กรมการขนสงทางบก
มาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก
แบบประเมินตนเอง
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานประกอบการ

(ภาษาไทย).......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………….……………………...

ที่อยู…
 ………………………………………………………………………………………………………………………....
โทรศัพท......................................................โทรสาร..........................................E-mail..............................................
Web address………………………………………………………………………………………………………………...
ผูติดตอประสานงาน ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………...
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท.........................................................โทรสาร…………………..………..E-mail………………………………...

สวนที่ 2 แบบประเมินตนเอง
ใหทานประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก โดยตรวจสอบองคกรของทานวาไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานฯ แลวหรือไม โดยในขอกําหนดที่ขีดเสนใต คือ ขอกําหนดบังคับที่จะตองปฏิบตั ิและบรรลุผล

1. ขอกําหนดดานองคกร
(1.1) มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบแตละตําแหนง
ในองคกร และประกาศใหพนักงานรับทราบและนําไปปฏิบัติได
(1.2) มี การกํ า หนดนโยบายและวิ สั ยทั ศ น เ ฉพาะเรื่ อ งอย า งชั ดเจน เช น นโยบายสารเสพติ ด
นโยบายแอลกอฮอล นโยบายความปลอดภัย เปนตน
(1.3) มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน เช น ร อ ยละการจั ด ส ง ที่ ส มบู ร ณ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช เ ชื้ อ เพลิ ง อั ตราการเกิ ดอุ บัติเ หตุ ความพึ ง พอใจของลู กค า เป น ต น
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามแผนที่กําหนด และปรับปรุงกระบวนการในระบบอยางตอเนื่อง
(1.4) มี แ นวทางปฏิ บัติ เ พื่ อ การรั กษาและลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และดํ า เนิ น การอย า ง
เหมาะสม เชน การจัดการของเสีย แบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเครื่อง และลดผลกระทบตอ
ชุมชน เปนตน
(1.5) มีนโยบายเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการขนสงที่ชัดเจน เชน การรับประกัน
ความเสียหาย การกําหนดความรับผิดชอบ เปนตน
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ผาน


ไมผาน


















ขอกําหนดดานองคกร (ตอ)
(1.6) มีแนวทางการพัฒนาองคกรหรือแผนธุรกิจ
(1.7) มีแผนการดําเนินงานเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาองคกรในขั้นสูง เชน การใชเครื่องมือปรับปรุง
คุณภาพ TQM หรือ ไคเซ็น เปนตน
(1.8) ไดการรับรองมาตรฐานสากล (ISO) ดานตางๆ เชน ISO 9001 ISO 14001 หรือรางวัลตางๆ
(1.9) เปนสมาชิกและมีสวนรวมกับกิจกรรมของสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพ
(1.10) มีการบริการเสริมทางดานโลจิสติกสอื่นๆ นอกเหนือจากการขนสง เชน บริการคลังสินคา
บริการบรรจุหีบหอ บริการดานศุลกากร เปนตน
(1.11) ที่ตั้งสถานประกอบการ ที่จอดรถ และโรงซอมบํารุงมีความเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงาน
กิจการเปนไปอยางสะดวก และลดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
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2. ขอกําหนดดานปฏิบัติการขนสง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2.1) มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนสง ตั้งแตการรับคํา สั่งจนถึงการสงมอบสิน คาของ
ลูกคา แตละประเภท โดยแสดงถึงขั้นตอนการดําเนินงาน และความสัมพันธของกระบวนการ
ตางๆ
(2.2) มีคูมือการปฏิบัติงานขนสงในการปฏิบัติงาน อาจเปนประจําลูกคาแตละราย หรือไมเจาะจง
ลูกคารายใดรายหนึ่งก็ได
(2.3) มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานขนสงอยางเหมาะสม ที่แสดงประสิทธิผลการดําเนินงาน เชน
บันทึกเวลารับ-สงสินคา สรุปปริมาณสินคาที่ขนสง เปนตน
(2.4) มีกระบวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการทํางานแตละกระบวนการ มีกระบวนการ
บันทึกขอผิดพลาด มีกระบวนการหาสาเหตุ และแกไขข อผิดพลาดที่สําคัญ เพื่ อใชในการ
ปรับปรุงในคูมือปฏิบัติงานขนสง พรอมมีมาตรการปองกันที่ชัดเจน

การติดตามยานพาหนะและสินคา
(2.5) มีระบบการติดตามยานพาหนะและสินคา เพื่อใหทราบสถานะปจจุบันของยานพาหนะและ
สินคา เชน การใชโทรศัพท การใชงานระบบบอกตําแหนงบนโลก (GPS) เปนตน

การปองกันและจัดการเหตุฉุกเฉิน
(2.6) มีคูมือการจัดการเหตุฉุกเฉินระหวางการขนสง โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติและขอมูลตางๆ ที่
จํา เป นอย างชัดเจน เพื่อ ใหพนักงานพร อมจั ดการเหตุ แต ละประเภทได อย างรวดเร็ วและ
เหมาะสม
(2.7) มีการบันทึกขอมูลการเกิดอุบัติเหตุตางๆ ประกอบดวย รายละเอียดของเหตุ สาเหตุ การเกิด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไขปรับปรุงและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ
(2.8) กําหนดจุดพักรถและที่พักสําหรับพนักงานขับรถระหวางเสนทางขนสงอยางเหมาะสม
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3. ขอกําหนดดานพนักงาน
การจัดการพนักงาน
(3.1) มีการกํา หนดขั้ น ตอนการรั บสมั ครพนั กงาน บั น ทึ ก และเก็ บรั กษาประวั ติพนั กงานอย า ง
เหมาะสม
(3.2) มีการแสดงกฎระเบียบและความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงบทลงโทษ และประกาศให
พนักงานรับทราบอยางทั่วถึง
(3.3) มีการวางแผนกําหนดชั่วโมงทํางาน วันหยุด และดําเนินการอยางเหมาะสม
(3.4) มีแผนการฝกอบรม ทักษะ และประสบการณพนักงาน และดําเนินการอยางเหมาะสม
(3.5) มีการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีจิตสํานึกในการทํางานที่ดี บรรลุเปาหมาย เชน มีการให
รางวัลพนักงานที่ทํางานไดดีเยี่ยม มีสวัสดิการพนักงาน เปนตน

พนักงานขับรถ
(3.6) มีระเบียบการรับสมัครพนักงานขับรถ เชน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบความสามารถ
และดําเนินการอยางเหมาะสม
(3.7) มีการอบรมการตรวจสภาพและบํารุงรักษายานพาหนะเบื้องตนสําหรับพนักงานขับรถ
(3.8) มีการวางแผนอบรมพนักงานขับรถใหขับขี่อยางประหยัดและปลอดภัยเปนประจํา
(3.9) มีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตามกําหนดระยะเวลา และตรวจโรคที่เปนอุปสรรคตอการ
ขับขี่ มีการบันทึกและเก็บรักษาผลอยางเปนระบบ
(3.10) มีการลงบันทึกสมุดพนักงานขับรถ/สมุดประจํารถ หรือบันทึกการปฏิบัติงานขนสง เพื่อเปน
หลักฐานการใชรถขนสงทุกครั้ง
(3.11) มีแผนตรวจระดับแอลกอฮอลของพนักงานขับรถอยางสม่ําเสมอ กอนปฏิบัติการขนสง
(3.12) มีแผนการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถอยางสม่ําเสมอ
(3.13) มีการควบคุมความเร็วการขับขี่รถขนสงอยา งเหมาะสม เพื่อ ความปลอดภัยและประหยั ด
เชื้อเพลิง
(3.14) มีกฎระเบียบเขมงวดในการหามติดเครื่องยนตขณะจอดรถเปนเวลานาน
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4. ขอกําหนดดานยานพาหนะ
(4.1) มีการบันทึกขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิง โดยรวมทั้งหมูยานพาหนะและรายคัน เพื่อใชใน
การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง
(4.2) มีแผนการตรวจสภาพและบํารุงรักษาตามระยะเวลา และดําเนินการอยางเหมาะสม
(4.3) มีการจัดทําประวัติการใชรถและประวัติการซอมบํารุงของรถรายคัน
(4.4) มีแผนการนํ าเครื่องมือ /อุปกรณมาใชงานเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะ และ
กําหนดเปาหมายการดําเนินการอยางชัดเจน
(4.5) มี แ ผนการนํ า ยานพาหนะมลพิ ษ ต่ํ า และ/หรื อ ลดการใช พลั ง งานมาใช ง าน และกํ า หนด
เปาหมายการดําเนินการอยางชัดเจน
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5. ขอกําหนดดานลูกคาและภายนอก
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
(5.1) มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและประวัติการใชบริการเพื่อทราบความตองการของลูกคา
(5.2) มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาของลูกคา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด
(5.3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคาวาสามารถใหบริการตามขอกําหนดของลูกคาได
อยางถูกตองครบถวน วิเคราะห และปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่อง

การรับขอเสนอแนะ
(5.4) มีการประชุมรวมกับลูกคาเพื่อทราบความตองการ บันทึกและปรับปรุงการดําเนินการอยาง
เหมาะสม
(5.5) ตอบสนองขอเสนอแนะจากลูกคา และทบทวนสิ่งที่ไมเปนไปตามความตองการของลูกคา
พรอมทั้งปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นซ้ํา
(5.6) มีชองทางรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากลูกคาและบุคคลภายนอก บันทึกและเก็บรักษา
อยางเหมาะสม
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ขอรับรองวาผลการประเมินตนเองขางตนสอดคลองกับความจริงทุกประการ
ลงชื่อ _______________________________
(
)
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