การจัดทาบันทึกความร่วมมือ (MOU)
เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์การรับรอง Q Mark

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1.

2.
3.
4.

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รผู้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก และรถโดยสาร สร้ า ง
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาทักษะสาหรับผู้ขับขี่เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน การ
รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ส่ง เสริม สนั บ สนุน การจั ด ท าฐานข้อมู ล เพื่ อติ ด ตามประเมิ น ผลผู้ ขับ ขี่ที่ ผ่ า นการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคขนส่ง รวมทั้งร่วมเผยแพร่และขยายผลการดาเนินงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือนี้ ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.

2.

3.
4.

กรมการขนส่งทางบก
1.
2.

3.

4.

ส่งเสริมให้มีการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาการจัดการขนส่งด้วย
รถบรรทุกหรือรถโดยสาร หรือสาขาที่เกี่ย วข้องด้า นโลจิ สติ กส์ และส่ งเสริม ให้
ค าแนะน าแก่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสมาคม ในการขออนุ ญ าตเป็ น
ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ จั ด ท าคู่ มื อมาตรฐานด้ า นการขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก หรือรถ
โดยสาร ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในแต่ละด้านร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามนโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างให้เป็นไป
ตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคขนส่ง รวมทั้งร่วมเผยแพร่และขยายผลการดาเนินงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือนี้ ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรมาตรฐานการขับรถขนส่งทั่วไปและหลักสูตร 1.
การขับขี่รถทักษะขั้นสูง สาหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง หลักเกณฑ์เงื่อนไข
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง การพัฒนาศักยภาพการ
ขนส่งทางถนน และพัฒนาระบบพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางถนนที่มี 2.
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับส่งเสริมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และสามารถใช้สนับสนุนการขนส่งระหว่างประเทศ
และในภูมิภาค
3.
ร่วมกันศึกษาแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในภาค
ขนส่ง รวมทั้งร่วมเผยแพร่และขยายผลการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
นี้ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.

ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางานและอื่นๆ ร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายด้านการขนส่ง ด้าน
พลั ง งาน ด้ า นความปลอดภัย ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการขนส่งของประเทศ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก และรถโดยสารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและความปลอดภัย โดยการร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ภาค
ขนส่ง พัฒนาเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้รับรู้ และ
การติดตามประเมินผล
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สมาชิก สมาคม สมาพันธ์ ภาคีเครือข่าย และ
พนักงานขับรถทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ
หรือทดสอบมาตรฐานการประกอบอาชีพ วิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการ
ขนส่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยการ
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3. สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างหน่วยงาน
ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ระยะเวลาความร่วมมือ : ระยะเวลา 3 ปี

กรมการขนส่งทางบก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กรมการขนส่งทางบกจะให้การสนับสนุนในด้านวิทยากรและเอกสารใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark)

ธนาคารจะให้การสนับสนุนโดยการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งได้แก่ วงเงินสินเชื่อ สาหรับโครงการมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) แก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q
Mark) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด

กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ธนาคารจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุน
ของธนาคาร สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผู้ประกอบการขนส่งที่ขอวงเงินสินเชื่อ ผ่านเครือข่ายหรือช่องทางที่
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ธนาคารกาหนด
ขนส่ง รับรู้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ผ่านทางการสัมมนาและการ
อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกดาเนินการ
กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งร่วมกับธนาคาร

ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ธนาคารจะจัดให้มีพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมที่ศูนย์ธุรกิจธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCB Business Center) เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่
ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

ระยะเวลาความร่วมมือ : ไม่กาหนดระยะเวลา

กรมการขนส่งทางบก

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนด้านวิทยากรและเอกสารในการให้
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) จะต้องกาหนดนโยบายในการ
ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พิจารณารับประกันภัย ภาคสมัครใจ สาหรับโครงการมาตรฐานคุณภาพ
(Q Mark)
บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
(Q Mark)
กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประกันภัย สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ขนส่ง รับรู้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านทางการสัมมนาและการ
อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกดาเนินการ

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องทาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นผู้เอา
ประกันภัยของ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ผ่าน
ทางเครือข่ายของบริษัท

กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องสนับสนุนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาความร่วมมือ : ไม่กาหนดระยะเวลา

บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการประกันภัยและรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุ ร่วมกับกรมการ
ขนส่งทางบก เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย หรือจัดอบรมให้
ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนด้านวิทยากรและเอกสารในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
(Q Mark) เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบมาตรฐานคุณภาพฯ รวมถึงข้อได้เปรียบในการเลือกใช้บริการ
ขนส่งจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ
TIFFA จะกาหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q
Mark) อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการผลักดันให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ
จากผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบกจะส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์
TIFFA จัดประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ความรู้ และสร้างความร่วมมือผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ TIFFA ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
TIFFA จะสนับสนุนการจัดการอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
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กรมการขนส่งทางบก

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบกจะสนับสนุนด้านวิทยากรและเอกสารในการให้
สรท. จะกาหนดนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
(Q Mark)
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกใช้
บริการจากผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก
กรมการขนส่งทางบกจะจัดลาดับการเข้าตรวจประเมิน สาหรับผู้ที่
สมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q
Mark) ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นลาดับแรก

สรท. จัดประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบกจะส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และสร้างความร่วมมือผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ สรท.

สรท. จะร่วมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Q Mark) สู่ความเป็นมาตรฐานในระดับภูมิภาคและระดับ
สากลต่อไป

สรท. จะสนับสนุนแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสินค้า ตลอดโซ่อุปทานเพื่อให้มีบริการขนส่งที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน
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Thank You
for Your Attention

Website : www.thaitruckcenter.com/TDSC
E-mail : develop_dlt@hotmail.com

Freight Transport Development and Promotion Group
Freight Transport Bureau, Department of Land Transport

