ขาวแจก / วันที่ 28 ธันวาคม 2553

กรมการขนสงทางบก จัดสั มมนา “ปรับโครงสรางอุ ตสาหกรรมขนสงไทย เพิ่ม ศักยภาพการ
แขง ขั น สูป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ” พร อ มมอบประกาศเกี ย รติคุ ณ และโลเ กี ย รติคุ ณ
แกผูประกอบการขนส งที่เขารวมสัมมนา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองมิราเคิล แกรนด AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร
นายเทียนโชติ จงพีรเพียร อธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนประธานเปดการสัมมนา “ปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
ขนสงไทย เพิ่มศักยภาพการแขงขัน สูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” พร อมกันนี้ ไดมอบโลแ ละประกาศเกียรติคุณแก
ผูไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก จํานวน 16 ราย ไดแก บริษั ท เค ไลน (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัทเหนือบน จํากัด บริษัทแอดวานซ อัลไลแอนซ โลจิสติกส จํากัด บริษัท ดาวบูรพา เซอรวสิ จํากัด บริษัท
ออโตแ คริเออร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท รวมกิจรุงเรือง เซอรวสิ จํากัด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนสง 1998 จํากัด หจก.
ว.สุรพรรณ ทรานสปอรต บริษัท สมุนยาสระบุรี (2001) ขนสง จํากัด บริษัท เสริมสิน ไพบูลย จํากัด บริษทั สุขสมเกียรติ
ขนสง (2004) จํากัด บริษัท ซี.เอ.อาร.เซอรวสิ จํากัด บริษัท สมชายทรานสปอรต โลจิสติก ส จํากัด บริษัท อีเ ทอรนิต้ี
แกรนด โลจิสติก ส จํากัด (มหาชน) หจก. กิจเจริญ ทรานสปอรต บริษัท ธนบุรี หยุนศิล า จํ ากัด และมอบใบประกาศ
เพื่อขอบคุณบริษัททีเ่ ขารวมโครงการนํารองจํานวน 9 บริษัท อีกดวย
การสัมมนาในครั้งนี้ เปนการสัมมนาตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพการขนสงดวยรถบรรทุ ก เพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส ป 2553” เพื่อเผยแพรความรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางภาครัฐ และผูประกอบการขนสง
ดวยรถบรรทุกของไทย เพื่อใหผูประกอบการเห็นทิศทางการพัฒนาและแนวทางการดําเนินกิจการขนสงดวยรถบรรทุก
ของไทยใหมีมาตรฐาน พรอ มรองรั บการพัฒนาระบบโลจิส ติก ส ในอนาคต สํ า หรับ หั วขอ การสัม มนา ประกอบด วย
“มาตรฐานคุณภาพบริ การขนส งขั้นกาวหนา ตอบสนองความตองการของลูกคาจริงหรือ ” โดย ผูแ ทนจากสภาหอการคา
แหงประเทศไทย ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบริษัท อิเทอรนิต้ี แกรนด โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
“วิเคราะหบทบาทของผูรับจัด การขนสงทางบก และผลกระทบตอ ผูประกอบการขนสง ” โดย ดร.จุฬา สุขมานพ ผูตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม ผูแ ทนสภาผูสงสิน คาทางเรือ แหงประเทศไทย และผูแ ทนสหพั นธก ารขนสงทางบกแหง
ประเทศไทย “กาวสําคัญของสหพันธการขนสงทางบก กับ เสนทางสูสภาการขนสงทางถนน” โดย รศ.ดร.วรากร ไมเรียง
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร ผูแทนจากสมาคมขนสงทางบก และผูแทนสมาคมขนสงสินคาภาคอีสาน ทัง้ นีก้ าร
สัมมนาดังกลาว เปนการนําผลการศึกษาพัฒนามาตรฐานบริการขนสงดวยรถบรรทุกขั้นกาวหนา

ที่ไดดาํ เนินการทดสอบและพัฒนาขอกําหนดตาง ๆ กับบริษัทที่เขารวมโครงการนํารอง มาเผยแพรแกผูประกอบการขนสง
ดวยรถบรรทุกของไทย ใหมีความรู และมีศักยภาพ มีความชํานาญในระดับสากล โดยแยกตามสาขาการบริการขนสงตาง ๆ
เพื่อใหมคี วามสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการในระดับนานาชาติได และเปนการกําหนดหลักเกณฑ และมาตรฐาน
ดานการประกอบการบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก ของประเทศไทย ในการคัดกรองการเขามาของผูบริการขนสง
ตางชาติ เพื่อรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการขนสง ภายใตโครงการดั งกลาวกําหนดใหมีการศึกษาพัฒนามาตรฐาน
มืออาชีพ หรือ มาตรฐานกาวหนา จํานวน 4 ประเภทการขนสง ไดแก การขนสงสินคาแชเ ย็นแชแข็ง สินคาเบ็ด เตล็ด
สินคาวัสดุกอสรางและอุตสาหกรรมหนัก และการขนสงทางถนนระหว างประเทศ
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการขนสง ที่ ป ระสงค จ ะเข า สูก ระบวนการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพบริก ารขนสง
ดวยรถบรรทุ ก จะต อ งมี แ นวทางในการประกอบธุร กิจ การขนสงดว ยรถบรรทุ ก ตามหลั ก เกณฑที่กํา หนดในระบบ
มาตรฐานคุ ณ ภาพบริก าร 5 ด าน ได แก ด า นองคก ร ด านปฏิบั ติการขนสง ดานพนัก งานทั่วไป และพนั กงานขั บ รถ
ด า นหมูย านพาหนะ และด า นลูก คา ซึ่ง ป จจุ บั น มี ผู ป ระกอบการที่ ผา นการรั บ รองมาตรฐานฯ จํ า นวน 42 ราย
โดยผูประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาว จะไดรับประกาศการรับรองมาตรฐานคุณภาพซึ่งมีอายุการรับรอง
5 ป โดยในชวง 5 ปนี้ ผูประกอบการจะตองมีการประเมินตนเอง และไดรับการตรวจประเมิน ซ้ําจากผูตรวจประเมินใน
ปท่ี 3 และ ปที่ 5 เพื่อตอการประกาศการรับรองมาตรฐานคุณภาพตอไป ผูประกอบการที่สนใจเขารับการรับรองมาตรฐาน
ดั ง กลา ว สามารถค น หาข อ มู ล เพิ่ม เ ติม หรื อ ดาวน โ หลดเอกสารใบสมั ค ร และแบบประเมิน ตนเองได ท่ี
www.thaitruckcenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุมพัฒนาและสงเสริมการขนสงสินคา สํานักการขนสง
สินคา กรมการขนสง ทางบก โทร. 0-2271-8490 อธิบดีกรมการขนสงทางบก กลาวในที่สุด
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ธารทิพย / ขาว / พิมพ
24 ธ.ค. 53

