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แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจดัการความปลอดภัยทางถนน 

(ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เมษายน 2563) 
และ (ร่าง) แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานฯ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 22 เมษายน 2563) 

 
การส ารวจนี้ด าเนินการภายใต้ “โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย

ทางถนน ISO 39001” โดยความร่วมมือของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของ

กระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) กับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (สอป.) ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน ข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากท่าน ทีม

วิจัยจะน าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน และแนวทางการตรวจประเมิน ให้มีความ

สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ และได้รับการยอมรับในภาคสาธารณะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 หน่วยงาน:  

1.2 ชื่อ – นามสกลุ:  

1.3 โทรศัพท:์ 

1.4 อีเมล:์ 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3 ระดับ และ (ร่าง) แนวทางการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 3 ระดับ  

 
 

                                                        
 
 
 

Scan Me Scan Me 

ร่างเกณฑ์มาตรฐานฯ 
3 ระดับ 

https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6z
MZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb 

ร่างแนวทางการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดบั  

https://drive.google.com/drive/folders/1SP6Tmr
GsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0 

https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6zMZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb
https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6zMZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb
https://drive.google.com/drive/folders/1SP6TmrGsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0
https://drive.google.com/drive/folders/1SP6TmrGsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.1 ความเห็นต่อความเหมาะสมของชื่อเรียก เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3 ระดับ  

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 1 : ระดับพื้นฐาน  
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 : ระดับก้าวหน้า  
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 : ระดับสมบูรณ์ (ข้อก าหนด ISO 39001) 
 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................................... 
 

2.2 ความเห็นต่อโครงสร้างข้อก าหนดของ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน (อ้างอิงตาม
มาตรฐาน ISO 39001) 
1. ขอบข่าย 6. การวางแผน 
2. เอกสารอ้างอิง 7. สนบัสนุน 
3. ค าศัพท์และนิยาม                        8. การด าเนนิการ 
4. บริบทองค์กร                                                      9. การประเมินสมรรถนะ 
5. ภาวะผู้น า 10. การปรับปรุง 

 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.3 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ 

ข้อ 1.  ขอบข่าย (อธิบายครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ) 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

2.4 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ 
ข้อ 2. เอกสารอ้างอิง  
   
   เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.5 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ 

ข้อ 3. ค าศัพท์และนิยาม   
   
   เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

2.6 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ  (ทั้งในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด
ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 4. บริบทองค์กร 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.7 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 5. ภาวะผู้น า 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.8 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 6. การวางแผน 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.9 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 7. สนับสนุน 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.10 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 8. การด าเนินการ 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.11 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 9. การประเมินสมรรถนะ 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                 

โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 

Page 10 of 11 
 

ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.12 ความเห็นต่อรายละเอียดของข้อก าหนดแต่ละข้อ (ทัง้ในส่วนของข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และรายละเอียด

ของแนวทางการตรวจประเมิน) 
ข้อ 10. การปรับปรุง 
         ระดับ 1 พื้นฐาน 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 2 ก้าวหน้า 
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 

         ระดับ 3 สมบูรณ ์
          เห็นด้วย 

        ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................  
        อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
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ข้อ ประเด็นส ารวจความคิดเห็น 
2.13 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติมส าหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจดัการความปลอดภัยทางถนน 

3 ระดบั  และต่อการด าเนินโครงการในระยะถัดไป 
................................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบค าถามในแบบส ารวจความคิดเห็นครั้งนี้  

หมายเหตุ   กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็น ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  โดยส่งกลับทางอีเมล์ std@masci.or.th  หรือ   

โทรสาร 0-2617-1708 หรือสามารถตอบแบบส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexcaPvWsnl30R7QslwJv0-2DuJuFEIxnixcN_sunR8A4S7Rg/viewform   

 

และสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3 ระดับ และ (ร่าง) แนวทางการตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐานฯ 3 ระดับ ฉบับเต็มได้ที่  

 
 

                                                        
 

Scan Me Scan Me 

สอบถามข้อมูล : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  

คุณจุรีพร บุญ-หลง  โทร 02 617 1727 ต่อ 224 หรือ 081 623 5530 

ร่างเกณฑ์มาตรฐานฯ 
3 ระดับ 

https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6z
MZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb 

ร่างแนวทางการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดบั  

https://drive.google.com/drive/folders/1SP6Tmr
GsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0 

mailto:std@masci.or.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexcaPvWsnl30R7QslwJv0-2DuJuFEIxnixcN_sunR8A4S7Rg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6zMZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb
https://drive.google.com/drive/folders/1xnAz7MvS6zMZBFPTWuDWMylXvZk42-Kb
https://drive.google.com/drive/folders/1SP6TmrGsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0
https://drive.google.com/drive/folders/1SP6TmrGsrmIhNsHhVUTiornYJTPrIOC0

