประวัติซ่อมเป็นรายคัน 
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5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีระบบเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับการขนส่ง
สินค้า 

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- เนื่องจากเป็น การขนส่งสินค้าของบรษิัท 
จึงเป็นการประเมินการทำงานของแผนก
ขนส่ง 

 
2.14) บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยผลการตรวจประเมิน
ผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.16  

ตารางท่ี ค.16 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร มีฝ่ายขนส่ง 
   ผู้จัดการด้านความปลอดภัย คือ คุณคำ
ใหม่ 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - ม ี น โ ย บ า ย ด ้ า น ส า ร เ ส พ ต ิ ด แ ล ะ
แอลกอฮอล์ 
- มีนโยบายการจัดส่งรวดเร็วทันเวลา 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มี Application GPS 
- Mobile application เช่น มีการถ่ายรูป 
- Excel ใช ้ ในการจ ั ดรถ  ใช ้ ในข ้อมูล
อุบัติเหตุ 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีการซ่อมเอง และมีเข้าศูนย์เมื่อกรณีรถ
มีความเสียหายมาก 
- มีหลักฐานในการซื้อขาย แบตเตอรี่ และ
ยาง 
- เปลี่ยนยางเอง และมีคนเข้ามารับซื้อ 
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1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการประกันสินค้าให้แก่ลูกค้า ระหว่าง
การขนส่ง  
- มีกรมธรรม์ประกันภัย 

2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มี Flowchart ขั้นตอนที่ชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือปฏิบัติงานประจำรถทุกคัน 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนเส้นทางการขนส่ง 
- มีการกำหนดจุดพักรถ 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีใบบันทึกผลการปฏิบัติงานและมีสมุด
ประจำรถทุกคัน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบันทึกข้อผิดพลาด การสุ่มตรวจวัด
แอลกอฮอล์ 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีมาตรการควบคุมความเร็ว 60 km/hr 
มีพนักงานตรวจสอบควบคุมตลอดเวลา 
- กรณีทำผิด มีการตักเตือนและลงโทษ 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีการทำฐานข้อมูลใน Excel  
- มีคู่มือการปฏิบัติ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
- มีการซักซ้อมประจำปี ทุกๆ ปี 
- มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีใบทึกการเกิดอุบัติเหตุ 
- ม ีการว ิ เคราะห์หาทางแก้ไขร ่วมกับ
หัวหน้างาน 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั ้นตอนในการรับสมัครพนักงาน เช่น 
สัมภาษณ์ อบรม มีการทดลองงาน และ
ตรวจสุขภาพ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีคู่มือพนักงานขับรถ 
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3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการอบรมเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย 
โดยบริษ ัท อีซ ูซ ุ มอเตอร์ จำกัด  และ
หัวหน้างาน 
- มีการอบรมเรื่องการตรวจสภาพรถ 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

-  ม ี ร า ง ว ั ล ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ถ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- มีรางวัลการไม่มีอุบัติเหตุ 
- มีประกันสังคม 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติพนักงานรายบุคคล 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีรถจาก
ทางโรงพยาบาลเข้ามาตรวจที่บริษัท 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการกำหนดจุดพักรถทุก 4 ชั่วโมง 
- มี GPS ดูความเคลื่อนไหว 
- มีกล้องในรถบางคัน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกคันก่อนขนส่ง 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีแผนการสุ่มและตรวจสารเสพติด 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกและวิเคราะห์การใช้เชื้อเพลิง 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ม ีการตรวจสอบรถท ุกค ันก ่อนออก
เดินทาง 
- มีแผนการตรวจสภาพรถ 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการบันทึกประวัติการซ่อมซ่อม 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลลูกค้า 
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5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ม ีการประเม ินความพ ึงพอใจ นำมา
วิเคราะห์ความพึงพอใจและปรับปรุงใน
การดำเนินการ 

 
2.15) บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

การดำเน ินงานประกอบการขนส่งส ่วนบุคคลตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด ้วยรถบรรทุก 
ของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยผลการตรวจประเมิน
ผ่านข้อกำหนดหลักครบทุกข้อ แสดงดังตารางที่ ค.17  

ตารางท่ี ค.17 การดำเนินงานประกอบการขนส่งส่วนบุคคลของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

ข้อ ข้อกำหนด บันทึกการตรวจประเมิน 

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที ่ชัดเจน กำหนด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
งานในองค์กร ระบ ุผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งประกาศให้พนักงานรับทราบ
และนำไปปฏิบัติได้ 

- มีโครงสร้างองค์กร มีฝ่ายขนส่ง 
   ผู้จัดการด้านความปลอดภัย คือ คุณคำ
ใหม่ 

1.2 ต้องมีนโยบายการดำเนินงานด้านการขนส่งที่ชัดเจน - ม ี น โ ย บ า ย ด ้ า น ส า ร เ ส พ ต ิ ด แ ล ะ
แอลกอฮอล์ 
- มีนโยบายการจัดส่งรวดเร็วทันเวลา 

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น 

- มี Application GPS 
- Mobile application เช่น มีการถ่ายรูป 
- Excel ใช ้ ในการจ ั ดรถ  ใช ้ ในข ้อมูล
อุบัติเหตุ 

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจาก
การประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี ่ ยาง
รถยนต์ และน้ำมันเครื่อง 

- มีการซ่อมเอง และมีเข้าศูนย์เมื่อกรณีรถ
มีความเสียหายมาก 
- มีหลักฐานในการซื้อขาย แบตเตอรี่ และ
ยาง 
- เปลี่ยนยางเอง และมีคนเข้ามารับซื้อ 

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมี
แนวทางปฏิบัติที ่ช ัดเจนในการรับประกันความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 

- มีการประกันสินค้าให้แก่ลูกค้า ระหว่าง
การขนส่ง  
- มีกรมธรรม์ประกันภัย 
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2.1 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่การรับคำสั่ง
ขนส่ง จนถึงส ่งมอบสินค้า สำหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

- มี Flowchart ขั้นตอนที่ชัดเจน 

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง - มีคู่มือปฏิบัติงานประจำรถทุกคัน 

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาะสม เช่น 
มีการระบุจุดเสี ่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ 
ระหว่างเส้นทางขนส่งที ่ปลอดภัยและไม่เกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น 

- มีการวางแผนเส้นทางการขนส่ง 
- มีการกำหนดจุดพักรถ 

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบ ัต ิงานขนส ่งอย ่าง
เหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

- มีใบบันทึกผลการปฏิบัติงานและมีสมุด
ประจำรถทุกคัน 

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ปร ับปร ุ งการทำงาน และม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการบันทึกข้อผิดพลาด การสุ่มตรวจวัด
แอลกอฮอล์ 

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการ
ขับรถของพนักงานขับรถ 

- มีมาตรการควบคุมความเร็ว 60 km/hr 
มีพนักงานตรวจสอบควบคุมตลอดเวลา 
- กรณีทำผิด มีการตักเตือนและลงโทษ 

2.7 ต้องมีขั ้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการ
ขนส ่ง  ม ีการซ ักซ ้อมการปฏ ิบ ัต ิ  และกำหนด
ผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีการทำฐานข้อมูลใน Excel  
- มีคู่มือการปฏิบัติ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
- มีการซักซ้อมประจำปี ทุกๆ ปี 
- มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ 

- มีใบทึกการเกิดอุบัติเหตุ 
- ม ีการว ิ เคราะห์หาทางแก้ไขร ่วมกับ
หัวหน้างาน 

3.1 ต้องมีข ั ้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและ
พนักงานด้านการขนส่ง 

- มีขั ้นตอนในการรับสมัครพนักงาน เช่น 
สัมภาษณ์ อบรม มีการทดลองงาน และ
ตรวจสุขภาพ 

3.2 ต ้องม ีกฎระเบ ียบการทำงานท ี ่กำหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของ
พนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที ่ เหมาะสม 
ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 

- มีคู่มือพนักงานขับรถ 
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3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
ด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อ
ปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพ
และการบำรุงรักษารถเบื้องต้น 

- มีการอบรมเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย 
โดยบริษ ัท อีซ ูซ ุ มอเตอร์ จำกัด  และ
หัวหน้างาน 
- มีการอบรมเรื่องการตรวจสภาพรถ 

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่
พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

-  ม ี ร า ง ว ั ล ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ถ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- มีรางวัลการไม่มีอุบัติเหตุ 
- มีประกันสังคม 

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชี
รายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน 

- มีแฟ้มประวัติพนักงานรายบุคคล 

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อย
ตามรายการและความถี ่การตรวจตามช่วงอายุที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผล
อย่างเป็นระบบ 

- มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีรถจาก
ทางโรงพยาบาลเข้ามาตรวจที่บริษัท 

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั ่วโมงการทำงานของ
พนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 

- มีการกำหนดจุดพักรถทุก 4 ชั่วโมง 
- มี GPS ดูความเคลื่อนไหว 
- มีกล้องในรถบางคัน 

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับ
รถโดยใช้เครื ่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการ
ตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกคันก่อนขนส่ง 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถ
อย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมี
มาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

- มีแผนการสุ่มและตรวจสารเสพติด 

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

- มีการบันทึกและวิเคราะห์การใช้เชื้อเพลิง 

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง 
ม ีแผนการตรวจสภาพและบำร ุงร ักษารถตาม
ระยะเวลาและ/หรือตามระยะทางและดำเนินการ
อย่างเหมาะสม 

- ม ีการตรวจสอบรถท ุกค ันก ่อนออก
เดินทาง 
- มีแผนการตรวจสภาพรถ 

4.3 ต้องมีการจัดทำประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
รถรายคัน 

- มีการบันทึกประวัติการซ่อมซ่อม 

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า 

- มีข้อมูลลูกค้า 
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5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- ม ีการประเม ินความพ ึงพอใจ นำมา
วิเคราะห์ความพึงพอใจและปรับปรุงใน
การดำเนินการ 

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

รายละเอียดก าหนดการและรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 

การสมัมนาประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลการด าเนินโครงการฯ 
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ภาคผนวก ง 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ 
 
การสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ในหัวข้อการสัมมนา “พร้อมรับสมรภูมิ ทาง
การค้าด้วยระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอล
รูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ทราบถึง แนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื ่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื ่อนและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
รวมกว่า 200 คน 

    

 

  

รูปที่ ง.1 ภาพรวมการสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ 



ง-2 

 

กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 

การประชุมมีเนื้อหาและกำหนดการดังนี้ 

ตารางท่ี ง.1 กำหนดการประชุม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

กล่าวรายงาน โดย นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

09.30 – 10.30 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.00 น. สรุปผลโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง 
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบคุคล 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00 – 12.00 น. การเสวนา“กลยุทธ์เพ่ิมเขี้ยวเล็บด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ผลิตและส่งออกไทยในปี 2020” 

• นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ ์ 
ประธานกิติมศักดิ์สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

• นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
• นายประเสริฐศักดิ์  บัวแดง ผู้แทนบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 
• นายมาโนช  รุ่งรัตนไชย ผู้แทนบรษิัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด  

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00น. การเสวนา “กา้วต่อไปเมื่อรถบรรทุกไทยติด GPS ครบทุกคัน” 

• ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร หัวหน้ากลุม่แผนงานความปลอดภัย 
สำนักสวสัดิภาพการขนส่งทางบก 

• นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า 
สำนักการขนส่งสินค้า 

• นางสาวสุรสัดา  นิปริยาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและตดิตามการเดินรถ 
ศูนย์บริหารจัดการการเดินรถระบบ GPS 

• นายสมภพ ไตรยสุนันท์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
กองตรวจการขนส่งทางบก  

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒ ิมาลัยกฤษณะชลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ ในหัวข้อการสัมมนา “พร้อมรับสมรภูมิ ทาง
การค้าด้วยระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง” มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ขนส่ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เก่ียวข้องทั่วไปรวมกว่า 200 คน มีรายชื่อดังนี้ 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

1 คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

2 คุณจันทิรา บุรุษพัฒน ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

3 คุณรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวนการสำนักการขนสง่สินค้า 

4 คุณฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนสง่สินคา้ 

5 คุณวันเพ็ญ ขจรกลิ่น นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ 

6 คุณสุนันท์ เงินอนนัต ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสนิค้า 

7 คุณจิราภรณ์ จิตร์ถวิล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

8 คุณอนงค์ ธีรประทีปสกุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

9 คุณกัญจน์ พูลสุขสมบัต ิ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  

10 คุณชรินทร สนั่นศรีสาคร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  

11 คุณธนภัค สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

12 คุณพชรวรรณ ปานไม ้ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

13 คุณนลินี วานชิย์เจริญการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

14 คุณทิพย์วัลย์ ทองมณ ี วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

15 คุณฐิติมา แสงงาม นักวิทยาศาสตร์ปฏบิัติการ 

16 คุณอัญชลี นครกัณฑ ์ เจ้าพนักงานขนสง่ชำนาญการ 

17 คุณนภามาศ สวัสดบิุตร นักวิชาการขนส่ง 

18 คุณธัญชนก จิตอร่าม นักวิชาการขนส่ง 

19 คุณเจนพนัส สวัสดบิุตร นักวิชาการขนส่ง 

20 คุณนิภาภัทร อุยานนัท์ นักวิชาการขนส่ง 

21 คุณนัดดา อย่สุภาพ นักวิชาการขนส่ง 

22 คุณสุชาดา ปัน้ปรชีา เจ้าหน้าที่ขนส่ง 

23 คุณนุชจรี แม่นรัตน ์ นักวิชาการขนส่ง 

24 คุณสุทธมน ชัยประภา นักวิชาการขนส่ง 

25 คุณเอกบดินทร์ จำเนียรกาล สำนักงานขนส่งจงัหวัดปทุมธานี 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

26 คุณชนะ ลิขิตเดชาโรจน ์ สำนักงานขนส่งจงัหวัดนราธิวาส 

27 คุณโสภาคย์ กาแวน่ สำนักงานขนส่งจงัหวัดชลบุร ี

28 คุณเจนวิทย์ ปัญญาภ ู สำนักงานขนส่งจงัหวัดระยอง 

29 คุณชาตชิาย มฆวิมาลย์ สำนักงานขนส่งจงัหวัดนครราชสีมา 

30 คุณนิตยา สุวรรณราชัย สำนักงานขนส่งจงัหวัดนครราชสีมา 

31 คุณประภาภรณ์ แนน่สันเทียะ สำนักงานขนส่งจงัหวัดนครราชสีมา 

32 คุณชีพ น้อมเศียร สำนักวิศวกรรมยานยนต ์

33 คุณประภาพรรณ พิพัฒนสมพร สำนักบริหารการคลังและรายได้ 

34 คุณนุตนนัน์ นุตาลัย ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS 

35 คุณสิริรัตน์ วีรวิศาล สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 

36 คุณธนะ คมน์อนนัต ์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

37 คุณกนกวรรณ เจริญลิมประเสริฐ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 

38 คุณทิวากร รักษาศรี กองแผนงาน 

39 คุณกุลยา กัลยากร สำนักกฎหมาย 

40 คุณศรีรัตน์ ยาพรม กองบริหารรถโดยสารประจำทาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

41 คุณเกศินี ทองตันไตรย ์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 

42 คุณพิชญ์พิศุทธิ์ เรืองสว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

43 คุณอภิศักดิ์ จันทา นักวิชาการปฏิบัติการ 

44 คุณนงลักษณ ์ นักตรวจราชการกรม 

45 คุณสุภา โชติงาม นักตรวจราชการกรม 

46 คุณสมชาย บรรลือเนาะ บริษัท ทิฟฟา่ จำกัด 

47 คุณเพรชรัตน์ นิลเพชรอนนัต์ บริษัท ทิฟฟา่ จำกัด 

48 คุณประสงค์ ตั้งศิริวฒันา บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

49 คุณสิทธิชัย ฉิมใหม ่ บริษัท ทีพีเอส คอนซัลแทนท์ จำกัด 

50 ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่ สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

51 คุณจิราวุธ ชอุ่มวณิชวัฒนา สมาคมไทยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

52 คุณสมชาย เฮงทรพย์กูล สมาคมขนสง่สินคา้ภาคอีสาน 

53 คุณสมพล หิรัญญสุทธิ ์ สมาคมขนสง่สินคา้ภาคอีสาน 

54 คุณทรงยศ รัตนภวนนท ์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

55 คุณบุญาชาต ชัยปาริฉัตร์ บริษัท สยามธรรมา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

56 ดร. ทองอยู่ คงขันธ์ สหพันธ์การขนสง่ทางบกแห่งปนะเทศไทย 

57 คุณปริญญา คำสนิท บริษัท เคดีอาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด 

58 คุณไกรสร ไชยเวช บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

59 คุณนาวี แสงวิฑูร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

60 คุณกนกพร ลายสนิทเสวกุล สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

61 คุณธนานันต์ เหลืองเรืองธนา สมาคมขนสง่ภาคตะวนัออก 

62 คุณสมบัติ เปรมประภา สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

63 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสนุทรวงศ ์ สมาคมผู้รับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

64 คุณคงฤทธิ์ จันทริก สภาผู้สง่สนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

65 คุณมาโนช รุ่งรัตนไชย  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

66 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 

67 คุณภพ ไตรสุนนัท ์ กองตรวจการขนส่งทางบก 

68 Hideyuki Takeda Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

69 Shin Nakamichi Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

70 Nisita Sirathanont Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

71 Srisurana Rotejanasiripong Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

72 Nualnissa Ubolpong Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

73 Pramote Ubolla Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

74 Pakorn Chanapa Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

75 Pongsiri Chudsoiuraidee Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. 

76 คุณศิวพนจน์ รัตนธาราเกียรต ิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

77 คุณชัยพร หริตวร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชไอซ ์

78 คุณวิไลพร คำมุกชิก บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 

79 คุณจิราภรณ์ดวงสาพล บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 

80 คุณพวงเพ็ญ สระปทุมมาศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

81 คุณณัฐวี ดีเสมอ นางสาวณัฐวี ดีเสมอ 

82 คุณสำเริง สุขานุยุทธ ์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

83 คุณพิชญ์ชาพร เดชหิรัญวรดิษฐ ์ บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรตส์ จำกัด 

84 คุณสาริศา หริตวร บริษัท มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา จำกัด 

85 คุณสาธิต ปุญญพัฒนกุล บริษัท สโตนวนั จำกัด (มหาชน) 
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86 คุณคิม คุรุพจน์ บริษัท สุวลี จำกัด 

87 คุณประเสริฐศักดิ์ บัวแดง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

88 คุณอุษา มะลิงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ 

89 คุณภาสกร เอ้ืออารีเลิศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 

90 คุณพัชรพล หนูทอง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

91 คุณถนอม พรหมใย บริษัท สโตนวนั จำกัด (มหาชน) 

92 คุณไพฑูรย์ บุญปลูก บริษัท สุวลี จำกัด 

93 คุณอภิเดช โยธาฤทธิ ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

94 คุณคมฐิพัฒน์ พนัธุระ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

95 คุณนิลยา  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 

96 คุณสำเร็จ  บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด 

97 คุณกฤษณะ ปั่นทรัพย์ บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 

98 คุณวิชา รมเยศ บริษัท เค.วี. ทรานสอปร์ต 2018 จำกัด 

99 คุณวีระศักดิ์ พุ่มลอยฟ้า บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด 

100 คุณจรรยา แซ่ล้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จนัทร์เพ็ญรุ่งเรือง 

101 คุณอำนวย ไตรลักษณ ์ บริษัท เจ เอ ทรานสปอร์ต จำกัด 

102 คุณจิรศักดิ์ ไวตี บริษัท เชมส์ ทรานส์ โลจสิติกส ์จำกัด 

103 คุณเสกสิทธิ์ หงษา บริษัท ซันกรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกดั 

104 คุณศิริศักด์ ศรีประภา บริษัท ซีว่า วฮีิเคิล ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

105 คุณมีชัย อ่อนคล้าย บริษัท ซุปเปอร์คาร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด 

106 คุณสุพิชา สังข์ศิริ บริษัท ดารชั โลจสิติกส์ จำกัด 

107 คุณกิตติศักดิ์ ดีเสมอ บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 

108 คุณสำราญ ทา้วบุญญาภนิิกุล บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จำกัด 

109 คุณภาสุรัตน์ ถ้วนคำ บริษัท ทรัพย์สโุข ทรานสปอร์ต จำกัด 

110 คุณพรรณพร ทวีศุภพงษ์ บริษัท ทวีพงษ์ขนสง่ จำกัด 

111 คุณจิตรเทพ พราหมทัศ บริษัท ทองนที อินเตอร์เทรด จำกัด 

112 คุณคุณาวุฒิ อู่ทรัพย ์ บริษัท ทียู โลจิสติกส์ จำกัด 

113 คุณธนงศักดิ์ สนสุภาพ บริษัท เทพประสิทธิ์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด 

114 คุณจิรวัฒน์ ชนุณวงษ ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยประสพสขุ 

115 คุณธนัท สุริยะภูม ิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลโลจีสตกิส์ 
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116 คุณธรา โพธิ์มูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรารนิทร์ 999 ขนส่ง 

117 คุณเกรียงไกร ศรีแย้ม บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด 

118 คุณผกามาศ คิดอ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นยันาทรานสปอร์ต  

119 คุณณัฐวงศ์ มารควัฒน ์ บริษัท นิซเซอิ โลจสิติกส์ จำกัด 

120 คุณเกรียงไกร จิตต์อารี บริษัท นิรมิตรขนสง่ 2003 จำกัด 

121 คุณราตรี สุจนะ บริษัท นิวส์แม่สอด ทรานสปอร์ต จำกัด 

122 คุณพีระวัฒน์ วฒันารมย ์ บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัด 

123 คุณกิตติคุณ บุญเกิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บญุณรงค์รุ่งเรืองทรัพย์ 

124 คุณวรรณวิมล ปิยประภากร บริษัท ประภากรทรานสปอร์ต จำกัด 

125 คุณพีระ อุดมกิจสกุล บริษัท ไปรษณีไทยดิสทรบิิวชัน่ จำกัด 

126 คุณสิทธิชัย ชะชินรัมย ์ บริษัท พะเยามงคลออยล์แอนดท์ราน จำกัด 

127 คุณกาลัญญู ตันกิจรุ่งเรือง บริษัท พาเพลนิขนส่ง จำกัด 

128 คุณพิเชษฐ จันทร์กรี นายพิเชษฐ จันทร์กรี 

129 คุณธนภัทร ธนวรากลุจินดา บริษัท ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสตกิส์ จำกัด 

130 คุณยาสึนาริ ทาคาฮาช ิ บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

131 คุณวันทิตา ชยางกูรภัทรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภ.ชยางกูรภัทรกิจขนส่ง 

132 คุณคุณบุญทรัพย์ หลงคำหงส ์ บริษัท ภูภัส ทรานส์ จำกัด 

133 คุณณัทมน วัฒนาโกมล บริษัท มงคลทรัพย์ ทรานสปอรต์ จำกัด 

134 คุณชาญวิทย์ พรภัทรรัตน ์ บริษัท เมโทรโพลีแทนท์ โลจสิตกิส์ ตำกัด 

135 คุณชัชวาล ศรีภูมาตย์ บริษัท รุ่งอรุณโลจิสติกส์ จำกัด 

136 คุณวิเชียร ศรีปัญญากุล บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำกัด 

137 คุณฐาปกรณ์ สุวรรณกาญจน ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริษฐา คอนสตรัคชั่น 

138 คุณวชิระ อังธนดลิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเคแอนด์ ทรานสปอร์ต 

139 คุณพัชร์กมลพร ตันตนิฤภัย บริษัท เวอร์ลาสเซน โลจิสติกส์ จำกัด 

140 คุณกาญจนา นพวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด 

141 คุณอภิชัจ ศุภทัศนา บริษัท ศุภทัศนา จำกัด 

142 คุณสุทิวัส สาพรมมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จนิดาทรัพย์ไพศาล ทรานสปอร์ต 

143 คุณปานทิพย์ ร้อยแก้ว บริษัท ส.ทบัสะแก จำกัด 

144 คุณนัทมนนิธิ จันทนา บริษัท สบาย ไลน์ จำกัด 

145 คุณอัครเดช ชูตระกูล บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จำกัด 
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146 คุณณิกิสรา น้อยสมมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 

147 คุณคารม บุญลือ บริษัท สายลมทรานสปอร์ต จำกัด 

148 คุณไฉน ศรีเชียงษา บริษัท สายศรีทองกรุ๊ป จำกัด 

149 คุณจีราวัฒน์ เลาหรวีโรจน ์ บริษัท สบิทิศ ขนสง่ จำกัด 

150 คุณวรพัฒน์ สนุิศารัตน ์ บริษัท แสงทองขนส่งภาคใต้ จำกัด 

151 คุณชมภิศา ชสูาลี บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด 

152 คุณเอกพงศ์ ฉันทศิริเวทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิเกียรติขนส่ง 

153 คุณณัฐ นิวาตานนท ์ บริษัท ออลเคม ทรานโซลูชัน่ส์ จำกัด 

154 คุณอาคม สิทธิวงศ ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคม-จิรัฏฐ์ ทรานสปอร์ต 

155 คุณอดิเรก มีพงษ์ บริษัท อาร์ แอนด์ เค ทรานเซอร์วิส จำกัด 

156 คุณศิริรักษ์ ทัศน์เอกจิต  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทัศนวิศฐิ 

157 คุณเอนก สุจนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกธัญกิจ 

158 คุณภัทรี สายฉว ี บริษัท เอ็นเทคโนโลยี คอลซัลแตนท์ จำกัด 

159 คุณวรพัทธ์ บุญเรือง บริษัท เอ็ม.อาร์.ที.บัส. แอนด์ทรัคส์ จำกัด 

160 คุณสมศักดิ์ คงดี บริษัท เอสทีเอส กันตัง โลจิสตกิส์ จำกัด 

161 คุณธนะพฒัน์ นิติสถาพรพงศ์ บริษัท เอสแอลดี โลจสิติกส์ จำกัด 

162 คุณกฤษณา ปั่นทรัพย ์ บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 

163 คุณอโนทัย มอญพันธ ์ บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด 

164 คุณนิชาภา ไวต ี บริษัท  เชมส์ ทรานส์ โลจสิติกส์ จำกัด 

165 คุณเรณู หงษา บริษัท ซันกรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกดั 

166 คุณกนกวรรณ พุทธตรัส บริษัท ซีว่า วฮีิเคิล ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

167 คุณภมรรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ บรอษัท ซุปเปอร์คาร์ ทรานสปอร์ต แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด 

168 คุณปาริฉัตร แสงโนร ี บริษัช ดารัช โลจิสติกส์ จำกัด 

169 คุณอุทิศ สายคำ บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนส์ทรานสปอร์ต จำกัด 

170 คุณกัญญณัช อัครศุภผล บริษัท ทรัพย์สโุข ทรานสปอร์ต จำกัด 

171 คุณวีรยุทธ พันธ์แตงไทย  บริษัท ทองนที อินเตอร์เทรด จำกัด 

172 คุณวรรณิดา ต่วนทอง บริษัท ทียู โลจิสติกส์ จำกัด 

173 คุณธัชชฎา เลิศลพธาตรี บริษัท เทพประสิทธิ์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด 

174 คุณวัทธิกร ปราณีนชุ บริษัท เทพประสิทธิ์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำกัด 

175 คุณศิริรัตน์ ชุนณวงษ ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยประสพสขุ 
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176 คุณกีรติกาญจน์ นาคทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรารนิทร์ 999 ขนส่ง 

177 คุณจุฑาพร ศรีเจ้า บริษัท นิซเซอิ โลจสิติกส์ จำกัด 

178 คุฯสมชาย ศรีศิริโชคชัย บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัด 

179 คุณกันตภณ สารทพนัธ ์ บริษัท ประภากรทรานสปอร์ต จำกัด 

180 คุณกัลณภัทรสรณ์ เพชรพงษ ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

181 คุณเอ้ือปารณีย์ ทินวงศ ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

182 คุณพีชช์ ดีพุ่ม บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

183 คุณชลิตา ยงยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

184 คุณชญานิศ ศรีสมาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

185 คุณนนทยา จงชัยเดชวงศ ์ บริษัท พาเพลนิขนส่ง จำกัด 

186 คุณพุทธรักษา จันทร์กรี นายพิเชษฐ จันทร์กรี 

187 คุณคมกฤช ราชสุข บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

188 คุณนิอร หิรัญวร บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

189 คุณปานุราช จิรวาณิช บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 

190 คุณจักริน คำบุดด ี บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทษไทย) จำกัด 

191 คุณนพดล เพชรพิรุณ บริษัท ลัคก้ีแคร์ริเออร์ จำกัด 

192 คุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลนิ บริษัท เวอร์ลาสเซน โลจิสติกส์ จำกัด 

193 คุณนิภา โกยสกลุ บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด 

194 คุณจิรวัฒน์ อรรควุฒิวาณชิย์ บริษัท ศุภทัศนา จำกัด 

195 คุณภาณุ ลิมปตยิากร บริษัท ส.ทบัสะแก จำกัด 

196 คุณขวัญจิรา เจริญลาภสวสัด ี บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จำกัด 

197 คุณนาถยา น้อยสมมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 

198 คุณเอกรัตน์ บุญลือ บริษัท สายลมทรานสปอร์ต จำกัด 

199 คุณสายยนต์ ศรีเชียงษา บริษัท สายศรีทองกรุ๊ป จำกัด 

200 คุณกานต์ กุลจิตตนิารา บริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล. ทรานสปอร์ต จำกัด 

201 คุณวัลลภ มีพงษ ์ บริษัท อาร์ แอนด์ เค ทรานเซอร์วิส จำกัด 

202 คุณวรพจน์ ทัศน์เอกจิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทัศนวิศฐิ 

203 คุณนรากร ครองยุทธ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

204 คุณณัฐริกาณ์ วงศ์มาแสน บริษัท เอสทีเอส กันตัง โลจิสตกิส์ จำกัด 

205 คุณกนิษฐา ไหมอุ้ม บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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206 คุณกิ่งการน์ สิทธิวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคม-จิรัฏฐ์ ทรานสปอร์ต 

207 คุณจิรัฏฐ์ ต๊ะเพา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคม-จิรัฏฐ์ ทรานสปอร์ต 

208 คุณศราวุธ  บริษัท นิซเซอิ โลจสิติกส์ จำกัด 

209 คุณณาฐอร บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

210 คุณวรภรณ์ ไพศาลสทิธิเทพ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

211 คุณนภัสวรรณ กันทะชัย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน่ จำกัด 

212 คุณสุวัฑ แซงลาด ผู้สื่อข่าว 

213 คุณจีรศักดิ์ เลิศอำไพ ผู้สื่อข่าว 

214 คุณบุตรมณี บุญผล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

215 คุณวศินี นามมลู มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

216 คุณวรรษมล พันธ์สัมฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

217 รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

218 ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

219 ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

220 คุณภาวิณี อร่ามศรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

221 คุณฐิติยา ผงคล ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

222 คุณสุธารส พึ่งสมบุญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

223 คุณธวัชชัย คงสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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