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คานา
การจั ด ทามาตรฐานความปลอดภัยส าหรับรถเพื่ อการทัศนาจรเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัย ทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ใช้บริการมี ความรู้ความเข้าใจอันจะนาไปสู่
แนวทางในการประเมินและคัดเลือกผู้ประกอบการรถเพื่ อการทัศนาจรบนพื้นฐานของความปลอดภัย ซึ่งจะ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของรถเพื่อการบริการทัศนาจร
ตลอดจนคุณสมบัติของพนักงานผู้ขับขี่ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริม ด้านมาตรฐานความปลอดภัย ในการ
เดินทางเพื่อทัศนศึกษาของนักเรียนและคณาจารย์ด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จึงได้ดาเนินการศึกษา “การจัดทา
มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับรถเพื่ อการทัศนาจร” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับรถเพื่อการทัศนาจรในระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาทางด้านความ
ปลอดภัยทางการขนส่งของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

คณะผู้จัดทา
เมษายน 2555
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คาแนะนาในการเดินทางด้วยรถทัศนาจร

ปั จ จุ บั น การเกิด อุ บั ติ เ หตุ ข องรถทั ศ นาจรเกิ ด ขึ้น บ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลให้ เ กิด สู ญ เสี ยทั้ ง ด้ า นชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นอาจมีที่มาจากสาเหตุหลักโดยตรง ได้แก่ การไม่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยของตัวรถ วุฒิภาวะของพนักงานผู้ขับขี่ หรือแม้แต่สาเหตุโดยอ้อมจากสภาพแวดล้อมทางถนน
หรือสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศขณะขับขี่ เป็นต้น ดังนั้น การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบรถ
โดยสารไม่ประจาทางที่ปลอดภัยจึงมีความจาเป็นอย่างมาก โดยต้องมีการพิจารณาทั้งมาตรฐานของตัวรถ และ
พนักงานขับรถด้วย ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จึงได้เสนอข้อแนะนาในการเดินทางด้วยรถ
ทัศนาจร ดังนี้
1. การคัดเลือกสถานประกอบการและพนักงานขับรถ
รายการด้านความปลอดภัย
เหตุผลประกอบ
1.1 การเลือกบริษัทรถ ต้องเลือกบริษัทที่เป็นนิติ
หากเป็นนิติบุคคล จะได้รับการดูแลจากสมาคม
บุคคล ไม่ควรเลือกบริษัทรถที่เป็นตัวบุคคลรายเดี่ยว ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทาง (สสท.)
1.2 สภาพของรถโดยสาร ผู้วา่ จ้างต้องตรวจสอบ
 ระบบเบรก ยางรถ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิด
สภาพรถด้วยว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยในการ
อุบตั ิเหตุได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในการเดิน
เดินทางหรือไม่ โดยรถที่ใช้งานต้องมีลักษณะดังนี้
ทางผ่านที่สูงชัน หรือระยะทางไกล
- ควรเป็นรถโดยสารชั้นเดียว
 รถ 2 ชัน้ ปกติสูงประมาณ 4.25 เมตร จะมี
- ควรมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
ข้อจากัดในการทรงตัว เมื่อต้องหักเลี้ยวในระยะ
- ควรมีเบาะที่นั่งทีย่ ึดติดกับที่ ไม่เป็นแบบสไลด์
กระชั้นชิด หรือในเส้นทางที่มีความชันของไหล่
หรือถอดเข้าออก เพื่อเพิ่มปริมาณที่นั่งจนน๊อต
ทาง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการพลิกคว่า
หลวม
 ในสถานการณ์คับขัน หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็ม
- มีอุปกรณ์นิรภัยติดตั้งบนรถ เช่น ค้อนทุบกระจก
ขัดนิรภัยจะช่วยรักษาชีวิตผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ
ถังดับเพลิง เป็นต้น
30
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รายการด้านความปลอดภัย
1.3 พนักงานขับรถ ต้องคุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดี
และเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะเส้นทาง
ที่ผ่านที่สูงชัน

เหตุผลประกอบ
 การไม่คุ้นเคยเส้นทาง จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิดการตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะหากใช้
ความเร็ว ใช้เกียร์ที่ไม่เหมาะสมกับการลงเขา ซึ่ง
เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
1.4 รายละเอียดในการทาสัญญา ต้องมีความชัดเจน  กฎหมายกาหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วย
ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง โดยห้ามขับรถติดต่อกัน
- การระบุเส้นทางการเดินทาง จากต้นทางถึง
เกิน 4 ชั่วโมง แต่ถ้าได้พักอย่างน้อย 30 นาที ให้
ปลายทาง
ขับรถได้อีก 4 ชั่วโมงติดต่อกัน
- หมายเลขทะเบียนรถคันที่ให้บริการ
 กรณีของรถโดยสารประจาทาง มีเงื่อนไขการ
- ชื่อพนักงานขับรถ ในกรณีที่ระยะทางเกิน 400
ประกอบการขนส่งสาหรับเส้นทางที่มีระยะทาง
กิโลเมตรจะต้องมีพนักงานสับเปลี่ยนกัน 2 คน
เกิน 400 กิโลเมตร กาหนดให้มีพนักงานขับรถ 2
หรือหากมีพนักงานขับรถเพียงคนเดียว จะต้องมี
คน
การระบุจุดพัก หรือระยะเวลาการจอดพักรถไม่  หลายกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว พบว่า ผู้เสียหาย
น้อยกว่า 30 นาทีทุกๆ 4 ชั่วโมง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดใช้ได้ตามที่สมควร
- พนักงานขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่จาก
เพราะเจ้าของรถไม่ได้ต่ออายุประกันภัย หรือ
กรมการขนส่งทางบก โดยให้ขับรถประเภทรถ
ไม่ได้ทาประกันภัยชั้น 1
สาธารณะเท่านั้น
- ใบตรวจสภาพรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งระยะเวลาที่ระบุไม่ควรเกิน ๒ เดือน ภายหลัง
การตรวจสภาพ
- เอกสารกรมธรรม์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ของรถคันที่ว่าจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบว่าถูกต้อง
และตรงกับเลขทะเบียนรถหรือไม่
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2. ก่อนการเดินทาง
รายการด้านความปลอดภัย
2.1 คณะเดินทางต้องศึกษาเส้นทางและวางแผนการ
เดินทาง
- เลือกเดินทางในเส้นทางที่ปลอดภัย
- ควรเผื่อเวลาเดินทางให้เพียงพอ ไม่รีบเร่ง
เกินไป
- พยายามเลือกเดินทางในเวลากลางวัน
- ควรเก็บอุปกรณ์ที่เป็นของหนักไว้ที่ช่องเก็บ
สัมภาระใต้ท้องรถ

เหตุผลประกอบ
 ผู้เดินทางไม่ควรเลือกเส้นทางด้วยเหตุผลว่าช่วย
ลดระยะเวลา โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย
โดยเฉพาะถ้าพนักงานขับรถไม่คุ้นเคยเส้นทาง
 อุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดจากคณะผู้โดยสารมีความ
รีบเร่ง และกดดันให้พนักงานขับรถด้วยความเร็ว
สูง เนื่องจากการขาดการวางแผนการเดินทางที่ดี
 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุปกรณ์ที่เป็นของหนักจะ
ส่งผลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุ

2.2 ต้องตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติตรงกับที่ทา
สัญญาหรือไม่ หากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลง เช่น ไม่ใช้รถยนต์คันที่ตกลงในสัญญา ผู้ว่า
จ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถ
เรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
ด้วย
2.3 พิจารณาอากัปกิริยาของพนักงานขับรถก่อนออก
เดินทาง ว่า มีความพร้อมในการทาหน้าที่และ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่า
- มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนการเดินทาง
รวมทั้งไม่ดื่มสุราทั้งก่อนและระหว่างเดินทาง
- ไม่อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ปกติ เช่น มีอาการโกรธ
หงุดหงิด ซึมเศร้า เป็นต้น

 มีบอ่ ยครั้งที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถจากที่ตกลงไว้ โดย
ไม่ดาเนินการตามสัญญา ทาให้เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ
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 การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุสาคัญของ
การหลับใน หรือการตัดสินใจทีช่ ้าลง
 การดื่มสุราจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า
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3. ระหว่างเดินทาง
รายการด้านความปลอดภัย
3.1 ระหว่างการเดินทาง ต้องกากับมิให้พนักงานขับ
รถ “ขับเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถอื่นอย่าง
ผิดกฎหมาย” โดยไม่ควรขับเร็วเกิน 90 กม./ชม. (ถ้า
ผู้ประกอบการมีระบบ GPS ในการติดตามกากับ
ความเร็ว และพฤติกรรมขับขี่ ก็จะสร้างความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น)

3.2 ระหว่างเดินทาง ต้องสังเกตกิริยาอาการของ
พนักงานขับรถว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมขับขี่ หากพบว่า
มีการเหยียบเบรกบ่อยๆ นั่งนิ่งนานๆ หาวบ่อยๆ ควร
พักรถหรือเปลี่ยนผู้ขับรถ
3.3 การปฏิบัติตัวของผู้โดยสาร
- คาดเข็มขัดตลอดเวลา แม้ในขณะนอนหลับ
- ไม่ควรลุกนั่งโดยไม่จาเป็น
- ไม่ชักชวนคนขับคุยให้เสียสมาธิ
- หากเห็นว่าคนขับมีการขับขี่ที่อันตราย ต้อง
เตือนทันที และรายงาน 1584
3.4 ถ้าเกิดอุบัติเหตุ
- ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องการชดเชยกับ
พนักงานขับรถ เจ้าของบริษัทรถโดยสารคัน
ที่เกิดเหตุ และบริษัทประกันภัย ทั้งค่า
รักษาพยาบาล ค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต
ความเสียหายของทรัพย์สินที่นาติดตัวไปใน
การเดินทาง การขาดโอกาสหรือสูญเสีย
โอกาสในการทางาน ขาดผู้อุปการะ และการ
ที่ผู้โดยสารเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
ตลอดจนความสูญเสียทางด้านจิตใจ
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เหตุผลประกอบ
 ร้อยละ 71 ของการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารมา
จากการขับรถเร็ว ร้อยละ 9 ตัดหน้าระยะ
กระชั้นชิด และอีกร้อยละ 3 แซงผิดกฎหมาย
 การมีระบบ GPS เพื่อติดตามและกากับ
ความเร็ว/ออกนอกเส้นทาง จะช่วยเตือนให้
พนักงานขับรถ เกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
(ขณะนี้ผู้ประกอบการหลายบริษัทได้นามาใช้กับ
รถทัศนาจรด้วย)
 การเสียสมาธิ วูบ หรือหลับใน แม้ระยะเพียง 34 วินาที ในความเร็วที่ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
สามารถทาให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมไป
อีกกว่า 100 เมตร
 การที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย หากรถเกิด
อุบัติเหตุขึ้นจะทาให้ร่างกายของผู้โดยสารไม่
หลุดจากที่นั่งไปชนกระแทกกับผู้โดยสารคนอื่น
หรือวัสดุสิ่งของต่างๆ ในรถ ซึ่งช่วยลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและความสูญเสียจากการ
เสียชีวิตได้
 หลายกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว พบว่า ผู้เสียหาย
ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามที่ควร
เพราะเจ้าของรถไม่ได้ต่ออายุประกันภัย หรือ
ไม่ได้ทาประกันภัยชั้น 1
 การเรียกร้องการชดเชยเป็นสิทธิของผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522
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ขั้นตอนการจัดหารถทัศนาจร
ในการจัดหารถทัศนาจรเพื่อให้การเดินทางทัศนศึกษาของนักเรียนโดยรถโดยสารไม่ประจาทางเกิด
ความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทาง ทางโรงเรียนควรจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1.

โรงเรียนจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจประเมินคุณภาพรถ
คณะกรรมการจัดหา (อย่างน้อย 2 คน) มีหน้าที่ดังนี้
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศจัดหารถของโรงเรียนต่อสถานประกอบการ
- รวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางที่ประสงค์เป็นผู้รับจ้างเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพรถ
- ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ส ถานประกอบการยื่ น ยั น ความจ านงเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งในเวลาที่ ก าหนด ให้
คณะกรรมการจั ดหาสถานประกอบการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่
เกิดขึ้นเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพรถ (อย่างน้อย 2 คน) มีหน้าที่ดังนี้
- ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพรถตามเกณฑ์ที่กาหนด
- รวบรวมคะแนนคุณภาพรถ สรุปผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียน

2. โรงเรียนจัดทาประกาศวิธีการจัดเช่ารถ พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญชวนไปยังสถานประกอบการ
3. สถานประกอบการยื่นความประสงค์ขอเป็นผู้รับจ้างต่อโรงเรียน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประกอบด้วยแบบแจ้งข้อมูลรถ แบบแจ้งข้อมูลพนักงานขับรถ แบบแจ้งข้อมูลพนักงานประจารถ และใบ
เสนอราคา เป็นต้น
4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพรถ โดยใช้แบบฟอร์มตามแบบประเมินคุณภาพรถที่กาหนด
5. คณะกรรมการรวบรวมคะแนนคุณภาพรถ และพิจารณาคัดเลื อกสถานประกอบการ โดยให้
พิจารณาดังนี้
- คะแนนคุณภาพรวมต้องไม่น้อยกว่า 65 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- คะแนนด้านความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า 22 คะแนน (คะแนนเต็ม 34 คะแนน)
- คะแนนด้านพนักงานขับรถต้องไม่น้อยกว่า 13 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
- ระดับราคาต้องสอดคล้องกับคะแนนคุณภาพ (ดังตาราง)
6. โรงเรียนต้องดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพกับ
อัตราค่าเช่าบริการ
ระดับคะแนน

ราคาสูงสุด
ระดับคะแนน
ราคาสูงสุด
(บาท/วัน)
(บาท/วัน)
<65
ไม่อนุมัติเช่า
83
11,365
65
8,900
84
11,502
66
9,037
85
11,638
67
9,174
86
11,775
68
9,311
87
11,912
69
9,448
88
12,049
70
9,585
89
12,186
71
9,722
90
12,323
72
9,858
91
12,460
73
9,995
92
12,597
74
10,132
93
12,734
75
10,269
94
12,871
76
10,406
95
13,008
77
10,543
96
13,145
78
10,680
97
13,282
79
10,817
98
13,418
80
10,954
99
13,555
81
11,091
100
13,692
82
11,228
* หมายเหตุ : ราคาค่าเช่า คือ ค่าเช่าตัว รถ ค่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานประจารถ ไม่รวมค่า
เชื้อเพลิง โดยเป็นราคาค่าเช่าต่อวัน
** หากเดินทางมากกว่า 400 กิโลเมตร มีพนักงานขับรถ 2 คน เพิ่มค่าเช่าได้ 1,000 บาทต่อวัน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกรถทัศนาจร
ในการพิจารณาเลือกรถทัศนาจรเพื่อให้การเดินทางทัศนศึกษาของนักเรียนโดยรถโดยสารไม่ประจา
ทางเกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทาง ทางโรงเรียนควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ด้านความสะดวกสบาย
1. เบาะที่นั่ง ต้องนั่งสบาย ไม่ชารุด สะอาด และ
ไม่มีรอยต่างๆ
* พิจารณาตามที่ระบุ

2. การจัดวางที่นั่งไม่ชิด แออัดจนเกินไป ต้องมี
ช่องว่างระหว่างแถวในระยะกว้างพอสมควร
* ระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 90 ซม. ได้ 3 คะแนน
หากน้อยกว่าที่กาหนดได้ 0 คะแนน

3. ที่นั่งสามารถปรับเอนได้ถึง 135 องศา
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

4. ผ้าห่มมีสภาพดี สะอาด
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

5. หมอนรองคอสามารถปรับได้เพื่อให้เข้ากับ
สรีระของแต่ละคน
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

6. ที่นั่งมีระบบนวดอัตโนมัติเพื่อความผ่อนคลาย
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ด้านความสะดวกสบาย
7. ที่พักเท้าสามารถปรับได้
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

8. ห้องน้าสะอาด ใช้งานสะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็น
* พิจารณาความน่าใช้ของห้องน้า มีการแยกที่ปสั วะของ
ผู้ชายออกจากโถส้วม

9. เครื่องปรับอากาศ (แอร์) เย็น ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา ไม่เหม็นอับ ช่องแอร์ไม่มีน้าหยด
* พิจารณาตามที่ระบุ

10. มีอุปกรณ์ด้านความบันเทิง เช่น โทรทัศน์
เครื่องเล่น DVD, MP3, เครื่องเล่นคาราโอเกะ
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ด้านความปลอดภัย
11. รถใหม่ มีอายุรถไม่เกิน 5 ปี
* อายุไม่เกิน 5 ปี ได้ 3 คะแนน มากกว่าที่กาหนด ได้ 0
คะแนน

12. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สภาพดี ใช้งานได้
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

13. มีถังดับเพลิงที่ใช้งานได้ พร้อมมีป้ายอธิบายการใช้
งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีป้ายอธิบาย ได้ 4 คะแนน

14. มีทกี่ รีดกระจกที่ใช้งานได้ พร้อมมีป้าย
อธิบายการใช้งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีปา้ ยอธิบาย ได้ 4 คะแนน

15. มีประตูฉุกเฉินที่ใช้งานได้ พร้อมมีป้ายอธิบายการ
ใช้งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีป้ายอธิบาย ได้ 4 คะแนน

16. มี GPS บอกพิกัดผ่านดาวเทียม
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ด้านความปลอดภัย
17. มีรายงานการตรวจสภาพรถ
* มีรายงานการตรวจสภาพรถไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จากกรมการ
ขนส่งทางบก ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

18. มีวิดที ัศน์แนะนาการใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย เช่น ที่ทุบกระจก ถังดับเพลิง การ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

19. หากเดินทางในระยะทางที่มากกว่า 400 กิโลเมตร
เจ้าของรถต้องจัดหาพนักงานขับรถ 2 คน เพื่อ
สับเปลี่ยนตามกฎหมาย ห้ามขับรถติดต่อกันนาน 4
ชั่วโมง
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน (หากเดินทางน้อยกว่า
400 กม. คนขับ 1 คน ได้ 3 คะแนน)

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ด้านคุณภาพการให้บริการ
20. มีการทาความสะอาดรถอย่างสม่าเสมอ
* ให้กาหนดช่วงเวลาการทาความสะอาดไว้ในสัญญา
ทาความสะอาดทุก 6 ชม. ได้ 2 คะแนน
ทาความสะอาดทุก 4 ชม. ได้ 3 คะแนน
น้อยกว่าที่กล่าวไว้ข้างบนได้ 0 คะแนน

21. มีการบริการยาสามัญและการปฐม
พยาบาล
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

22. พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ มีแบบฟอร์ม
การแต่งกายที่สุภาพ
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

23. มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กาหนดทุกที่นั่ง
(ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป/คน)
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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ด้านพนักงานขับรถ
24. อายุ 30 - 45 ปี
* อายุ 30-45 ปี ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน

25. มีประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 5 ปี
(นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถในประเภทนี้)
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0
คะแนน

26. มีการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน

27. มีใบขับขี่ตรงตามประเภทยานพาหนะที่
กฎหมายกาหนด
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0
คะแนน และห้ามเดินทาง

28. มีความชานาญในเส้นทางสัญจร

ขับไปทุกจังหวัดแล้ว ชานาญ
ทุกเส้นทาาง

* ผู้ขับขี่เคยเดินทางในเส้นทางที่จะเดินทางได้ 3 คะแนน
นอกนั้น ได้ 0 คะแนน

29. ผ่านการอบรมจากบริษัทและหน่วยงาน
อื่นๆ
* ผู้ขับขี่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่
การซ่อมบารุง จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหนังสือรับรอง
ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน

30. ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน และ
ห้ามเดินทาง

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินการจัดจ้างรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการ
ดาเนินการตรวจสอบ จึงจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. เอกสารสาหรับโรงเรียน
 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจประเมินคุณภาพรถ (เอกสาร 1)
 แบบประเมินคุณภาพรถ (เอกสาร 2)
 สัญญาเช่ารถ (เอกสาร 3)
2. เอกสารสาหรับสถานประกอบการ
 แบบแจ้งข้อมูลรถโดยสาร (เอกสาร 4)
 แบบแจ้งข้อมูลพนักงานขับรถ (เอกสาร 5)
 แบบแจ้งข้อมูลพนักงานประจารถ (เอกสาร 6)
 รายงานการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก (เอกสาร 7)

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[14]
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจประเมินคุณภาพรถ

คาสั่งโรงเรียน.......................................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจประเมินคุณภาพรถทัศนาจร
------------------------------อ้างถึง โครงการ โรงเรียน....................................................................พานักเรียน จานวน.............คน
และครูผู้ควบคุม จานวน................คน ไปนอกสถานศึกษา ณ จังหวัด........................................... และจะไป
ตามเส้ น ทางผ่ า น……………………โดยพาหนะ……………...........และพัก ค้ างที่ …………………………………กลั บ ถึ ง
สถานศึกษา วันที่………เดือน……………..พ.ศ………...... เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการและเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับคณะเดินทาง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูเพื่อทาการจัดหาและ
ตรวจประเมินคุณภาพรถทัศนาจร ที่ใช้สาหรับนานักเรียนและคณะครูที่เดินทางในครั้งนี้ ดังนี้
คณะกรรมการจัดหา
1. นาย/นาง/น.ส...................................................................
ประธานกรรมการ
2. นาย/นาง/น.ส...................................................................
กรรมการ
3. นาย/นาง/น.ส...................................................................
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพรถ
1. นาย/นาง/น.ส...................................................................
2. นาย/นาง/น.ส...................................................................
3. นาย/นาง/น.ส...................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สั่ง ณ วันที่..........เดือน...................................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)
(..................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน
คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[15]
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณภาพรถ
แบบประเมินด้านความสะดวกสบาย
ที่
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10

หัวข้อในการพิจารณา
เบาะที่นั่ง สวยงาม นั่งสบาย ไม่ชารุด สะอาด และไม่มีรอยต่างๆ
* พิจารณาตามที่ระบุ
การจัดวางที่นั่งไม่ชิด แออัดเกินไป มีช่องว่างระหว่างแถวกว้าง
* ระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 90 ซม. ได้ 3 คะแนน
น้อยกว่าที่กาหนดได้ 0 คะแนน
ที่นั่งสามารถปรับเอนได้ถึง 135 องศา
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
ที่นั่งระบบนวดอัตโนมัติเพื่อความผ่อนคลาย
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
ที่พักเท้าสามารถปรับได้
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
ห้องน้า สะอาด ใช้งานสะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็น
* พิจารณาความน่าใช้ของห้องน้า มีการแยกที่ปัสวะผู้ชายออกจากโถ
ส้วม
เครื่องปรับอากาศ (แอร์) เย็น ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ไม่เหม็นอับ ช่อง
แอร์ไม่มีน้าหยด
* พิจารณาตามที่ระบุ
มีอุปกรณ์ด้านความบันเทิง เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD, MP3,
เครื่องเล่นคาราโอเกะ
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
ผ้าห่ม สวยงาม สภาพดี สะอาด
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
หมอนรองคอสามารถปรับได้เพื่อให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคน
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
รวม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
3
3

4
3
4
3

3

3

3
4
33

คะแนนที่ได้

บันทึกเพิ่มเติม

[16]
แบบประเมินด้านความปลอดภัย
ที่
11
12
13

14

15

16
17

18

19

หัวข้อในการพิจารณา
รถใหม่ อายุรถ ไม่เกิน 5 ปี
* อายุไม่เกิน 5 ปี ได้ 3 คะแนน มากกว่าที่กาหนด ได้ 0 คะแนน
มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สภาพดี ใช้งานได้
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีถังดับเพลิง ที่ใช้งานได้ พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีป้ายอธิบาย ได้ 4 คะแนน
มีที่ทุบกระจก ที่ใช้งานได้ พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีป้ายอธิบาย ได้ 4 คะแนน
มีประตูฉุกเฉิน ที่ใช้งานได้ พร้อมป้ายอธิบายการใช้งาน
* ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีแต่ไม่มีป้ายอธิบายวิธีใช้ ได้ 2 คะแนน
มีและมีป้ายอธิบาย ได้ 4 คะแนน
มี GPS บอกพิกัดผ่านดาวเทียม
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีรายงานการตรวจสภาพรถ
* มีรายงานการตรวจสภาพรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน จากกรมการขนส่ง
ทางบก ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีวิดีทัศน์แนะนาการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ที่ทุบกระจก ถัง
ดับเพลิง การคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
หากเดินทางในระยะทางที่มากกว่า 400 กิโลเมตร เจ้าของรถต้องจัดหา
พนักงานขับรถ 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนตามกฎหมาย ห้ามขับรถติดต่อกัน
นาน 4 ชั่วโมง
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน (หากเดินทางน้อยกว่า 400 กม.
คนขับ 1 คน ได้ 3 คะแนน)
รวม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
3
4
4

4

4

4
4

4

3

34

คะแนนที่ได้

บันทึกเพิ่มเติม

[17]
แบบประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
ที่
20

21
22
23

หัวข้อในการพิจารณา
มีการทาความสะอาดรถอย่างสม่าเสมอ
* ให้กาหนดช่วงเวลาการทาความสะอาดไว้ในสัญญา
ทาความสะอาดทุก 6 ชม. ได้ 2 คะแนน
ทาความสะอาดทุก 4 ชม. ได้ 3 คะแนน
น้อยกว่าที่กล่าวไว้ข้างบนได้ 0 คะแนน
มีการบริการยาสามัญและการปฐมพยาบาล
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับ มีแบบฟอร์มการแต่งกายที่สุภาพ
* มี ได้ 4 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกาหนดทุกที่นั่ง (ตั้งแต่
500,000 บาทขึ้นไป/คน)
* มี ได้ 3 คะแนน ไม่มี ได้ 0 คะแนน
รวม

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
3

3
4
3

13

คะแนนที่ได้

บันทึกเพิ่มเติม

[18]
แบบประเมินด้านพนักงานขับรถ
ที่
24
25

26
27

28

29

30

หัวข้อในการพิจารณา
อายุ 30 - 45 ปี
* อายุ 30-45 ปี ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน
มีประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ประเภทรถนี)้
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน
มีการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน
มีใบขับขี่ตรงตามประเภทยานพาหนะที่กฎหมายกาหนด
* มีตามข้อกาหนด ได้ 2 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน และห้าม
เดินทาง
มีความชานาญในเส้นทางสัญจร
* ผู้ขับขี่เคยเดินทางในเส้นทางที่จะเดินทางได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้
0 คะแนน
ผ่านการอบรมจากบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
* ผู้ขับขี่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ การซ่อมบารุง
จากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหนังสือรับรอง ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0
คะแนน
ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่
* มีตามข้อกาหนด ได้ 3 คะแนน นอกนั้น ได้ 0 คะแนน และห้าม
เดินทาง
รวม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
3
3

3
2

3

3

3

20

คะแนนที่ได้

บันทึกเพิ่มเติม

[19]
ตัวอย่างเอกสาร 3 สัญญาเช่ารถ

หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร
เขียนที…่ ……………………………….
วันที่………เดือน………..พ.ศ………….
สัญญานีท้ าขึ้นระหว่างคูส่ ัญญา คือ โรงเรียน....................................................โดย.....................................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน...................... ที่อยู่ เลขที่ ............... ถนน........................ตาบล................อาเภอ........................
จังหวัด.......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” และ…………………………………………………ที่อยู่เลขที…่ ………..........
ถนน………………..ตาบล………………….อาเภอ…………….จังหวัด………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้เช่าขอเช่ารถยนต์ยี่ห้อ ………………………………...ขนาด……………….ที่นั่ง รวม…………………คัน ดังหมายเลข
ทะเบียนรถดังนี…้ …………………………………….ผู้เช่าได้ตกลงให้ค่าเช่าอัตรา……………………………..........................
ข้อ 2 ผู้เช่าได้วางเงินมัดจาการเช่าไว้เป็นจานวน……………………………...บาท และจะจ่ายให้อีกจนครบค่าเช่าใน
วันที่…………….เดือน………………พ.ศ……………….เป็นเงิน………...บาท
ข้อ 3 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในการเดินทางนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารที่ได้รับ
บาดเจ็บ เสียหาย หรือถึงแก่กรรมตามที่ตัวแทนโดยชอบธรรมหรือเจ้าตัวผู้โดยสารเองเรียกร้องทุกประการ
ข้อ 4 ผู้ให้เช่าจะจัดหาพนักงานขับรถที่มีความรู้ความชานาญ ต้องกาชับให้คนขับรถเช่า ขับรถอย่างระมัดระวัง และ
จัดหาพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน ในเส้นทางที่มีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร
ข้อ 5 ผู้ใช้เช่าจะต้องตรวจตราดูแลสภาพของรถ เช่น ล้อ ยางรถ คันส่งพวงมาลัย เบรก ฯลฯ จะต้องอยู่ในลักษณะที่
ใช้การได้ดี
ข้อ 6 ในกรณีรถเกิดเสียในระหว่างเดินทางผู้ให้เช่าจะต้องนารถคันอื่นมาแทนรถคันเก่าที่ไม่อาจใช้การได้นั้น
ข้อ 7 ผู้ใช้เช่าจะต้องจัดหาน้ามันมิให้ขาดแคลนขึ้นในระหว่างเดินทาง
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่อาจใช้รถที่เช่านาผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายได้ ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้หักเงินค่าเช่าที่ยังคง
เหลืออยู่ตามข้อ 2 ให้ผู้เช่าหรือตัวแทนใช้ว่าจ้างรถรายอื่นจนถึงที่หมาย
ข้อ 9 การกินอยู่และที่พักของพนักงานขับรถและลูกน้องรถ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า
ข้อ 10 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาพนักงานประจารถอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การบริการแก่ผู้โดยสารและทาความสะอาดรถ
ทุก ๆ 6 ชั่วโมง
สัญญานี้ได้ตกลงทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ต่างถือไว้คนละฉบับและยินยอมตกลงตาม
สัญญานี้ต่อหน้าพยาน โดยให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ……………....…………….ผู้เช่า
ลงชื่อ……………………………..พยาน

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

ลงชื่อ……………………………..ผู้ให้เช่า
ลงชื่อ……………………………..พยาน

[20]
ตัวอย่างเอกสาร 4 ข้อมูลรถทัศนาจร

ข้อมูลรถโดยสารไม่ประจาทาง
ทะเบียน
ประเภทรถโดยสาร
จานวนที่นั่ง
รถจดทะเบียนวันที่

จังหวัด
จานวนชั้น
อายุรถ (ปี)
รูปถ่ายรถด้านหน้า

รูปถ่ายรถด้านข้าง ฝั่งประตูผู้โดยสาร

รูปถ่ายรถ ภายในตัวรถ

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[21]
ตัวอย่างเอกสาร 5 ข้อมูลพนักงานขับรถ

ระเบียนประวัติพนักงานขับรถ
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์
ระดับการศึกษา
ได้รับใบขับขี่ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ.
ประสบการณ์การขับขี่
(เคยเดินทางไปจังหวัด
ใดบ้าง)
การอบรมด้านความ
ปลอดภัย

ไม่ดมื่ เหล้าไม่สูบบุหรี่

รูปถ่าย 3 x 4 ซม.

 ไม่เคย  เคย ระบุ......
1. เรื่อง............................................................................................
หน่วยงานที่จัด............................................................................................
วันที่............................................................................................
2. เรื่อง............................................................................................
หน่วยงานที่จัด...........................................................................................
วันที่............................................................................................
 ใช่  ไม่ใช่
ภาพถ่ายสาเนาใบขับขี่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[22]
ตัวอย่างเอกสาร 6 ข้อมูลพนักงานประจารถ

ระเบียนประวัติพนักงานประจารถ
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์
ระดับการศึกษา
การอบรมด้านความ
ปลอดภัย

ไม่ดมื่ เหล้าไม่สูบบุหรี่
ไม่เคยต้องโทษจาคุก

รูปถ่าย 3 x 4 ซม.

 ไม่เคย  เคย ระบุ......
1. เรื่อง................................................................................................
หน่วยงานที่จัด................................................................................................
วันที่................................................................................................
2. เรื่อง................................................................................................
หน่วยงานที่จัด................................................................................................
วันที่...............................................................................................
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[23]
ตัวอย่างเอกสาร 7 รายงานการตรวจสภาพรถภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

[24]

คู่มือการเลือกรถทัศนาจรสาหรับสถานศึกษา

