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หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ 
โครงการรบัรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)  

เพ่ือส่งเสรมิความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน 
 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันพบว่า การเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่สําคัญของ

ประชาชน มีคุณภาพการให้บรกิารลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนหันไป

เดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลมากข้ึน และนําไปสู่ปัญหาด้านการจราจรและมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมทีม่ากข้ึน 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนในการใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะอย่างย่ังยืน ต้องพิจารณา

ยกระดับมาตรฐานการบรกิารรถโดยสารสาธารณะ และระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งที่มีการบรหิารจดัการเดินรถได้อย่างปลอดภัย สํานัก

การขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงความเรง่ด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและ

ยกระดับการให้บรกิารของรถโดยสารสาธารณะทั้งรถโดยสารประจาํทางและรถโดยสารไม่ประจาํทาง อย่างเป็น

ระบบและมีความย่ังยืน สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศที่มี

การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม จึงมีความจําเป็นต้องจัดทํา 

โครงการรบัรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพ่ือส่งเสรมิความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน เพ่ือ

สรา้ง “ระบบรบัรองมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ” โดยรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานเบ้ืองต้นทีก่รมการขนส่งทางบกกําหนด จะได้รบัเครือ่งหมาย “Q-Bus” ซึง่หมายถึง “Qualified Bus” 

หรอื “รถโดยสารสาธารณะทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้โดยสารทีม่าใชบ้รกิารมีความ

ม่ันใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยย่ิงข้ึน  

สํานักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกมีความเห็นว่าการยกระดับมาตรฐานการให้บรกิารรถ

โดยสารสาธารณะ และระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะจะ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและเกิดการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และ

เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ สํานักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกจงึเห็น

ควรให้ที่ปรกึษาโครงการจดัการอบรมให้ความรูแ้ละประชาสัมพันธโ์ครงการแก่ผู้ประกอบการรถโดยสารประจาํ

ทางและรถโดยสารไม่ประจาํทาง รวมทั้งเจา้หน้าที่กรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ

อธบิายหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผู้ประกอบการขนส่ง เครือ่งมือและชอ่งทางสําหรบัผู้ประกอบการขนส่ง

จดัส่งคําขอเข้ารว่มโครงการ และสาธติวิธกีารส่งเอกสารเข้าระบบการรบัสมัครและแสดงตัวอย่างของเอกสารที่

ใชใ้นการสมัครเข้ารว่มโครงการ อีกทั้งยังเป็นการสรา้งความเข้าใจและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถโดยสาร

สาธารณะเข้ารว่มโครงการเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารว่มโครงการ 

 ผู้ที่สามารถย่ืนพิจารณาการประเมินเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) 
เงื่อนไขที่ต้องมีหรอืทําก่อน (Prerequisite) จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ให้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ ที่มี
คุณสมบัติดังน้ี 

1) เป็นผู้ประกอบการที่ให้บรกิารรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจาํทางและไม่ประจาํทาง โดย
เป็นการให้บรกิารในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ทัง้น้ีผู้ทีจ่ะทาํการย่ืนขอพิจารณา  

หน่วยของการประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ  
สําหรบัผู้ประกอบการทัง้ประจาํทางและไม่ประจาํทาง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

• ในกรณีของรถโดยสารประจาํทาง ทีป่รกึษาเสนอให้ทาํการประเมินผู้ประกอบการทีไ่ด้รบั
ใบอนุญาตเป็น “รายเส้นทาง” และ 

• ในกรณีของรถโดยสารไม่ประจาํทาง ทีป่รกึษาเสนอให้ทาํการประเมินผู้ประกอบการทีไ่ด้รบั
ใบอนุญาตเป็น “รายผู้ประกอบการ” 

โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รบัอนุญาตจะต้องมีหน้าที่ขอรบัการประเมินและส่งข้อมูลเส้นทางการเดิน
รถ จาํนวนรถจาํแนกตามมาตรฐาน และข้อมูลอ่ืนๆ ตามที่ที่ปรกึษากําหนดเพ่ือประกอบการประเมิน นอกจากน้ี 
ต้องคํานึงถึงระยะเวลาทีผ่ลการประเมินมีอายุ และเหตุการณ์ทีท่าํให้ผลการประเมินเป็นโมฆะด้วย 

2) ผู้ประกอบการที่ย่ืนขอพิจารณารบัตราสัญลักษณ์ Q-Bus จะต้องผ่านเงื่อนไขที่ต้องมีหรอืทําก่อน 
(Prerequisite) ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี 

กรณี: สําหรบัผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาํทางและประจาํทาง  
เงือ่นไขทีต้่องมีหรอืทาํก่อนประกอบด้วย 

• ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี 

• มีแผนการตรวจสภาพและบาํรุงรกัษา และดําเนินการอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

• การชาํระภาษีรถทกุคัน 

• มีการติดต้ัง GPS และเชือ่มต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกทกุคัน 

• มีการตรวจความพรอ้มของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงานทกุครัง้ (เชน่ ระดับแอลกอฮอล์และ
สารเสพติด) 

กรณี: เงื่อนไขที่ต้องมีหรอืทําก่อนเฉพาะผู้ประกอบการรถโดยสารประจาํทาง 
เงือ่นไขทีต้่องมีหรอืทาํก่อนประกอบด้วย 

• เดินรถตามเส้นทางตามทีกํ่าหนดในใบอนุญาต 

• จาํนวนรถทีมี่อยู่จรงิ ตรงตามเงือ่นไขจาํนวนรถข้ันสูง-ข้ันตํ่า 

• จาํนวนเทีย่วเดินรถจรงิเฉล่ียต่อวัน ไม่น้อยกว่าจาํนวนเทีย่วการเดินรถข้ันตํ่า 

• เก็บอัตราค่าโดยสารตามทีกํ่าหนด 

• เวลาทาํงานประจาํวันในการประกอบการขนส่ง 
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เกณฑ์การประเมินผู้สมัครเข้ารว่มโครงการ 

 สําหรบัผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไขที่ต้องมีหรอืทําก่อนเท่าน้ัน จงึจะมีสิทธิไ์ด้รบัการประเมินประเมิน
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ และย่ืนคําขอใชต้ราสัญลักษณ์ Q-Bus โดยการประเมินมาตรฐานรถโดยสาร
สาธารณะจะใชเ้กณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 

1) ข้อกําหนดด้านองค์กรและการบรหิารจดัการ (Organization and Management)  

2) ข้อกําหนดด้านปฏิบัติงาน (Operation)   

3) ข้อกําหนดด้านยานพาหนะ (Vehicles)   

4) ข้อกําหนดด้านพนักงาน (Personnel) และ  

5) ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย (Safety) 

สําหรบัข้อกําหนดด้านความปลอดภัย (Safety) จะแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ 
เกณฑ์ที่วัดผลจากกระบวนการดําเนินงาน หรอื Process-Based Criteria และ เกณฑ์ที่วัดผลจากผลการ
ดําเนินงาน หรอื Outcome-Based Criteria ซึง่รายละเอียดของเอกสารที่ใชใ้นการประเมินทั้งหมด จะแสดง
ให้เห็นในตารางที่ 1  

ในส่วนค่านํ้าหนักของเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้านจะมีการให้ค่านํ้าหนักแตกต่างกันออกไป โดย
เกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัย จะมีค่านํ้าหนักเกณฑ์มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ีค่านํ้าหนักที่ใช้
ในการประเมินน้ันได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกรมการขนส่งทางบกและ
ผู้ประกอบการโดยสารรถสาธารณะ 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะและค่านํ้าหนักของเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ค่านํ้าหนักรวม จาํนวนเกณฑ์ ค่านํ้าหนักย่อย 

ด้านองค์กรและการบรหิารจดัการ  
(Organization and Management) 

15 4 3.75 

ด้านปฏิบัติงาน (Operation) 15 4 3.75 

ด้านยานพาหนะ (Vehicles) 20 4 5 

ด้านพนักงานประจาํรถ (Personnel) 20 5 4 

ด้านความปลอดภัย (Safety) ทีวั่ดผลจากกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process-Based Criteria) 

15 7 15/7 

ด้านความปลอดภัย (Safety) ทีวั่ดผลจากผลการ
ดําเนินงาน (Outcome-Based Criteria) 

15 4 3.75 
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ข้อกําหนดและเอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนพิจารณาขอตราสัญลักษณ์ Q-Bus 

เกณฑ์ด้านองค์กรแลบรหิารจดัการ 

ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

1. ด้านองค์กรและการ
บรหิารจดัการ  

1. มีโครงสรา้งการบรหิารงานทีช่ดัเจน 
 

- มีนโยบายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย 
- มีการติดตามประเมินผล 
- มี organization chart 
- มี flow chart อธบิาย
กระบวนการทาํงานและระบุ
ผู้รบัผิดชอบ 

- นโยบายองค์กรและการ
ประกอบการ 
- โครงสรา้งการบรหิารองค์กร 
- ผังกระบวนการทางธรุกิจ 

 

3.75 

  2. มีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ด้าน
การควบคุมการใชส้ารเสพติดและ
แอลกอฮอล์อย่างชดัเจน  

มีกฎระเบียบและบทลงโทษ
เก่ียวกับการใชส้ารเสพติด และ
แอลกอฮอล์ 

- นโยบายเฉพาะด้านการ
ควบคุมการใชส้ารเสพติดและ
แอลกอฮอล์  

3.75 

  3. มีการกําหนดตัวชีวั้ดประสิทธภิาพในการ
บรหิารงาน  

มีการระบุ KPI หรอืเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- กําหนดตัวชีวั้ดประสิทธภิาพใน
การบรหิารงาน (KPI) 

3.75 

  4. มีชอ่งทางรบัข้อเสนอแนะและข้อรอ้งเรยีน
จากลูกค้า และการประเมินระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า  

มีการระบุชอ่งทางการรบั
ข้อเสนอแนะและข้อรอ้งเรยีน 
เชน่ เบอรโ์ทรศัพทเ์ว็บไซต์ 
แบบสอบถาม mobile 
application เป็นต้น 

- ชอ่งทางการรบัข้อเสนอแนะ
และข้อรอ้งเรยีน 

3.75 

รวม 15 
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ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

 ข้อเสนอพิเศษ 5. ได้การรบัรองมาตรฐานสากล (ISO) ด้าน
ต่าง ๆ เชน่ ISO 9001 

    ISO 14001 หรอืรางวัลต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการขนส่งหรอืบรหิารองค์กร 

ใบรบัรองมาตรฐานสากล (ISO) 
ด้านต่าง ๆ หรอืเก่ียวข้องกับการ
ขนส่งหรอืบรหิารองค์กร  

ใบรบัรองมาตรฐานสากล (ISO) 
ด้านต่าง ๆ หรอืเก่ียวข้องกับการ
ขนส่งหรอืบรหิารองค์กร  

3.75 
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เกณฑ์ด้านการปฏิบัติงาน 

ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

2.  ด้านการปฏิบัติงาน  1. มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
คู่มือการปฏิบัติงาน  

 

- ระบุหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
ชดัเจน 
- ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน - อธบิาย
ข้ันตอนกระบวนทาํงาน  

3.75 

  2. มีการลงบันทกึสมุดพนักงานขับรถ/สมุด
ประจาํรถ หรอืบันทกึ การปฏิบัติงาน
ขนส่ง เพ่ือเป็นหลักฐานการใชร้ถขนส่ง
ทกุครัง้  

 

บันทกึตารางการปฏิบัติงานขนส่ง
ของรถแต่ละคัน (เอกสารรายวัน) 

สมุดพนักงาน/สมุดประจาํรถ/
บันทกึการปฏิบัติงานขนส่ง 

3.75 

  3. มีแผนการจดัตารางการเดินรถและการ
เข้างานของพนักงานที ่ชดัเจน  

ตารางกําหนดคิวงาน (ใบงาน
เอกสารรายวัน) 

แผนการดําเนินงาน/แผนการจดั
ตารางการเดินรถ และการเข้า
งานของพนักงาน 

3.75 

  4. มีการบันทกึผลการปฏิบัติงานทีแ่สดง
ประสิทธผิลการดําเนินงาน อย่าง
เหมาะสม  

สรุปผลการดําเนินงาน เชน่ 
จาํนวนเทีย่วรถ จาํนวนผู้โดยสาร 
รายได้ต้นทนุการดําเนินงาน เป็น
ต้น เพ่ือสะทอ้นถึงประสิทธภิาพ
การดําเนินงาน (productivity) 
ขององค์กร (รายเดือน หรอืราย
ปี) 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/
รายงานสําหรบัผู้บรหิารทีแ่สดง
ประสิทธผิลการดําเนินงาน 
 

3.75 

รวม 15 
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ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

 ข้อเสนอพิเศษ 5. มีการบันทกึข้อมูลปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิง
แบบรายคันและทกุคัน  

การบันทกึข้อมูลการใชเ้ชือ้เพลิง
ของยานพาหนะแบบรายคันและ
ทกุคัน เพ่ือติดตามผลด้าน 
ประสิทธภิาพการใชเ้ชือ้เพลิง 

บันทกึข้อมูลปรมิาณการใช้
เชือ้เพลิงแบบรายคันและทกุคัน 

3.75 
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เกณฑ์ด้านยานพาหนะ 

ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า 
นํ้าหนัก 

3. ด้านยานพาหนะ 1. มีใบแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ในการ
ให้บรกิาร และอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัย 

 

มีรายการของอุปกรณ์ในการ
ให้บรกิาร และอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัยทีต้่องตรวจสอบ ก่อน
การเดินทาง 

ใบแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์
ในการให้บรกิาร และอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัย 

5 

  2. มีระเบียบการบาํรุงรกัษายานพาหนะ และ
ประวัติการซอ่มบาํรุงของรถรายคัน 

มีรายการบาํรุงรกัษารถโดยสาร
ตามระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ทกุ 1.5 
เดือน 3 เดือน เป็นต้น 

ระเบียบการบาํรุงรกัษา
ยานพาหนะและประวัติการซอ่ม
บาํรุงของรถรายคัน 

5 

  3. มีใบแสดงการตรวจสอบความพรอ้มและ
ความสะอาดของรถโดยสารก่อนออก
เดินทาง 

 

- มีรายการทีต้่องตรวจสอบด้าน
ความพรอ้ม และความสะอาด
ของรถโดยสาร 

- มี มาตรการ/ข้ันตอน ในการ
ตรวจและเตรยีมความพรอ้ม
ของพนักงานประจาํรถและรถ
โดยสาร 

ใบแสดงการตรวจสอบความ
พรอ้มและความสะอาดของรถ
โดยสารก่อนออกเดินทาง 

5 

  4. มีภาพถ่ายแสดงอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่
อยู่นอกเหนือข้อบังคับตามกฎหมาย 

ภาพถ่ายแสดงอุปกรณ์ส่วนควบ
ต่าง ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือข้อบังคับ
ตามกฎหมาย เชน่ กล้องหน้ารถ 
แผ่นสะทอ้นแสง อุปกรณ์เตือน
ความเรว็เกิน เป็นต้น 

ภาพถ่ายแสดงอุปกรณ์ส่วนควบ
ต่าง ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือข้อบังคับ
ตามกฎหมาย 

5 

รวม 20 
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เกณฑ์ด้านพนักงานประจาํรถ 

ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

4. ด้านพนักงานประจาํรถ 1. มีระเบียบการสมัครงาน หรอื เอกสาร
บันทกึประวัติของพนักงานประจาํรถ 

 

- มีเอกสารระบุ ข้ันตอน/
กระบวนการ การรบัสมัครงาน
ทีช่ดัเจน 

- มีเอกสารบันทกึประวัติของ
พนักงานประจาํรถ 

- มีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครพรอ้มหลักฐานทีใ่ช้
สมัคร 

- มีวิธกีารคัดเลือกพนักงาน
ประจาํรถ (การสอบสัมภาษณ์, 
การสอบปฎิบัติ) 

ระเบียบการรบัสมัครและ
รายงานการตรวจสอบประวัติ
ของพนักงานประจาํรถ 

4 

  2. มีเอกสารแสดงกฎระเบียบและความ
รบัผิดชอบของพนักงาน/ใบพรรณนา
ลักษณะงาน (JD) และแผนการส่ือสารให้
พนักงานรบัทราบ 

 

มีเอกสารอธบิายกฎระเบียบและ
ความรบัผิดชอบของพนักงาน 
พรอ้มทัง้ใบพรรณนาลักษณะงาน
อย่างชดัเจน 

เอกสารแสดงกฎระเบียบและ
ความรบัผิดชอบของพนักงาน/
ใบพรรณนาลักษณะงาน (JD) 
และแผนการส่ือสารให้พนักงาน
รบัทราบ 

4 

  3. มีเอกสารระบุชัว่โมงทาํงานและวันหยุด
ของพนักงานในแต่ละตําแหน่งหน้าที ่

มีการระบุชัว่โมงการทาํงานและ
วันหยุดของพนักงานในแต่ละ
ตําแหน่งหน้าทีอ่ย่างครบถ้วน 

เอกสารระบุชัว่โมงทาํงานและ
วันหยุดของพนักงานในแต่ละ
ตําแหน่งหน้าที ่

4 
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ลําดับ 
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

  4. มีเอกสารแสดงระบบการสรา้งแรงจูงใจให้
พนักงานมีจติสํานึกในการทาํงานทีดี่ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

มีการระบุ ระบบ/วิธ ีการสรา้ง
แรงจูงใจแก่พนักงาน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

เอกสารแสดงระบบการสรา้ง
แรงจูงใจให้พนักงานมีจติสํานึก
ในการทาํงานทีดี่ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

4 

  5. มีหลักฐานแสดงการตรวจสุขภาพและ
ตรวจโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการขับข่ี/
แผนการสรา้งเสรมิสุขภาพของพนักงาน 

- มีหลักฐานแสดงการตรวจ
สุขภาพของพนักงานเป็น
ประจาํ 

- มีแผนการสรา้งเสรมิสุขภาพ
ของพนักงานทีเ่ป็นรูปธรรม 

หลักฐานแสดงการตรวจสุขภาพ
และตรวจโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การขับข่ี/แผนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพของพนักงาน 

4 

                                                                                                                                                                          รวม 20 
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เกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ลําดับ เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

5. ด้านความปลอดภัย เกณฑ์ทีวั่ดผลจากกระบวนการดําเนินงาน ( Process-Based Criteria) 
  1. มีการบันทกึข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุต่าง 

ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

มีการทาํสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
และเก็บผลอย่างต่อเน่ือง 

เอกสารการบันทกึข้อมูลการ
เกิอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 

15/7 

  2 มีคู่มือการจดัการเหตุฉกุเฉินระหว่างการ
ขนส่ง โดยแสดงข้ันตอนการปฏิบัติและ
ข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นอย่างชดัเจน 

- มีข้ันตอนการดําเนินงาน 
กรณีรถเสีย 

- มีข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาฉกุเฉิน กรณีรถ
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง 

คู่มือการจดัการเหตุฉกุเฉิน
ระหว่างการขนส่ง โดยแสดง
ข้ันตอนการปฏิบัติและข้อมูล
ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นอย่างชดัเจน 

15/7 

  3*. มีการจดัฝึกอบรมทักษะและ
ประสบการณ์พนักงาน โดยเน้นด้าน
ความปลอดภัย 

 

คู่มือและภาพถ่ายของการ
ฝึกอบรมทักษะพนักงานเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(โดยมีสัดส่วนการเข้ารว่มของ
พนักงานไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50) 

คู่มือและภาพถ่ายของการ
ฝึกอบรมทักษะพนักงานเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย 

15/7 

  4*. มีการอบรมการตรวจสภาพและ
บาํรุงรกัษายานพาหนะเบ้ืองต้นสําหรบั
พนักงานขับรถ 

 

มีการจดัอบรบแก่พนักงานขับ
รถเป็นประจาํและจดัทดสอบแก่
ผู้เข้ารบัการอบรมทกุครัง้ 
โดยเฉพาะวิธกีารตรวจสภาพ

เอกสารการอบรมการตรวจ
สภาพและบาํรุงรกัษา
ยานพาหนะเบ้ืองต้นสําหรบั
พนักงานขับรถ 

15/7 
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ลําดับ เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 
ข้อกําหนด แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

ค่า
นํ้าหนัก 

และบาํรุงรกัษายานพาหนะ
เบ้ืองต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(โดยมีสัดส่วนการเข้ารว่มของ
พนักงานไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50) 

  5. มีแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่
ชดัเจน 

มีมาตรการทีเ่ป็นรูปธรรมเพ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เชน่ 
แผนการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 
คําเตือนแก่พนักงานขับรถถึง
จุดเส่ียง จุดอันตรายในเส้นทาง
ทีขั่บ เป็นต้น 

เอกสารแผนการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทีช่ดัเจน 

15/7 

  6. มีหลักฐานการทาํประกันภัยภาคสมัครใจ
เพ่ิมเติม และมีมาตรการเยียวยา
ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ 

มีรายละเอียดเงือ่นไขความ
คุ้มครองของการประกันภาค
สมัครใจ เชน่ วงเงนิทีไ่ด้รบัการ
คุ้มครองทัง้พนักงานขับรถและ
ผู้โดยสาร 

หลักฐานการทาํประกันภัยภาค
สมัครใจเพ่ิมเติม 

15/7 

  7. มีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ซํ้าซอ้น 

มีการจดบันทกึ ถ่ายรูป รวมถึง
อธบิายสาเหตุทีเ่กิดอย่าง
ละเอียด เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุซํ้าซอ้น 

หลักฐานการจดบันทกึ ถ่ายรูป 
รวมถึงอธบิายสาเหตุทีเ่กิด
อย่างละเอียด 
 

15/7 

รวมคะแนนเกณฑ์ทีวั่ดผลจากกระบวนการดําเนินงาน 15 
หมายเหตุ ข้อกําหนด 3 และ 4 สามารถจดัการอบรมพรอ้มกันได้ 
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เกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ลําดับ เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 

 
ข้อกําหนด 

 
แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

 

ค่า
นํ้าหนัก 

5. ด้านความปลอดภัย เกณฑ์ทีวั่ดผลจากผลการดําเนินงาน (Outcome-Based Criteria) 
  1. มีจาํนวนครัง้ทีไ่ม่แสดงตัวตนในระบบ 

GPS (ครัง้) 
- 1 คะแนน   = ค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 3 ครัง้
ต่อวัน 

- 0.5 คะแนน = ค่าเฉล่ียมากกว่า 3 
ครัง้แต่ไม่เกิน 5 ครัง้ต่อวัน 

- 0 คะแนน   = ค่าเฉล่ียมากกว่า 5 
ครัง้ต่อวัน 

ข้อมูลการกระทาํผิดของรถ
โดยสารสาธารณะ แยกตาม
เส้นทางและเลขทีใ่บอนุญาต 
จากฐานข้อมูลของศูนย์ GPS 
ย้อนหลัง 3 เดือน โดยต้องมีการ
สอบทานกับบทกําหนดโทษว่ามี
การกระทาํผิดจรงิ 

3.75 

  2 จาํนวนครัง้ทีใ่ชค้วามเรว็เกินกฎหมาย
กําหนด 

- 1 คะแนน   = จาํนวนครัง้ทีก่ระทาํ
ผิดน้อยกว่า 2 ครัง้ต่อคันต่อวัน 

- 0.5 คะแนน = จาํนวนครัง้ทีก่ระทาํ
ผิดมากกว่า 2 ครัง้ต่อคันต่อวัน แต่
น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อคันต่อวัน 

- 0 คะแนน   = จาํนวนครัง้ทีก่ระทาํ
ผิดมากกว่า 4 ครัง้ต่อคันต่อวัน 

ข้อมูลการกระทาํผิดของรถ
โดยสารสาธารณะ แยกตาม
เส้นทางและเลขทีใ่บอนุญาต 
จากฐานข้อมูลของศูนย์ GPS 
ย้อนหลัง 3 เดือน 

3.75 

  3. ความเรว็สูงสุดทีขั่บข่ี (km/h) - 1 คะแนน   = ความเรว็สูงสุดทีขั่บข่ี
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ไม่เกิน 90 
กม. ต่อ ชม. 

- 0.67 คะแนน = ความเรว็สูงสุดทีขั่บ
ข่ีตลอดระยะเวลา 3 เดือน เกิน 90 

ข้อมูลการกระทาํผิดของรถ
โดยสารสาธารณะ แยกตาม
เส้นทางและเลขทีใ่บอนุญาต 
จากฐานข้อมูลของศูนย์ GPS 
ย้อนหลัง 3 เดือน 

3.75 



 

 - 15 - 

ลําดับ เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะ 

 
ข้อกําหนด 

 
แนวทางการประเมิน 

เอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

 

ค่า
นํ้าหนัก 

กม. ต่อ ชม. แต่ ไม่เกิน 100 กม. 
ต่อ ชม. 

- 0.33 คะแนน = ความเรว็สูงสุดที่
ขับข่ีตลอดระยะเวลา 3 เดือน เกิน 
100 กม. ต่อ ชม. แต่ ไม่เกิน 110 
กม. ต่อ ชม. 

- 0 คะแนน   = ความเรว็สูงสุดทีขั่บข่ี
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เกิน 110 
กม. ต่อ ชม. 

  4. ข้อมูลอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ 
ทัว่ประเทศ ย้อนหลัง 12 เดือน (ข้อมูล
ตลอดปี 2561) >> อุบัติเหตุทัว่ไป 

- 1 คะแนน   = เฉล่ียน้อยกว่า 1 ครัง้
ต่อคันต่อปี 

- 0.5 คะแนน = เฉล่ียมากกว่า 1 ครัง้
ต่อคันต่อปี 

- 0 คะแนน   = เฉล่ียมากกว่า 3 ครัง้
ต่อคันต่อปี 

ข้อมูลอุบัติเหตุจาก สํานักสวัสดิ
ภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) 

3.75 

รวมคะแนนเกณฑ์ทีวั่ดผลจากผลการดําเนินงาน 15 
รวมคะแนนเกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัย 30 
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วิธกีารประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ 

สําหรบัวิธกีารประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารว่มโครงการน้ัน จะ
ประเมินจากหลักฐานประเภทเอกสาร การลงตรวจพ้ืนทีจ่รงิ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

1. เอกสาร (ย่ืนหลักฐานผ่านเว็บไซต์) 
2. การลงพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจสอบโดยเจา้หน้าทีก่รมการขนส่งทางบก 
3. ข้อมูลจากศูนย์ GPS และข้อมูลอุบัติเหตุจากสํานักสวัสดิภาพการขนส่ง 

 โดยวิธกีารให้คะแนนในการประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ จะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของ
เอกสารตามที่กําหนดในเงือ่นไข โดยการพิจารณาการให้คะแนนของเอกสารในแต่ละข้อมีอยู่ 3 ระดับ ประกอบ
ไปด้วย 

• ไม่ส่งเอกสารในหัวข้อน้ันๆ คะแนนทีไ่ด้รบัคือ 0 คะแนน 
• ส่งเอกสารแต่เอกสารน้ันไม่สมบูรณ์ คะแนนทีไ่ด้รบัคือ 0.5 คะแนน 
• ส่งเอกสารและเอกสารน้ันสมบูรณ์ ครบถ้วน คะแนนทีไ่ด้รบัคือ 1 คะแนน 

หมายเหตุ สําหรบัการพิจารณาการให้คะแนนของเอกสารจะข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ Q-Bus 

เม่ือได้รบัคะแนนของเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว การคิดคะแนนรวมจะต้องนําคะแนนเอกสารที่ได้รบัในแต่
ละหัวข้อไปคูณกับค่านํ้าหนักของเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ โดยคะแนนเต็มของการประเมินมาตรฐานรถโดยสาร
สาธารณะ (Q-Bus) อยู่ที ่100 คะแนน  
 

เง ื่อนไขการผ่านการประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ 

สําหรบัเกณฑ์การตัดสินใจให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะผ่านการประเมินการรบัรอง
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ที่ได้รบัการพิจารณาจากการศึกษาและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

1) เกณฑ์ที ่1 คะแนนรวมทกุเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 
80 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

2) เกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัยต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ซึง่การได้รบัรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์หลักทั้ง 2 ประการเท่าน้ัน ดัง
แสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 เงือ่นไขการผ่านมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ Q-Bus 
 

ระยะเวลาของใบรบัรองมาตรฐานและข้อควรระวัง 

1) ระยะเวลาของใบรบัรองสําหรบัผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน คือ 3 ปี  

• มีการตรวจประเมินซํ้าปีละ 1 ครัง้ เฉพาะ “เกณฑ์การประเมินด้านความปลอดภัยทีวั่ดผลจากผลการ
ดําเนินงาน (Outcome-Based Criteria)” 

2) เหตุทีท่าํให้ผลการประเมินเป็นโมฆะ 

• มีอุบัติเหตุรา้ยแรงเกิดข้ึน 
หมายเหตุ อุบัติเหตุรา้ยแรง หมายถึง อุบัติเหตุทีท่าํให้มีผู้เสียชวิีต หรอืบาดเจบ็สาหัส หรอืก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อทรพัย์สินซึง่มีมูลค่าต้ังแต่ 300,000 บาท ข้ึนไป 

• ได้รบัข้อรอ้งเรยีน “ด้านความปลอดภัย” จากผู้ใชบ้รกิาร และผลการตรวจสอบพบว่า มีความบกพรอ่ง
ของการปฏิบัติงานจรงิ 

 
 
 

ผ่านการประเมิน 

เงื่อนไขที่ 1

เงื่อนไขที่ 2

ต้องได้คะแนนรวมไมต่่ำกว่าร้อยละ  

80 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ต้องได้คะแนนจากเกณฑ์การประเมิน

ด้านความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 


