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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

การบริการเช่ารถยนต์
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานอุ ต สาหกรรมเอสนี้ ค รอบคลุ ม การบริ ก ารเช่ า รถยนต์ ที่ มี ส ถานที่ ตั้ ง บริ ก าร โดยครอบคลุ ม
การเช่ารถยนต์ตั้งระยะสั้นและระยะยาว สาหรับใช้งานทั่วไป เช่น ใช้เพื่อการท่องเทียว ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ไม่ครอบคลุมการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับและการเช่ารถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชิงพาณิชย์ เช่น เพื่อใช้ขนส่งสินค้า

2. บทนิยาม
2.1

ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
การบริการเช่ารถยนต์ หมายถึง การบริการที่ผู้ให้บริการตกลงทาสัญญาให้เช่ารถยนต์กับผู้ต้องการใช้รถ โดย
กาหนดอัตราการเช่าและเงื่อนไขต่างๆ ของการเช่ารถยนต์ไว้ในสัญญา

2.2

รถยนต์ ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ที่จดทะเบียนประเภทรถยนต์บริการให้เช่ากับกรมการขนส่งทางบก

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้ประกอบการต้อง
3.1.1 กาหนดขอบข่ายการให้บริการ จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ
3.1.2 จัดทาระบบการจัดการคุณภาพ นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ และต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 จัดให้มีผังกระบวนการครอบคลุมทุกการให้บริการ เช่น กระบวนการเช่ารถยนต์ กระบวนการเปลี่ยนรถใหม่
ในกรณีที่รถยนต์ขัดข้องในระหว่างใช้งาน
3.1.4 มีเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินการให้บริการ และรักษาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อความ
มั่นใจว่าการบริการเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนด เช่น สัญญาการเช่ารถ เอกสารการประกันภัยรถยนต์
3.2 เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
3.2.1 ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น
(1) รับผิดชอบต่อระบบการจัดการคุณภาพ
(2) กาหนดนโยบายคุณภาพเป็นเอกสาร ที่แสดงให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นต่อการให้บริการ ต่อข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และนาไปใช้ภายในองค์กร
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3.2.2 ให้ความสาคัญแก่ลูกค้า
(1) ทาความเข้าใจ ตอบสนองความต้องการ และข้อกาหนดของลูกค้า โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) พิจ ารณาและก าหนดความสามารถในการสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การสารวจความพึงพอใจหลังใช้บริการ
(3) มีการสนับสนุนการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าทั่วทั้งองค์กร
3.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต้องมีการจัดทาผังองค์กร มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ
ภายในองค์กร
3.3 การบริหารทรัพยากร
3.3.1 ทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบการต้อง
(1) จัดให้มบี ุคลากรเพียงพอในการให้บริการ
(2) ต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น บุคลากรที่มคี วามรู้เกี่ยวการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
รถยนต์ และกาหนดความสามารถที่จาเป็น และข้อควรปฏิบัติของบุคลากรที่ ให้บริการ และกาหนด
หัวข้อการอบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม และเก็บหลักฐานไว้
(3) ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความสามารถตามที่กาหนด และประเมินผลของการดาเนินการนั้น กรณีที่มี
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนามาแสดงแทนการฝึกอบรมและประเมินผลได้
(4) เก็บประวัติและบันทึกการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุการทางาน
3.3.2 โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการ ดังนี้
(1)

พื้นที่สาหรับติดต่อลูกค้า และพื้นที่สาหรับกรอกเอกสารสัญญาการเช่ารถยนต์ แยกเป็นสัดส่วนที่
ชัดเจน และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร

(2)

ต้องจัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการให้บริการ และต้องบารุงรักษาและทา
ความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ เช่น เครื่อง
ตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ อุปกรณ์วัดลมยาง อุปกรณ์ระบุตาแหน่งของรถยนต์(GPS)

(3)

รถยนต์ที่ให้บริการ ต้องจัดทาแผนการซ่อมบารุงประจาปี แผนการตรวจสอบสภาพรถยนต์และการ
ทาความ สะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า กรณีที่เกิดปัญหากับรถยนต์ในระหว่างการใช้งานต้องมีรถยนต์
สารองให้ผู้เช่า
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3.3.3 สภาพแวดล้อมสาหรับดาเนินการ
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาจัดสรร และรักษาสภาพแวดล้อมที่จาเป็นต่อการบริการเพื่อความสอดคล้องต่อ
ข้อกาหนดของการบริการ เช่น ระบบเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาในระหว่างการบริการ อุปกรณ์ระบุตาแหน่งของ
รถยนต์(GPS)
3.4 ขั้นตอนการบริการ
3.4.1 การวางแผนการบริการและการควบคุม
ผู้ประกอบการต้องวางแผน นาไปปฏิบัติ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ในการส่งมอบการบริการโดย
(1)

พิจารณาจัดทาข้อกาหนดของการบริการของผู้ประกอบการ และ/หรือข้อกาหนดของการบริการของ
ลูกค้า เช่น ข้อกาหนดของการรับรถคืนจากผู้เช่า ข้อกาหนดของการเปลี่ยนรถคันใหม่เมื่อรถไม่อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ในระหว่างการบริการ สถานที่รับ-ส่งรถคืน

(2)

กาหนดเกณฑ์การยอมรับการบริการและควบคุมกิจกรรมในการบริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ประกอบการต้อง
3.4.2.1 กาหนดข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ได้แก่
(1) ข้อกาหนดที่เฉพาะเจาะจงตามที่ลูกค้ากาหนด เช่น การประกันรถยนต์ ต้องการใช้รถที่มีอุปกรณ์
ระบุตาแหน่งของรถยนต์(GPS)
(2) ข้อกาหนดต่างๆ ในการส่งมอบและหลังการส่งมอบ เช่น การรับประกัน และการบริการรับ-ส่งรถ
ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการบริการ
3.4.2.2 การสื่อสารกับลูกค้า
กาหนดและสื่อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ อัตราค่าบริการ และการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา หากเกิดอุบัติเหตุ
จากความผิดโดยลูกค้า
(2) ข้อเสนอ สัญญาหรือคาสั่งซื้อ รวมถึงการแก้ไขใดๆ เช่น รุ่น/ชนิดรถ การเปลี่ยนรถคันใหม่
(3) ข้อมูลที่สามารถสอบกลับได้รวมถึงคาร้องเรียนจากลูกค้า
3.4.2.3 การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
ทบทวนคาขอบริ การของลู กค้า หากมีข้อกาหนดที่เปลี่ ยนแปลง ต้องมั่นใจว่าคาขอบริการได้รับการ
ดาเนินการแก้ไขแล้ว เช่น ใบคาขอรับบริการ
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3.5 การจัดซื้อ
ผู้ประกอบการต้อง
(1)

จัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตรงตามข้อกาหนดและ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ระบุในการจัดซื้อ เช่น
ประเภทรถยนต์ การบริการซ่อมบารุง การประกันภัย

(2)

ทวนสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่สั่งซื้อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่สั่งซื้อ เช่น การซ่อมบารุงรักษารักษารถยนต์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการต้องมีปริมาณเพียงพอในการให้บริการ และมีการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมสภาพ

3.6

ข้อกาหนดของการบริการ
ผู้ประกอบการต้อง

3.6.1 การควบคุมการให้บริการ
(1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการบริการ
(2) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น แบตเตอรี่รถยนต์
(3) มีการตรวจสอบการบริการตามแผนที่กาหนดไว้ หรือการตรวจสอบการบริการภายหลังการส่งมอบ
พร้อมทั้งจัดเก็บประวัติของผู้ใช้บริการ
3.6.2 การชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถานะของการบริการที่เหมาะสมทุกขั้นตอนของการบริการ และสามารถสอบกลับได้ เช่น สถานะการ
คืนรถ
3.6.3 การยอมรับการส่งมอบการบริการ
ทวนสอบการบริการให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในขั้นตอนที่เหมาะสมตามแผนที่กาหนดไว้ หากไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดต้องไม่ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า ยกเว้นจะได้รับการอนุมัติจากลูกค้าหรือผู้มีอานาจและ
ต้องเก็บเอกสารข้อมูลที่แสดงถึงการยอมรับการบริการ
(1) มีหลักฐานของความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้มีอานาจยอมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องดาเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างกระบวนการให้บริการจนถึงการส่งมอบให้กับ
ลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าชารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือถูกทาลาย ต้องรายงานให้ลูกค้าทราบและเก็บ
รักษาบันทึกไว้
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3.8 การควบคุมผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
ผู้ประกอบการต้อง
3.8.1 มั่นใจว่าผลของการบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดได้รับการชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่งมอบ
โดยไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดการกับผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เปลี่ยนรถใหม่
(2) คัดแยก กัก หรือชะลอการส่งมอบบริการ
(3) แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อยอมรับตามผลที่พบ
(4) กาหนดอานาจในการยอมรับภายใต้เงื่อนไข
3.8.2 การกาจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้าโดย
(1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
(2) พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น
3.8.3 เก็บเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(2) การดาเนินการกับผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
(3) การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอานาจในการจัดการความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3.9 ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อทราบความต้องการและความคาดหวัง และนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
3.10 การร้องเรียนของลูกค้า
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน ทางโทรศัพท์
ทางสื่อออนไลน์ และมีการดาเนินการกับข้อร้องเรียนนั้นอย่างเหมาะสม
3.11 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งน าข้ อ มูล จากผลการทวนสอบการบริ ก าร ผลลั พ ธ์ จ ากการควบคุ ม สิ่ ง ที่ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด ผลการประเมินความพึงใจของลูกค้า และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อพิจารณาความจาเป็นหรือ
โอกาสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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3.12 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
เอกสารและข้อมูลที่ดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ฉบับนี้ต้อง
(1)

มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งานตามความจาเป็นในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน

(2)

ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

(3)

ได้รับการควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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