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บริษัท ขนส่ง จำกัด

คำนำ
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นรัฐวิสำหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนำคม ดำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำร ด้วยรถโดยสำร มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลำงธุรกิจกำรขนส่งด้วย
รถโดยสำรที่ ทั น สมั ย ได้ ม ำตรฐำนกำรบริ ก ำรเป็ น ที่ ย อมรับ เชื่ อ มโยงทั่ วภู มิ ภ ำค มี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีค่ำนิยม “ลูกค้ำสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนำ รักษำคุณภำพ”
แนวทำงกำรให้ บ ริก ำรนี้ เป็น กำรเติ ม เต็ ม พั ฒ นำกำรให้ บริ ก ำรที่ เป็น เลิ ศ และ
มุ่งหวังให้พนักงำนด้ำนบริกำรปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน เสริมสร้ำงทักษะและทัศนคติ
ต่อกำรปฏิบัติงำนและเพื่อนร่วมงำนได้เป็นอย่ำงดี
และเพื่อให้มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรเป็นที่ยอมรับ มีควำมทันสมัย เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ ในปัจจุบันที่มีกำรแข่งขันกัน สูงมำก บริษัท ฯได้ เห็น ควำมสำคัญ ในกำรพั ฒ นำ
บุคลำกรด้ำนบริกำร จึงได้ทำกำรทบทวนคู่มือกำรบริกำรให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯในปัจจุบัน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสำร และควำมยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชือ่ มโยงทั่วภูมิภาค
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ค่ำนิยม (Value)
ค่ำนิยม 3 ประกำร
ลูกค้ำสำคัญ
มุ่งมั่นพัฒนำ
รักษำคุณภำพ

คำจำกัดควำม (Definition)
ให้ควำมมั่นใจ ยึดถือข้อกำหนด เพื่อจัดกำรงำนบริกำรให้
ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจสูงสุด
จัดระบบและพัฒนำงำนของตนเอง ตำมหลักกำรบริหำร
สู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมเข้มแข็งขององค์กร
รั บ ผิ ด ชอบในบทบำทหน้ ำ ที่ ภำรกิ จ และเป้ ำ หมำยของ
องค์กร โดยแสดงออกถึงควำมผูกพัน เต็มใจและมีส่วนร่วม
ต่อควำมสำเร็จในกำรทำงำนของทีม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็นต่ำง ๆ กับสมำชิกในทีม
เพื่อปรับปรุงและรักษำคุณภำพของงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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แนวทำงกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร
พนั กงำนต้ อนรั บ และพนั กงำนบริ กำร มี หน้ ำที่ ให้ บริ กำรบนรถโดยสำร เป็ นผู้
ใกล้ชิดกับ ผู้โดยสำรมำกที่สุด เพรำะฉะนั้นกำรบริกำรจำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำม
พึงพอใจ และควำมประทับใจให้มำกที่สุด ต้องมี Service Mind ซึ่งพนักงำนทุก
คนในบริษัทฯ ก็ต้องประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร S-E-R-V-I-C-E ๗ ประกำร ดังนี้
๑) จิตบริกำร (Service Mind)
๒) กำรเข้ำใจถึงผู้อื่น (Empathy)
๓) มีสำนึกควำมรับผิดชอบ (Responsible)
๔) มีวิสัยทัศน์ กล้ำคิด กล้ำทำในสิ่งใหม่ (Vision)
๕) มีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)
๖) ให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำนกับผู้อื่น (Collaboration)
๗) กำรสั่งสมควำมชำนำญในอำชีพ (Expertise)
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จรรยำบรรณของพนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำร
ในกำรบริกำร บริษัท ขนส่ง จำกัด
๑. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ บขส. และไม่แสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่นำควำมลับของ บขส. ไปใช้ในทำงที่ผิด
๒. ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ และอัธยำศัยไมตรีที่ดี รวดเร็ว ทันควำมต้องกำร และได้
มำตรฐำนแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงเสมอภำค
3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่มให้พร้อม
ก่อนให้บริกำร
4. ให้ข้อมูลเส้นทำง กำรเดินทำง ระยะเวลำกำรเดินทำงจุดพักรถ และจุดหมำยปลำยทำง
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
5. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และหำทำงแก้ไขปัญหำโดยเร็ว
6. จัดกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของ บขส. ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักษำมิให้เสื่อมเสีย
หรือสูญหำยโดยมิชอบ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
7. ประพฤติ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงำมของ บขส.
ในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงเคร่งครัด
8. ควรพัฒนำตนเอง ศึกษำหำควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อเพิ่มพูนควำมสำมำรถ
ในกำรทำงำน
9. อุทิศเวลำอย่ำงเต็มที่ให้แก่งำนของ บขส. และพึงปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ
10. สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์ สังคมและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรอนุรักษ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด
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หน้ำที่ของพนักงำนต้อนรับ
พนักงำนต้อนรับมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. แต่งเครื่องแบบพนักงำนตำมที่บริษัทฯกำหนด
๒. มำรำยงำนตัวที่งำนบริกำรกำรเดินรถ กองสนับสนุนกำรเดินรถ หรือสถำนีเดินรถต้นทำง
ปลำยทำง ที่รถออกก่อนเวลำปฏิบัติหน้ำที่ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ชม.
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่มให้พร้อม
ก่อนให้บริกำร
๔. ให้ข้อมูลเส้นทำง กำรเดินทำง ระยะเวลำกำรเดินทำง จุดพักรถ และจุดหมำยปลำยทำง
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
๕. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และหำทำงแก้ไขปัญหำโดยเร็ว
๖. จัดกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของ บขส. ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักษำไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือสูญหำยโดยมิชอบไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๗. ศึกษำและจดจำข้อมูลเดินรถ เช่น มำตรฐำนรถ เส้นทำง เวลำเดินรถ ค่ำโดยสำร
สิทธิลดหย่อน และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ผู้โดยสำรพึงจะได้รับรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น กำรจองตั๋ว
เส้นทำงรถประจำทำง สถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่พักแรม เป็นต้น
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หน้ำที่ของพนักงำนบริกำร
พนักงำนบริกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. แต่งเครื่องแบบพนักงำนตำมที่บริษัทฯกำหนด
๒. มำรำยงำนตัวที่งำนบริกำรกำรเดินรถ กองสนับสนุนกำรเดินรถ หรือสถำนีเดินรถต้นทำง
ปลำยทำง ที่รถออกก่อนเวลำปฏิบัติหน้ำที่ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ชม.
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ดูแลควำมสะอำด ควำมพร้อมของรถโดยสำร
ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องเสียงภำยในรถโดยสำรให้อยู่ในสภำพดี พร้อมให้บริกำร และ
เบิกอุปกรณ์ที่จำเป็น
๔. จัดกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของ บขส. ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รักษำไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือสูญหำยโดยมิชอบ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๕. ในกรณีไม่มี พนักงำนต้อนรับ ให้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ตำมมำตรฐำนกำรบริกำรที่กำหนด
๖. ศึกษำและจดจำข้อมูลเดินรถ เช่น มำตรฐำนรถ เส้นทำง เวลำเดินรถ ค่ำโดยสำร
สิทธิลดหย่อน และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ผู้โดยสำรพึงจะได้รับรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น กำรจองตั๋ว
เส้นทำงรถประจำทำง สถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่พักแรม เป็นต้น
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ภำพลักษณ์ของผู้ให้บริกำรที่ดี
พนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำรที่ทำหน้ำที่ให้บริกำรผู้โดยสำร หรือ
ลูกค้ำ จำเป็นจะต้องมีภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรให้บริกำร ดังนี้
๑. แต่งกำยสุภำพ สะอำดเรียบร้อย
๒. อัธยำศัย ยิ้มแย้มแจ่มใส
๓. กิริยำ วำจำสุภำพ
๔. เอำใจใส่ต่อผู้ใช้บริกำร
๕. กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ฉับไว
๖. มีวนิ ัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์
๗. ควบคุมอำรมณ์ได้ดี
๘. รับฟังและเต็มใจ ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร และผู้อื่น
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มำรยำทในกำรให้บริกำร
พนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำรที่ทำหน้ำที่ให้บริกำรผู้โดยสำร หรือลูกค้ำ
ต้องมีมำรยำทในกำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้โดยสำร ดังนี้
๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยด้วยคำสุภำพไพเรำะต่อผู้โดยสำรที่มำติดต่อ และ
เพื่อนร่วมงำนด้วยกัน
๒. มีควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่ต่อผู้โดยสำร และผู้มำติดต่อ และมีลักษณะ
ท่ำทำงพร้อมให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ
๓. ในขณะปฏิบัติงำน ห้ำมใช้อุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิด หรือพูดคุย/หัวเรำะ
ด้วยเสียงดังเกินควร
๔. ศึกษำ และจดจำข้อมูลกำรเดินรถ เช่นมำตรฐำนรถ,เส้นทำง,เวลำเดินรถ
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น กำรจองตั๋ว,เส้นทำงรถประจำทำง,สถำนที่ท่องเที่ยว,สถำนที่พักแรม เป็นต้น
๕. ในกำรบริกำรทุกประเภทให้เริ่มจำกแถวด้ำนหน้ำของตัวรถก่อน โดยหันหน้ำ
เข้ำหำผู้โดยสำร
๖. บริกำรให้ผู้โดยสำรที่นั่งด้ำนในติดหน้ำต่ำงก่อน
๗. กรณีผู้โดยสำรเป็นผู้หญิงนั่งคู่กับผู้โดยสำรผู้ชำย ให้บริกำรผู้โดยสำรผู้หญิงก่อน
๘. กรณีผู้โดยสำรต่ำงชำติ นั่งคู่กับผู้โดยสำรชำวไทย ให้บริกำรชำวไทยก่อน
๙. ห้ำมฝำกผู้โดยสำรส่งอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และผ้ำห่มต่อๆกัน
๑๐. ขณะปฏิบัติหน้ำที่ งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำรเสพติด
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ภำพรวมขั้นตอนในกำรให้บริกำร
พนักงานต้อนรับ และพนักงานบริการ มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการผู้โดยสาร ดังนี้
๑. กำรเตรียมควำมพร้อม
๒. กำรต้อนรับ และให้บริกำรหน้ำช่องชำนชำลำ
๓. กำรบริกำรผู้โดยสำรระหว่ำงกำรเดินทำง
๔. กำรบริกำรผู้โดยสำรระหว่ำงจุดพักรถ
๕. กำรบริกำรผู้โดยสำรก่อนถึงจุดหมำยปลำยทำง
๖. กำรบริกำรผู้โดยสำรเมื่อถึงจุดหมำยปลำยทำง
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มำตรฐำนกำรแต่งกำยพนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำร
ในฐำนะที่ พ นั ก งำนต้ อ นรับ และพนั ก งำนบริ ก ำร เป็ น ส่ วนหน้ ำที่ พ บปะลู ก ค้ ำ และ
ผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำพนักงำนส่วนอื่นๆ จึงมีอิทธิพลต่อลูกค้ำ เป็นอย่ำงมำก จึงต้องคำนึง ถึง
ภำพลักษณ์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อดำรงเอกลักษณ์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด เมื่ออยู่ในชุด
เครื่องแบบพนักงำนดังนั้นพนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำร ต้องรักษำมำตรฐำนกำรแต่งกำย
ของบริษัทฯอยู่ตลอดกำรปฏิบัติงำน
กฎ ระเบียบโดยทั่วไป
๑. ห้ำมสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์หรือเล่นกำรพนันในที่สำธำรณะ และในสำยตำของผู้โดยสำร
๒. ห้ำมพูดจำไม่สุภำพ และแสดงกิริยำวำจำไม่สุภำพต่อหน้ำผู้โดยสำร
๓. ห้ำมเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบของชุดเครื่องแบบพนักงำน
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ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยที่เหมำะสม สำหรับพนักงำนต้อนรับ
และพนักงำนบริกำร
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พนักงำนต้อนรับ
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มำตรฐำนกำรแต่งกำยพนักงำนต้อนรับ
๑. แต่งเครื่องแบบตำมที่บริษัทฯ กำหนดให้ดูแลเครื่องแบบให้สะอำดเรียบร้อย
๒. สวมถุงน่องสีเนื้อที่เข้ำกับสีผิวตนเอง
๓. ใส่รองเท้ำคัชชูสีดำสูง ๑.๕-๒ นิ้ว ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตลอดเวลำ รองเท้ำจะต้อง
สะอำด ขัดมัน ดูเรียบร้อยเหมำะสม
๔. ในกรณีที่มีผมยำว ต้องรวบผม เกล้ำมวยไว้ที่ท้ำยทอยให้เรียบร้อย และต้องใส่เนต
คลุมผม ห้ำมปล่อยผมโดยเด็ดขำด กรณีผมสั้นต้องสั้นไม่เกินใต้คำง เครื่องประดับผม อนุญำต
ให้ใช้สีน้ำตำลหรือสีดำเท่ำนั้น
๕. ดูแลควำมสะอำด และสุขอนำมัยของตนเอง โดยเฉพำะสุขภำพผิวหน้ำ ห้ำมมีรอยสัก
ในบริเวณที่ผู้โดยสำรสำมำรถเห็นได้ชัดเจน เล็บต้องสั้นและสะอำด
6. ต้องแต่งหน้ำด้วยโทนสีที่เหมำะสมกับสภำพสีผิวส่งเสริมให้มีบุคลิกภูมิฐำน เเละห้ำมใช้
เครื่องสำอำงค์ที่ผสมกำกเพชร
7. ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ต้องสวมหมวก ตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบัติหน้ำที่

เครื่องประดับ
๑. ต่ำงหู ขนำดของต่ำงหูต้องไม่ใหญ่กว่ำติ่งหู ใส่ต่ำงหูได้แค่คู่เดียวเท่ำนั้น ห้ำมใส่ต่ำงหู
ข้ำงเดียว
๒. แหวน ใส่แหวนได้ 2 วงเท่ำนั้น ห้ำมใส่แหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ ห้ำมใส่แหวนที่มี
ขนำดใหญ่
๓. สร้อยคอ
ใส่สร้อยได้หนึ่งเส้น โดยใส่ให้สุภำพเรียบร้อย
๔. กำไลข้อมือ,สร้อยข้อมือ ไม่อนุญำต
๕. กำไลข้อเท้ำ
ไม่อนุญำต
14

ช่วงการเตรียมความพร้อม
๑. มำรำยงำนตัวที่งำนบริกำรกำรเดินรถ กองสนับสนุนกำรเดินรถ หรือสถำนีเดินรถต้นทำง
ปลำยทำงที่รถออกวิน ก่อนเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๒ ชม.
๒. เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรเดินรถตรวจสอบสภำพร่ำงกำยและจิตใจ และมำตรฐำน
เครื่องแบบว่ำพร้อมปฏิบัติงำนหรือไม่
๓. เบิกอุปกรณ์ อำหำรกล่อง และผ้ำห่มสำหรับเที่ยวไป และเที่ยวกลับ ที่งำนบริกำร
เดินรถ หรือสถำนที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ โดยจะต้องตรวจสอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ครบถ้วน
๔. นำน้ำดื่ม และน้ำผลไม้ และผ้ำเย็น แช่เย็นในถังน้ำแข็งบนรถ ก่อนให้บริกำร

ช่วงการต้อนรับผู้โดยสาร
พนักงำนต้อนรับ และพนักงำนบริกำร ต้อนรับผู้โดยสำรที่ประตูรถ ตรวจสอบตั๋ว
โดยสำร และนำผู้โดยสำรไปยังที่นั่งที่ถูกต้อง
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๑. กำรต้อนรับผู้โดยสำรที่หน้ำประตูรถ
- ยืนประจำประตูทำงขึ้นรถโดยสำร ยกมือไหว้ สบตำ ยิ้ม พร้อมพูดว่ำ สวัสดีค่ะ
ท่ำนผู้โดยสำร ยินดีต้อนรับค่ะ
- กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Good morning/evening sir,
madam. Welcome on board)

๒. ตรวจสอบตั๋วโดยสำร/เที่ยว/เวลำ/หมำยเลขที่นั่ง
๑. สบตำ ยิ้ม ยื่นมือไปขอบัตรที่นั่ง พร้อมพูดว่ำ ขออนุญำตตรวจสอบควำม
ถูกต้องของบัตรโดยสำรค่ะ
- กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Allow me to check you
boarding pass please.)
๒. จำกนั้นนำผู้โดยสำรไปนั่งตำมที่นั่งที่ระบุในตั๋ว โดยเดินนำผู้โดยสำรขึ้นรถไปยังที่นั่ง
หันหน้ำเข้ำหำผู้โดยสำร สบตำ ยิ้ม ผำยมือ พร้อมพูดว่ำ ที่นั่งของท่ำนคือ ที่นั่งริมหน้ำต่ำง/ริมทำงเดิน
ด้ำนขวำ/ด้ำนซ้ำยของท่ำนค่ะ
- กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Here is your seat, next to the
window on your right/left.) (Here is your seat, the aisle one on your right/left side)
๓. ช่วยจัดเก็บสัมภำระบนช่องเก็บของ ให้ตรงตำมหมำยเลขที่นั่ง โดยกำรสบตำ ยิ้ม
ผำยมือ ไปยังช่องสัมภำระ พร้อมพูดว่ำ ท่ำนสำมำรถเก็บของในช่องสัมภำระนี้ได้ค่ะ
- กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (You can keep your belonging
in this overhead locker)
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ช่วงการต้อนรับผู้โดยสาร
๓. ตรวจสอบจุดที่ผู้โดยสำรต้องกำรลงระหว่ำงทำง
- สบตา ยิ้ม ย่อตัวลงเล็กน้อย พร้อมพูดว่า ขออนุญาตสอบถาม ปลายทาง
ท่านผู้โดยสารค่ะ ท่านจะลงรถที่...ใช่ไหมคะ
กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (May I confirm your final
destination, sir/madam? Is it…?)

ช่วงการบริการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง

พนั ก งำนต้ อ นรั บ แนะน ำตั ว แนะน ำ
กำรเดินทำงควำมปลอดภัย กำรบริกำร
ในรูป แบบที่ บริษั ท ฯ ก ำหนด และแจ้ ง
ประกำศช่วงพักรถ เพื่อรับประทำน
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๑. เมื่อรถออกจำกสถำนี/ชำนชำลำ
๑. ประกำศแนะนำกำรเดินทำง/อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก/อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ตำมรูปแบบที่บริษัทกำหนด และแจ้งประกำศช่วงพักรถ เพื่อรับประทำนอำหำร หำกท่ำนใด
ไม่ประสงค์ จะรับประทำนอำหำร กรุณำแจ้งพนั กงำนต้อนรับ เพื่ อไม่ให้เป็นกำรรบกวนเวลำ
พักผ่อนของท่ำน
๒. บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มพร้อมกัน โดยยืนตรงหน้ำผู้โดยสำร ยิ้ม สบตำ
ย่อตัวและใช้แขนข้ำงที่เห็นท้องแขนยื่นให้ผู้โดยสำร พร้อมพูดว่ำ เชิญท่ำนผู้โดยสำรรับของว่ำง
และเครื่องดื่มค่ะ กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Enjoy your snack and
beverages, sir/madam?) โดยเริ่มจำกแถวด้ำนหน้ำรถก่อนเสมอ

๓. บริการให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านในติดหน้าต่างก่อน กรณีผู้โดยสารหญิงนั่งคู่กับ
ผู้โดยสารชาย ให้ บ ริก ารผู้ โดยสารหญิ งก่ อน กรณี ผู้ โดยสารชาวต่ างชาติ นั่ งคู่กั บ ชาวไทย
ให้บริการชาวไทยก่อน และห้ามฝากผู้โดยสารส่งอาหารว่างเครื่องดื่ม และผ้าห่ม
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๔. บริการกาแฟโดยนากาแฟจากกล่องของว่าง ไปจัดเตรียม
(๑) ขั้นตอนการถามความต้องการกาแฟของผู้โดยสารโดยการสบตา ยิ้ม ย่อ
ตัวเล็กน้อย พร้อมพูดว่า ท่านผู้โดยสารต้องการดื่มกาแฟไหมคะ กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติ
ให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Would you like a cup of coffee, sir/madam?)

หากผู้โดยสารต้องการ การบริการกาแฟ พนักงานต้อนรับสามารถนาถ้วยกาแฟ
ออกจากกล่องของว่าง ของผู้โดยสาร และรินน้าร้อน ให้ผู้โดยสาร และให้ผู้โดยสารปรุงกาแฟ
ด้วยตนเอง พร้อมเตรียมกรรไกรไว้บริการ ให้ผู้โดยสาร
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๕. เก็บรักษาความสะอาดของห้องโดยสาร โดยใช้ถุงพลาสติก

หลังจากการบริการของว่าง และเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว พนักงานต้อนรับ และ
พนักงานบริการ จะช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องโดยสาร
๖. บริการผ้าห่ม โดยเปิดถุงผ้าห่มต่อหน้าผู้โดยสาร โดยยืนตรงหน้าผู้โดยสาร ยิ้ม
สบตา ย่อตัว และใช้แขนข้างที่เห็นท้องแขนยื่นให้ พร้อมพูดว่า “เชิญท่านผู้โดยสารรับผ้าห่มค่ะ”
กรณี มี ผู้ โดยสำรชำวต่ ำ งชำติ ใ ห้ ใช้ ข้ อ ควำม ดั ง นี้ (Here is blanket for your comfort,
sir/madam) และนาถุงบรรจุผ้าห่มไปทิ้ง

20

การบริก ารผ้ าห่ ม ให้ เปิ ด ปากถุ ง และให้ ผู้ โดยสาร เป็น ผู้ ห ยิ บ ผ้ าห่ ม ออกจาก
ถุงพลาสติกด้วยตนเอง และพนักงานต้อนรับเป็นผู้เก็บถุงพลาสติกกลับไป
๗. หลังการบริการ แจ้งพนักงานขับรถให้ปิดทีวี/ไฟ ตามเวลาที่เหมาะสม

ช่วงพักรถเพื่อรับประทานอาหาร
๑. ประกาศเชิญผู้โดยสารลงไปรับประทานอาหาร และใช้สิทธิตามบัตรอาหาร
รูปแบบที่บริษัทฯ กาหนด
๒. ยืนคอยที่หน้ารถ และนาผู้โดยสารไปยังห้องรับประทานอาหาร โดยการยืนรอ
หน้ารถ สบตา ยิ้มและผายมือไปยังทิศทางที่จะเดินไป พร้อมกล่าวเชิญ “ท่านผู้โดยสารตาม
ดิฉันไปที่ ห้องอาหารค่ะ ” กรณี มีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Allow me to
show you the way to the restaurant, sir/madam)
๓. รับประทำนอำหำรให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนผู้โดยสำรและยืนคอยรับผู้โดยสำร
ขึ้นรถ โดยการยืนรอหน้ารถ สบตา ยิ้ม พร้อมกล่าวว่า “ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ ท่านผู้โดยสาร”
กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Welcome back ,sir/madam) และตรวจนับ
จานวนผู้โดยสารให้ครบอีกครั้งจึงแจ้ง พขร. ให้เดินทางต่อ
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ช่วงระหว่างการเดินทาง
๑. เดินตรวจภายในห้องโดยสารทุก ๒ ชั่วโมง
๒. ดูแลความสะอาดในห้องโดยสาร ห้องน้าทุก ๒ ชั่วโมง หากมีกลิ่นเหม็น
หรือสกปรก จะต้องใช้น้ายาทาความสะอาดหรือฉีดสเปรย์ ปรับอากาศ
๓. ดูแลความสะดวกสบาย แสงไฟ อุณหภูมิในห้องโดยสาร
๔. ดูแล สอดส่อง สังเกตพฤติกรรม ของผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ หรือ
บุคคลวิกลจริต เมาสุรา เมาสารเสพติที่อาจปะปนมากับผู้โดยสาร และวัตถุต้องสงสัยว่าอาจจะ
เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร เพื่อแจ้ง พขร. ดาเนินการ ตามคาสั่งของฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ช่วงก่อนถึงที่หมาย
๑. ดูแลเครื่องแต่งกาย ผม และหน้าตาให้เรียบร้อยก่อนบริการผ้าเย็น/กาแฟ
๒. ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่ารถถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ตามรูปแบบ
บริษัทฯกาหนด
๓. ช่วยดูแลสัมภาระของผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการช่วยยก
สัมภาระของผู้โดยสารจากชั้นเก็บของลงมาวางข้างที่นั่ง
๔. ในกรณีที่ผู้โดยสารแจ้งขอลงจุดจอด หรือสถานีเดินรถระหว่างทาง ให้ปลุก
ผู้โดยสารเตรียมตัวก่อนรถถึงจุดหมายประมาณ ๑๐ นาที โดยการแตะที่ต้นแขนผู้โดยสาร
เรียกชื่อท่ านผู้โดยสาร รอจนผู้โดยสารตื่น สบตา ยิ้ม และใช้น้าเสียงนุ่ มนวล พร้อมพูดว่า
“คุณนัทยาค่ะ อีกประมาณสิบนาทีจะถึงที่หมาย ที่ท่านผู้โดยสารต้องการลงแล้ วค่ะ” กรณีมี
ผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Ms. Nattaya, we will reach your destination
within ten minutes, sir/madam) และแจ้งให้ พขร. จอดรถตามจุดที่ผู้โดยสารต้องการ
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ควรปลุกผู้โดยสำรก่อนถึงที่หมำย อย่ำงน้อย 10 นำที เพื่อให้ผู้โดยสำรมีเวลำ
เตรียมตัว และจัดเก็บผ้ำห่มกลับมำ ให้เรียบร้อย

ช่วงการดูแลความเรียบร้อยหลังถึงที่หมาย
๑. ยืนประจาหน้าประตูรถด้านล่าง โดยการไหว้ สบตา ยิ้ม พร้อมพูด “ขอบคุณ
ท่านผู้โดยสารค่ะ หวังว่าจะได้ดูแลท่านอีกในครั้งหน้านะคะ” กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้
ข้ อ ควำม ดั ง นี้ (Thank you sir, madam Hope to see you next time.) และช่ ว ยรั บ
สัมภาระของผู้โดยสารขณะลงจากรถ
๒. ไหว้ ขอบคุณผู้โดยสาร
๓. จัดเก็บผ้าห่ม ขยะ และดูแลความเรียบร้อยบนรถโดยสารอีกครั้ง
๔. หากพบผู้โดยสารหลงลืมสิ่งของใดๆ ไว้ในรถ จะต้องนาสิ่งของนั้นส่งให้สถานี
ปลายทางหรืองานบริการการเดินรถ เพื่อเก็บไว้คืนผู้โดยสาร ห้ามมิให้เก็บสิ่งของไว้เป็นของตนเอง
๕. กรณีรถโดยสารเข้าถึงสถานีต้นทาง ให้นาของบริการ ผ้าห่มส่งคืนที่งานบริการ
การเดินรถ หรือสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ พร้อมเซ็นชื่อรับรองการส่งคืนให้เรียบร้อย
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พนักงำนบริกำร
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มำตรฐำนกำรแต่งกำยพนักงำนบริกำร
๑. แต่งเครื่องแบบตำมที่บริษัทฯ กำหนดให้ดูแลเครื่องแบบให้สะอำดเรียบร้อย
๒. ทรงผมไม่ปรกหู ควำมยำวไม่เกินปกเสื้อ จัดแต่งทรงผมให้ดูเป็นระเบียบ
๓. ไม่อนุญำตให้ไว้หนวดเครำ
๔. ดูแลควำมสะอำด และสุขอนำมัยของตนเอง โดยเฉพำะสุขภำพผิวหน้ำ ห้ำมมีรอยสัก
ในบริเวณที่ผู้โดยสำรสำมำรถเห็นได้ชัดเจน เล็บต้องสั้น และสะอำด
๕. สวมรองเท้ำหุ้มส้นสีดำ ขัดมัน และอยู่ในสภำพที่เรียบร้อย

เครื่องประดับ
๑. ต่ำงหู

ไม่อนุญำต

๒. แหวน

ใส่แหวนได้ 2 วงเท่ำนั้น ห้ำมใส่แหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ ห้ำมใส่
แหวนที่มีขนำดใหญ่
๓. สร้อยคอ
ใส่สร้อยได้หนึ่งเส้น โดยใส่ให้สุภำพเรียบร้อย
๔. กำไลข้อมือ,สร้อยข้อมือ ไม่อนุญำต
๕. กำไลข้อเท้ำ
ไม่อนุญำต
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ช่วงการเตรียมความพร้อม
๑. มารายงานตัวที่งำนบริกำรกำรเดินรถ กองสนับสนุนกำรเดินรถ หรือสถำนีเดินรถ
ต้นทำง ปลำยทำงก่อนเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒ ชม.
๒. เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกำรเดินรถตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ และมาตรฐาน
เครื่องแบบว่าพร้อมปฏิบัติงานหรือไม่
๓. ดูแลความสะอาด เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร
๔. ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในรถโดยสารให้อยู่สภาพดี พร้อมให้บริการ
๕. เบิกอุปกรณ์ เช่น บัตรติดสัมภาระผู้โดยสาร น้ายาทาความสะอาดห้องน้า
๖. อยู่ประจารถตลอดเวลา เพื่อรอการบริการผู้โดยสาร
๗. กรณีไม่มี พนักงานต้อนรับ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามมาตรฐานการบริการที่กาหนด

ช่วงการต้อนรับผู้โดยสาร
๑. ยืนประจาบริเวณชานชาลา ข้างรถโดยสารเพื่อคอยจัดเก็บสัมภาระด้วยกิริยาท่าทาง
สุภาพและเป็นมิตร โดยการยกมือไหว้ สบตา ยิ้ม พร้อมพูดว่า “สวัสดีครับ ท่านผู้โดยสาร
ยินดีต้อนรับครับ” กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้ข้อควำม ดังนี้ (Good morning/evening
sir, madam. Welcome on board)
๒. ติดบัตรสัมภาระและลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น หมายเลขที่นั่งและจุดหมาย
ปลายทาง ฯลฯ ก่อนจัดเก็บสัมภาระของผู้โดยสาร โดยการ สบตา ยิ้ม ยื่นมือไปขอกระเป๋า
สัมภาระ พร้อมพูดว่า “ขออนุญาตช่วยเก็บสัมภาระครับ ” กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติให้ใช้
ข้อควำม ดังนี้ (Allow me to stow your bag, sir/madam)
๓. คัดแยกสัมภาระผู้โดยสารที่ลงระหว่างทาง และปลายทางเพื่อความสะดวก
๔. รับผิดชอบดูแลสัมภาระของผู้โดยสาร ตรวจสอบจานวน และน้าหนักให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสาร
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๕. กรณีมีพัสดุภัณฑ์ที่ฝากส่งไปกับรถโดยสาร ต้องตรวจสอบใบกากับสินค้า/พัสดุภัณฑ์
จาก ง.รสภ. ให้ตรงกับจานวนสินค้า/พัสดุภัณฑ์ที่จัดส่ง ก่อนจัดเก็บในช่องเก็บของ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัย และสินค้าถึงมือผู้รับในสภาพคงเดิม

ช่วงการบริการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง
๑. เปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องเสียง พร้อมตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ และสื่อบันเทิง ให้อยู่
ในมาตรฐานที่ดี ตลอดการเดินทาง
๒. ช่วย พนักงานต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อย
๓. ดูแลความสะดวกสบาย แสงไฟในห้องโดยสารตามความเหมาะสม
๔. ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้าทุก ๒ ชม.หากมีกลิ่นเหม็นหรือสกปรก จะต้องใช้
น้ายาทาความสะอาดหรือฉีดสเปรย์ปรับอากาศ
๕. ดูแล สอดส่อง สังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ หรือบุคคล
วิกลจริต เมาสุรา เมาสารเสพติดที่อาจจะปะปนมากับผู้โดยสาร และวัตถุต้องสงสัยว่าอาจจะ
เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร เพื่อแจ้ง พขร.ดาเนินการ ตามคาสั่งของฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ระหว่ ำ งทำง พนั ก งำนบริ ก ำร
สำมำรถนั่งพักที่เก้ำอี้ ข้ำงคนขับ
เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวก
แก่ ผู้ โดยสำรที่ ขึ้ น /ลง ระหว่ ำ ง
กำรเดินทำง
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ช่วงการดูแลความเรียบร้อยหลังถึงที่หมาย
๑. ยกสัมภาระจากห้องเก็บ ลงจากรถ ให้ตรงกับบัตรติดสัมภาระ และไหว้ สบตา ยิ้ม
พร้อมพูดว่า “ขอบคุณท่านผู้โดยสารครับ หวังว่าจะได้ดูแลท่านอีกในครั้ งหน้าครับ” กรณีมี
ผู้ โดยสำรชำวต่ ำงชำติ ให้ ใช้ ข้ อ ควำม ดั งนี้ (Thank you, sir/madam. Hope to see you
next time.)
๒. สาหรับพัสดุภัณฑ์ที่ฝากไปกับรถโดยสารให้นาไปเก็บไว้ที่สถานีเดินรถปลายทาง
หรือศูนย์กระจายสินค้าขาเข้า
๓. ดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถโดยสาร พร้อมอุปกรณ์บริการบนรถ
โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
๔. หากพบผู้โดยสารหลงลืมสิ่งของใดๆไว้ในรถ จะต้องนาสิ่งของนั้นส่งให้สถานี
ปลายทางหรืองานบริการการเดินรถ เพื่อเก็บไว้คืนผู้โดยสาร ห้ามมิให้เก็บสิ่งของไว้เป็นของตนเอง

วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรรับฟัง
แบบเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ
พนักงานที่ทาหน้าที่ในการให้บริการที่ดี ต้องรับฟังและเข้าใจผู้โดยสาร ดังนี้
๑. รับฟังความเห็น และความต้องการของผู้โดยสาร
๒. สอบถามด้วยความสุภาพ
๓. สังเกตอากัปกริยา ท่าทาง
๔. พูดคุย สนทนา อย่างเป็นมิตร
๕. พยายามค้นหาสาเหตุที่ผู้โดยสารไม่พึงพอใจ เมื่อได้เรียนรู้แล้วต้องตอบสนองทันที
จึงช่วยให้ผู้โดยสาร ได้มีความพึงพอใจ
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ภาคผนวก
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ประกำศตำมรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด
ประกาศที่ ๑ : ประชาสัมพันธ์แนะนาการเดินทาง
สวัสดีค่ะท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ทุกท่ำน บริษัทขนส่ง จำกัด มีควำมยินดีต้อนรับทุกท่ำน
สู่ ก ำรเดิ น ทำงไปยั ง จั ง หวั ด ……..ค่ ะ กำรเดิ น ทำงเที่ ย วนี้ ใช้ ร ะยะเวลำในกำรเดิ น ทำง
ประมำณ……ชั่ วโมง และรถจะถึงจุ ด หมำยปลำยทำงเวลำประมำณ ….น. โดยมี พ นั ก งำน
ควบคุมยำนพำหนะ 2 ท่ำน ท่ำนแรกที่กำลังปฏิบัติหน้ำที่อยู่ขณะนี้คือ คุณ……..และท่ำนต่อไป
ที่จะมำปฏิบัติหน้ำที่สับเปลี่ยน คือ คุณ …..พนักงำนบริกำรประจำรถคือคุณ …และดิฉัน………..
ทำหน้ำที่ เป็นพนักงำนต้อนรับ
ดิฉันขอแนะนำอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกภำยในรถคันนี้ นะคะ (คำลงท้ำย นะคะ
ในแต่ละหัวข้อที่แนะนำ ตำมควำมเหมำะสม)
- เก้ำอี้นั่ง สำมำรถปรับเอน/ขยำยช่วงห่ำงโดยยกคันบังคับ/กดปุ่ม บริเวณ
ด้ำนข้ำงเก้ำอี้นั่งของท่ำน
- ไฟสำหรับอ่ำนหนังสือ จะมีสวิทช์ปิด-เปิด อยู่บริเวณเหนือศีรษะของท่ำน
- ห้องสุขภัณฑ์จะอยู่บริเวณ ด้ำนท้ำย/ชั้นล่ำง ของตัวรถ ภำยหลังจำกเสร็จธุระ
ส่วนตัวของท่ำนแล้ว ขอควำมกรุณำกดน้ำ เพื่อทำควำมสะอำดด้วย
- ประตูฉุกเฉินจะอยู่บริเวณด้ำยท้ำยรถ/และชั้นล่ำง
- ถังดับเพลิงอยู่บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนท้ำยรถ
- ค้อนทุบกระจกติดอยู่บริเวณเสำข้ำงรถ และใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น
- เพื่อควำมปลอดภัยของตัวท่ำนเอง กรุณำรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย
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ดิ ฉั น ขอเรี ย นให้ ผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ทรำบว่ำ กำรเดิ น ทำงเที่ ย วนี้ เป็ น กำรเดิ น ทำง
ที่ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์นะคะ และในระหว่ำงกำรเดินทำง เรำจะบริกำรท่ำนด้วยอำหำรว่ำง
กำแฟและน้ำดื่ม และเรำจะจอดรับประทำนอำหำรรอบเที่ยง /ดึกที่ร้ำน….......จังหวัด….......ค่ะ
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรเดินทำงหรือต้องกำร สิ่งใดระหว่ำงกำรเดินทำง กรุณำสอบถำม
ได้ตลอดเวลำ และเพื่อมิให้เป็นกำรรบกวนผู้โดยสำรท่ำนอื่นที่ต้องกำรพักผ่อน ขอควำมกรุณำ
ท่ ำ นปิ ด เสี ย งเครื่ อ งมื อ สื่ อ สำรด้ ว ยนะคะ ดิ ฉั น หวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ ทุ ก ท่ ำ นคงจะได้ รั บ
ควำมสะดวกสบำยจำกกำรบริกำรของบริษัท ขนส่ง จำกัด …….ขอบคุณค่ะ (พร้อมยกมือสวัสดี)
กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติ ให้ใช้ข้อควำม ดังนี้.
Good Morning/Afternoon/Evening
Ladies and Gentleman,
My name is …….ชื่อพนักงำนต้อนรับ.........., (your bus hostess speaking,)
Welcome on board, Transport company Limited would like to welcome you
on board our ……ชื่อเที่ยวรถ....... to ……….ชื่อจังหวัดจุดหมำยปลำยทำง.............
Our trip will take …….จำนวนชั่วโมง.......... hours and …....จำนวนนำที.....minutes.
We will arrive our destination around…………….am/pm.
In this trip, we have two bus drivers. The first officer is คุณ................
The second officer is คุณ................and our bus butler is คุณ.................
I will show you how to use our service equipments as followed;
 The control panel of you seat and your leg rest is below your
armrest on your left hand side.
 The switch of the reading light is above you head.
 The toilet is at the back of the coach. For the courtesy of the next
passenger, please keep the toilet clean after use.
 The emergency exit locates at the back (on the lower deck) of the coach
 In case of emergency, the hammer for crashing windows is located
in the lower deck.
 For your own safety, please keep your seatbelt fastened.
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Please be informed that this is non smoking and non alcohol trip.
Shortly after departure, light snack coffee and beverages will be served. The coach
will stop at ……..จังหวัด.........for twenty minutes for a quick meal.
During the trip, please silent your mobile and electronic devices for
the courtesy of others passenger. If you need further information, I am very happy
to give you service. I hope you happy a pleasant trip. Thank you.

ประกาศที่ ๒ : เชิญผู้โดยสารลงไปรับประทานอาหาร
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน ขณะนี้รถโดยสำรได้นำท่ำนมำถึงร้ำนอำหำร.........…..
จังหวัด….....แล้วค่ะ รถจะจอดพักให้ท่ำนรับประทำนอำหำรประมำณ 20 นำทีค่ะ หำกท่ำนใด
ไม่ประสงค์จะรับประทำนอำหำร ท่ำนสำมำรถนำบัตรอำหำรของท่ำนไปแลกเป็นอำหำรหรือ
เครื่องดื่มอื่นได้ และท่ำนสำมำรถเก็บสะสมตั๋วโดยสำรที่มีชื่อผู้เดินทำงคนเดียวกัน ครบ 10 ใบ
เพื่อแลกกำรเดินทำงฟรี 1 เที่ยวค่ะ ขอเชิญทุกท่ำนตำมอัธยำศัย “ขอบคุณค่ะ”
กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติ ให้ใช้ข้อควำม ดังนี้.
Ladies and Gentleman,
Now we arrives at …..restuarant…….ชื่อจังหวัด...........We will stop here
for a quick meal for twenty minutes. If you would like to skip the meal, your
meal voucher can be used for drink.
You also can collect ten traveling alone ticket to trade with 1 time
free trip. Enjoy your break. Thank you.
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ประกาศที่ ๓ : ช่วงก่อนถึงที่หมาย
ท่ำนที่มีอุปกำรคุณทุกท่ำนค่ะ ขณะนี้รถโดยสำรได้นำท่ำนมำถึงจุดหมำยปลำยทำง
จังหวัด.................โดยสวัสดิภำพแล้วค่ะ ก่อนที่ท่ำนจะลงจำกรถโดยสำร กรุณำตรวจดูสิ่งของ
สัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ดิฉันในนำมบริษัทขนส่ง จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่ำน
ที่ให้เกียรติใช้บริกำรของบริษัทขนส่ง จำกัด และหวังว่ำในกำรเดินทำงครั้งต่อๆ ไปของท่ำน
บริษัทฯ คงจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนอีกนะคะ ขอให้ทุกท่ำนเดินทำงต่อไปโดยสวัสดิภำพ หำกมีขอ้ สงสัย
ในกำรเดินทำงหรือต่อรถ สำมำรถสอบถำมได้ที่พนักงำนประจำสถำนี ขอบพระคุณค่ะ
กรณีมีผู้โดยสำรชำวต่ำงชำติ ให้ใช้ข้อควำม ดังนี้.
Ladies and Gentleman,
We have now arrived safety to ………จั ง หวัด ……………..,our destination.
Before disembarking, Please check your personal belongings.
On behalf of Transport company Limited., I would like to thank you
for choosing our service and hope to see you again. We wish you have a safe
onward trip. Don’t be hesitated to contact our station officer for further
information. Thank you.

กรณี เจอวัตถุต้องสงสัย : ให้แจ้ง พขร. ดำเนินกำร ตำมคำสั่งของฝ่ำย
ธุรกิจเดินรถที่ 94/2557 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเมื่อพบกำรกระทำ หรือสิ่งผิด
กฎหมำย และสิ่งต้องสงสัยบนรถโดยสำร ดังนี้.
๑. กรณีพบเหตุต้องสงสัยในบริเวณจุดรับ – ส่ง ผู้โดยสำร ทั้งในสถำนีขนส่งผู้โ ดยสำร
และ หรือกรณี รับ – ส่ง ผู้โดยสำรระหว่ำงทำง ให้ประสำนตำรวจท้องที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (สำยด่วน 191)
๒. กรณีพบเหตุกำรณ์ต้องสงสัย ขณะรถโดยสำรวิ่งบนทำงหลวง ให้ประสำนตำรวจทำงหลวง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (สำยด่วน 1193)
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3. ในกำรประสำนแจ้ง สำยด่วน 191 หรือ 1193 ให้แจ้งรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
แก่เจ้ำหน้ำที่ ดังนี้.
3.1 ผู้แจ้งเหตุ ต้องแสดงตนให้ชัดเจน
3.2 ลักษณะเหตุต้องสงสัย หรือมีกำรกระทำผิด เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร ฯลฯ
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
เช่น ผู้ต้องสงสัยมีอำวุธปืน หรือวัตถุคล้ำยระเบิด ฯลฯ

และปฏิบัติตำมคำสั่งบริษัทขนส่ง จำกัด ที่ ค. 26/2555 เรื่อง มำตรกำร
ควำมปลอดภัยบนรถโดยสำร ดังนี.้
กรณีมีสัมภำระ ให้ตรวจสอบสัมภำระ หรือหีบห่อทุกชิ้น โดยกระทำอย่ำงสุภำพ
และเหมำะสมต่อหน้ำผู้โดยสำร ทั้ งที่ติดตั วผู้โดยสำรและที่เก็บไว้ในช่องสัมภำระ หำกพบ
สิ่งผิ ด กฎหมำย ให้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจทั น ที เมื่ อ ไม่ พ บสิ่ งของต้ อ งห้ ำมหรือ ผิ ด กฎหมำย
ให้ระบุเลขที่นั่งบนหีบห่อที่ไว้ในช่องเก็บสัมภำระทุกชิ้น และบันทึกเป็นหลักฐำน เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบภำยหลังได้
ผู้โดยสำรที่ ปฏิเสธไม่ให้ตรวจ ให้คืนเงินค่ำโดยสำร และแจ้งเจ้ำของรถรำยอื่น
ให้ทรำบด้วย หรือหำกพบว่ำมีพฤติกรรมน่ำสงสัย ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจโดยทันที
กำรปฏิบัติดังกล่ำว ให้รวมถึงผู้โดยสำรระหว่ำงทำง ตำมสถำนที่หยุดรับ – ส่ง
ผู้โดยสำรที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฯ ด้วย

Official line : บขส.
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