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แบบประเมนิมาตรฐาน Q-MARK (ก่อนการพฒันาระบบ) 

ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

1. ด้านองค์กร 

1.1 มีโครงสร้างการบริหารงาน
ท่ีชดัเจน ก าหนดอ านาจ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
แต่ละต าแหน่งในองคก์ร 
และประกาศใหพ้นกังาน
รับทราบและน าไปปฏิบติัได ้

 นโยบายการ
ประกอบการ 

 โครงสร้างบริหาร
องคก์ร 

 ใบพรรณนา
ลกัษณะงาน (JD) 

 การส่ือสารให้
พนกังานรับทราบ 

   มีนโยบายการ 
ประกอบการ 

 มีผงัโครงสร้าง
บริหารองคก์ร 

 ไม่พบใบพรรณนา
ลกัษณะงาน (JD) 

 ไม่พบการส่ือสารให้
พนกังานรับทราบ 

1.2 มีการก าหนดนโยบายและ
วสิัยทศัน์เฉพาะเร่ืองอยา่งท่ี
ชดัเจน เช่น นโยบายสาร
เสพติด นโยบาย แอลกอฮอล์ 
นโยบายความปลอดภยั  
เป็นตน้ 

 นโยบายการ
ประกอบการ 

 นโยบายเฉพาะดา้น 
 การส่ือสารให้
พนกังานรับทราบ 

   มีนโยบาย และ
วสิัยทศัน์ของการ
ประกอบการ 

 ไม่มีนโยบายเฉพาะ 
ดา้นการขนส่ง
สินคา้ ดา้นความ
ปลอดภยั นโยบาย
ดา้นสารเสพติด 
และแอลกอฮอล ์

 ไม่พบการส่ือสาร
ใหพ้นกังานรับทราบ 

1.3 มีการก าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิ 
ภาพในการบริหารงาน เช่น 
ร้อยละการจดัส่งท่ีสมบูรณ์ 
ประสิทธิภาพการใช ้เช้ือเพลิง 
อตัราการเกิดอุบติัเหตุ ความ
พึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้ 

 ตวัช้ีวดั 
ประสิทธิภาพ 
(KPI) 

   มีตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพ 
(KPI) ขององคก์ร 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตาม
แผนท่ีก าหนด และปรับปรุง
กระบวนการในระบบอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1.4 มีแนวทางปฏิบติัเพื่อการ
รักษาและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีด าเนินการ
อยา่งเหมาะสม เช่นแผนการ
จดัการของเสีย แบตเตอร่ี 
ยางรถยนต ์น ้ามนัเคร่ือง 
เป็นตน้ 

 แผนปฏิบติัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 แผนปฏิบติัจดัการ
ของเสีย เช่น
แบตเตอร่ีใชแ้ลว้ 
ยางรถยนตใ์ชแ้ลว้ 
น ้ามนัเคร่ืองใช้
แลว้เป็นตน้ 

   ไม่มีแผนปฏิบติั
การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัด าเนินการ
เปล่ียนแบตเตอร่ี 
น ้ามนั เคร่ือง และ
ยางรถยนตใ์ชแ้ลว้
โดยอู่ มีท่ีจดัเก็บ
ชดัเจน แต่ยงัไม่มี
แผนการจดัการ
อยา่งเป็นขั้นตอน 

2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง 

2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานขนส่ง ตั้งแต่การ
รับค าสั่งจนถึงการส่งมอบ
สินคา้ของลูกคา้ แต่ละประเภท 
โดยแสดงถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และความสมัพนัธ์
ของกระบวนการต่างๆ 

 ขั้นตอนกระบวน 
การขนส่งสินคา้ 

 ผงักระบวนการ
ปฏิบติัขนส่ง 

 1 ประเภทสินคา้  
 1 แผน่กระบวนการ 

   มีขั้นตอนกระบวน 
การขนส่งสินคา้ 

 มีผงักระบวนการ
ปฏิบติัขนส่ง 

 มีแผนกระบวนการ
จดัส่งสินคา้ของ
ลูกคา้ประจ า 

2.2 มีคู่มือการปฏิบติังานขนส่ง
ในการปฏิบติังาน อาจเป็น
ประจ าลูกคา้แต่ละราย หรือไม่
เจาะจงลูกคา้รายใดรายหน่ึง
ก็ได ้

 คู่มือการปฏิบติั 
การขนส่ง 

 คู่มือประจ าลูกคา้
แต่ละราย 

   มีคู่มือการปฏิบติั 
การขนส่ง 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

2.3 มีการบนัทึกผลการปฏิบติังาน
ขนส่งอยา่งเหมาะสมท่ีแสดง 
ประสิทธิผลการด าเนินงาน 
เช่น บนัทึกเวลารับ-ส่งสินคา้ 
สรุปปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง 
เป็นตน้ 

 การสรุปผลปฏิบติั 
งานขนส่ง 

 รายงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

   มีการบนัทึกเวลา
รับ-ส่งสินคา้ สรุป
ปริมาณสินคา้ท่ี
ขนส่ง ระยะทางวิง่
และก าลงัพฒันาใน
ดา้นการตรวจ
ติดตามสินคา้ดว้ย
ระบบ Mobile 
Tracking 

2.4 มีคู่มือการจดัการเหตุฉุกเฉิน
ระหวา่งการขนส่ง โดยแสดง
ขั้นตอนการปฏิบติัและขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นอยา่งชดัเจน 
เพื่อให้พนกังานพร้อมจดัการ
เหตุแต่ละประเภทไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและเหมาะสม 

 คู่มือการจดัการ
เหตุฉุกเฉิน 

 คู่มือประจ ารถ
ขนส่งทุกคนั 

   มีคู่มือการจดัการ
เหตุฉุกเฉิน 

 มีสมุดคู่มือประจ า
รถขนส่งแต่ละคนั 

2.5 มีการบนัทึกขอ้มูลการเกิด
อุบติัเหตุต่างๆ ประกอบดว้ย 
รายละเอียดของเหตุ สาเหตุ
การเกิด ความเสียหายท่ีเกิด 
ข้ึน และแนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุงและรายงานต่อหน่วย 
งานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 ระเบียบการจดัการ 
อุบติัเหตุ 

 รายงานการเกิด
อุบติัเหตุ 

 มาตรการป้องกนั
เหตุฉุกเฉิน 

   บริษทัมีการท า
ประกนัอุบติัเหตุ
กบับริษทัภายนอก 
ดงันั้นเม่ือเกิด
อุบติัเหตุ จึงมกัใช้
วธีิการแจง้ประกนั
ใหด้ าเนินการต่อ 
โดยไม่มีรายงาน
การเกิดอุบติัเหตุ 

 ไม่มีมาตรการ
ป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

3. ด้านพนักงาน 
3.1 มีการก าหนดขั้นตอนการรับ

สมคัรพนกังาน บนัทึก และ
เก็บรักษาประวติัพนกังาน
อยา่งเหมาะสม 

 ระเบียบการรับ
สมคัรงาน 

   ไม่มีระเบียบการ
รับสมคัรงาน 

3.2 มีการแสดงกฎระเบียบและ
ความรับผดิชอบของพนกังาน 
รวมถึงบทลงโทษและประกาศ 
ใหพ้นกังานรับทราบอยา่ง 
ทัว่ถึง 

 กฎระเบียบการ
ท างานของพนกังาน 

 ใบพรรณนา
ลกัษณะงาน (JD) 

 การส่ือสารให้
พนกังานรับทราบ 

   มีการก าหนด
กฎระเบียบการ
ท างานของพนกังาน 

 ไม่มีใบพรรณนา
ลกัษณะงาน (JD) 

 ยงัไม่พบการส่ือสาร
ใหพ้นกังานรับทราบ 

3.3 มีการวางแผนก าหนดชัว่โมง
ท างาน วนัหยดุ และด าเนิน 
การอยา่งเหมาะสม 

 เอกสารก าหนด
ชัว่โมงท างาน
ตามกฎหมาย 

   ไม่พบเอกสาร
ก าหนดชัว่โมง
ท างานตามกฎหมาย 

3.4 มีแผนการฝึกอบรม ทกัษะ 
และประสบการณ์พนกังาน 
และด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

 ระเบียบการจดั
ฝึกอบรม 

 แบบส ารวจความ
ตอ้งการฝึกอบรม 

 ประวติัการ
ฝึกอบรม 

   ไม่มีแผนการจดั
ฝึกอบรมกรณีเกิด
สภาวะฉุกเฉิน  

 ไม่มีแบบส ารวจ
ความตอ้งการฝึก 
อบรม 

 ไม่มีประวติัการฝึก 
อบรม 

3.5 มีระเบียบการรับสมคัรพนกั 
งานขบัรถ เช่น การตรวจสอบ
ประวติั การทดสอบความ 
สามารถ และด าเนินการอยา่ง
เหมาะสม 

 ระเบียบการรับ
สมคัรงาน 

 วธีิปฏิบติัทดสอบ
ความสามารถ 

 รายงานการ 

   ไม่มีระเบียบการ
รับสมคัรงาน 

 ไม่มีวธีิปฏิบติั
ทดสอบความ 
สามารถ 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

ตรวจสอบประวติั
เอกสารประวติั 

 ไม่มีรายงานการ
ตรวจสอบประวติั 

 ไม่พบการจดัท า
เอกสารประวติั
พนกังาน 

3.6 มีการอบรมเก่ียวกบัการตรวจ 
สภาพและบ ารุงรักษายาน 
พาหนะเบ้ืองตน้ส าหรับ
พนกังานขบัรถ 

 ระเบียบการจดั
ฝึกอบรม  

 รายงานการ
ฝึกอบรม  

   ไม่พบระเบียบการ
จดัฝึกอบรม  

 ไม่พบรายงานการ
จดัฝึกอบรม  

3.7 มีการวางแผนอบรมพนกังาน
ขบัรถใหข้บัข่ีอยา่งประหยดั
และปลอดภยัเป็นประจ า 

 รายงานการ
ฝึกอบรม  

 

   ไม่พบแผนการจดั
ฝึกอบรม และราย 
งานการฝึกอบรม  

3.8 มีการตรวจสุขภาพพนกังาน
ขบัรถตามก าหนดระยะเวลา 
และตรวจโรคท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการขบัข่ีมีการบนัทึกและ
เก็บรักษาผลอยา่งเป็นระบบ 

 ตารางการตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

 รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ  

   ไม่พบหลกัฐาน
การตรวจสุขภาพ
พนกังาน 
 

3.9 มีการลงบนัทึกสมุดพนกังาน
ขบัรถ/สมุดประจ ารถหรือ
บนัทึกการปฏิบติังานขนส่ง 
เพื่อเป็นหลกัฐานการใชร้ถ
ขนส่งทุกคร้ัง 

 สมุดพนกังาน/
สมุดประจ ารถ 

 บนัทึกการปฏิบติั 
งานขนส่ง 

   ไม่มีสมุดพนกังาน 
หรือสมุดประจ ารถ 
 

3.10 มีแผนการตรวจระดบั
แอลกอฮอลข์องพนกังาน
ขบัรถอยา่งสม ่าเสมอ ก่อน
ปฏิบติัการขนส่ง 

 รายงานผลการสุ่ม
ตรวจ 

   ไม่พบรายงานผล
การสุ่มตรวจระดบั
แอลกอฮอล์ 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

3.11 มีแผนการตรวจหาสารเสพ
ติดของพนกังานขบัรถอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 รายงานผลการสุ่ม
ตรวจ 

   ไม่พบรายงานผล
การสุ่มตรวจหา
สารเสพติด 
 

4. ด้านยานพาหนะ 

4.1 มีการบนัทึกขอ้มูลปริมาณ
การใชเ้ช้ือเพลิง โดยรวมทั้ง
หมู่ยานพาหนะและรายคนั 
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ 
ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง 

 รายงานสรุปการ
ใชเ้ช้ือเพลิง 

   มีการจา้งแบบเหมา
เท่ียว  

 มีขอ้มูลการใชพ้ลงั 
งานเช้ือเพลิงรายคนั 
แต่ไม่มีการวเิคราะห์ 
ประสิทธิภาพการ
ใชเ้ช้ือเพลิง 
 

4.2 มีแผนการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลาและ
ด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

 ระเบียบการบ ารุง 
รักษายานพาหนะ 

 ตารางการซ่อม
บ ารุง 

   ไม่มีแผนการบ ารุง 
รักษายานพาหนะ
รายคนั 

 ไม่มีตารางการซ่อม 
บ ารุง 

 ไม่มีการบ ารุงรักษา 
ตามก าหนดระยะ 
เวลา 

4.3 มีการจดัท าประวติัการใชร้ถ
และประวติัการซ่อมบ ารุง
ของรถรายคนั 

 ประวติัการบ ารุง 
รักษายานพาหนะ 

 ประวติัการใชย้าน 
พาหนะ 

   ไม่มีประวติัการ
บ ารุงรักษายาน 
พาหนะ 

 ไม่มีประวติัการใช้
ยานพาหนะ 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอยีดการตรวจประเมิน 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

บันทกึการตรวจ
ประเมิน ข้อก าหนด ตัวอย่างเอกสาร 

5. ด้านลูกค้าและภายนอก 

5.1 มีขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และ
ประวติัการใชบ้ริการเพื่อ
ทราบความตอ้งการของลูกคา้ 

 ฐานขอ้มูลลูกคา้ 
และประวติัการ
ใชบ้ริการ 

   มีฐานขอ้มูลลูกคา้ 
ประกอบดว้ย ช่ือ
บริษทั ท่ีอยู ่หมาย 
เลขติดต่อ ผูติ้ดต่อ 

 


