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ข้อก าหนดคุณสมบัติซับคอนแทรค 

ด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า 
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สามารถ SCAN ข้อมูลได้ที่นี่ 

เอกสารภายใน ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต 
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ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองซับคอนแทรคด้านแรงงาน 

 
1. คุณสมบัตขิองผู้ประกอบการ 

1) เป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน และระบท่ีุอยูปั่จจบุนั 

2) เป็นนิตบิคุล จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ,ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทนุจดทะเบียน มีหนงัสือรับรอง

บริษัทถกูต้อง 

3) มีความนา่เช่ือถือ-มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหลง่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

4) ต้องมีความเป็นมืออาชีพและต้องมีเคร่ืองมือ- อปุกรณ์ท่ีครบครัน สามารถให้บริการได้ (ใน

สาขางานนัน้ๆ)  

5) มีขีดความสามารถในการชดใช้ความเสียหายได้ 

 

2. คุณสมบัตอ่ืินๆที่เก่ียวข้อง  

1) พนกังานต้องมีอาย ุตัง้แต ่18 ปีขึน้ไป 

2) หากเป็นแรงงานตา่งด้าว ต้องเป็นแรงงานถกูต้องตามกฎหมาย มีใบอนญุาตท างาน 

3) ผา่นการตรวจสขุภาพประจ าปีตามก าหนดระยะเวลา  และตรวจโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การขบัข่ี

มีการบนัทกึและเก็บรักษาผลอยา่งเป็นระบบ 

4) พนกังานต้องไมเ่ป็นผู้ เสพตดิสารเสพตดิผิดกฎหมายและต้องยินยอมให้บริษัทสามารถสุม่

ตรวจสอบและ/หรือต้องสง่ผลการตรวจสอบให้กบัทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ทกุ 3 เดือน 

5) พนกังานขบัรถจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัทลกูค้าและกฎระเบียบท่ีทางบริษัทวี-

เซิร์ฟฯ ก าหนด 

6) พนกังานขบัรถจะต้องแตง่กายสภุาพ มีชดุพร้อมและอปุกรณ์เซฟตีส้ว่นบคุคลครบถ้วน ทัง้

รองเท้า,หมวก,แวน่ตาและเสือ้สะท้อนแสง 

7) ห้ามพกพาอาวธุทกุชนิดเข้าไปในเขตโรงงานลกูค้า หากตรวจพบจะสง่ด าเนินคดีทนัที 

  

 

 

 

 



2 
 

ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองซับคอนแทรคด้านแพก็กิง้ 

 
1. คุณสมบัตขิองผู้ประกอบการ 

1) เป็นนิตบิคุล จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ,ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทนุจดทะเบียน มีหนงัสือรับรอง

บริษัทถกูต้อง 

2) มีความนา่เช่ือถือ-มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหลง่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

3) ต้องมีความเป็นมืออาชีพและต้องมีเคร่ืองมือ- อปุกรณ์ท่ีครบครัน สามารถให้บริการได้ (ใน

สาขางานนัน้ๆ)  

4) มีขีดความสามารถในการชดใช้ความเสียหายได้ 

 

2. คุณสมบัตอ่ืินๆที่เก่ียวข้อง  

1) พนกังานต้องมีอาย ุตัง้แต ่18 ปีขึน้ไป 

2) หากเป็นแรงงานตา่งด้าว ต้องเป็นแรงงานถกูต้องตามกฎหมาย มีใบอนญุาตท างาน 

3) ผา่นการตรวจสขุภาพประจ าปีตามก าหนดระยะเวลา  และตรวจโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การขบัข่ี

มีการบนัทกึและเก็บรักษาผลอยา่งเป็นระบบ 

4) พนกังานขบัรถต้องไมเ่ป็นผู้ เสพตดิส ารเสพตดิผิดกฎหมายและต้องยินยอมให้บริษัทสามารถ

สุม่ตรวจสอบและ/หรือต้องสง่ผลการตรวจสอบให้กบัทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ทกุ 3 เดือน 

5) พนกังานขบัรถจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัทลกูค้าและกฎระเบียบท่ีทางบริษัทวี-

เซิร์ฟฯ ก าหนด 

6) พนกังานจะต้องแตง่กายสภุาพ มีชดุพร้อมและอปุ กรณ์เซฟตีส้ว่นบคุคลครบถ้วน ทัง้รองเท้า

,หมวก,แวน่ตาและเสือ้สะท้อนแสง 

7) ห้ามพกพาอาวธุทกุชนิดเข้าไปในเขตโรงงานลกูค้า หากตรวจพบจะสง่ด าเนินคดีทนัที 
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                              แบบฟอร์มการขึน้ทะเบียน 

 ซับคอนแทรคและซับพลายเยอร์ (Subcontract and Supplier Master Profile)    
 

ส่วนที ่1  :  ข้อมูลผู้แจ้งขึน้ทะเบียน   

หน่วยงานขอขึน้ทะเบียน  LABOR SUBCONTRACT    ผู้ประสานงาน  คุณววิรรธน์  พูนวรีพนัธ์    เบอร์  098-252-2909 
วนัทีส่่งแบบฟอร์มขอขึน้ทะเบียน   13 เมษายน 2563        ลงช่ือผู้จดัการหน่วยงาน  คุณชยพล  กจิญาณ 

ประเภทการขอขึ้นทะเบียน 
(   )  Transport Subcontract (T)                                            (   )  Distribution Domestic Transport Subcontract (DT) 
( x )  Labor Subcontract (L)                                                   (   )  ME Supplier (S)    
(   )  Cross Border Transport Subcontract (BT)                  (   ) Transshipment Subcontract (TT) 
(   )  Customs Broker Subcontract  (ชายแดน) (C)     (   ) Freight Forwarder & Agent (F)   
(   )  Equipment Supplier (E)                                                 (  ) Warehouse Equipment Supplier (W) 

 

ส่วนที ่2:  ข้อมูลบริษัททีจ่ะขึน้ทะเบียน 
1. ช่ือ นายววิรรธน์  พูนวรีพนัธ์  
2. สถานทีต่ั้งของบริษัท   34/70 ซอยวดัเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง  กรุงเทพมหานคร 
3. เลขบัตรประจ าตวั 3 1018 01462 33 3  ออกให้ ณ วนัที ่  19 กมุภาพนัธ์ 2561 
4. ผู้มอี านาจ  นายววิรรธน์  พูนวรีพนัธ์   
5. ระยะเวลาวางบิลโดยประมาณ  (Credit term)  7 วนั  / สถานทีว่างบิล   คลงัสินค้าสาขาบางนา 

6. ผู้ประสานงานของบริษัท นายววิรรธน์  พูนวรีพนั  098-252-2909 

ส่วนที ่3:  การตรวจสอบคุณสมบัต ิ
( x) คุณสมบัตคิรบถ้วน เห็นควรอนุมตั ิ                                              
(   ) คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน                                                                 (............................................................)   วนัที…่…………… 
                                                                                                                         ลงช่ือหน่วยงานเจา้ภาพ  
วนัทีรั่บเร่ือง.....................................  
เลขทีรั่บเร่ือง ....................................                                               (............................................................)      
                                                                                                         ลงช่ือหน่วยงานทะเบียนซบัคอนแทรก 
ส่วนที ่4:  การพจิารณาอนุมตัขิึน้ทะเบียน 

ผลการพจิารณา  :    (   ) อนุมติั   (   ) ไม่อนุมติั เน่ืองจาก........................................................................  
 
ลงนามผู้อนุมตั ิ  ……………………………………                                ลงนามผูอ้นุมติั      ………………….…………………  
                        (วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ธเนศ     โสรัตน์)                                                                           (คุณปัทมา       สุขบวรกลุ)   
                        ลงวนัท่ี ......................... ........................                                                          ลงวนัท่ี .............................................. 
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บันทกึข้อตกลงการว่าจ้าง 

 

                          ท าท่ี  บจก. วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากดั 

                           วนัท่ี   16    มิถนุายน  พ.ศ.  2561 

บนัทกึข้อตกลงนีท้ าขึน้ระหวา่ง  โดยมี นายเพชร  ก้อนทอง  เลขท่ี  123/1 หมู ่3  ต าบลโพธิทะเล   

อ าเภอโพธิทะเล  จงัหวดัพิจิตร  ซึง่ตอ่ไปในบนัทกึข้อตกลงฉบบันีเ้รียกวา่   “ผู้ รับจ้าง”  ฝ่ายหนึง่  กบั 

 

บริษัท วี- เซิร์ฟ โลจิสติกส์  จ ากดั  โดยมี วา่ท่ีร้อยตรีธเนศ  โสรัตน์ และ นางสาวปัทมา สขุบวรกุ ล เป็น

กรรมการผู้มีอ านาจ ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี 709 /57  ถนนออ่นนชุ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ตอ่ไปในบนัทกึข้อตกลงฉบบันีเ้รียกวา่ “ผู้วา่จ้าง”  อีกฝ่ายหนึง่ 

โดยท่ี 1. ผู้วา่จ้างประสงค์จะด าเนินการจดัการด้านแรงงานให้ถกูต้องตามกฎหมายและเพ่ือเ ป็นการ

ป้องกนัการใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฏหมาย ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่งด้าว 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2561 ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป  และผู้ รับจ้างประสงค์จะ

ด าเนินการจดัการด้านแรงงานให้ถกูต้องตามกฎหมายดงักลา่วด้วยเช่นเดียวกนั  

  2. เพ่ือให้ผู้ รับจ้างด้านงานแรงงานขนถ่ายสินค้าตามโรงงาน , คลงัสินค้า ณ สถานท่ีของลกูค้า

ของบริษัท วี -เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากดั และผู้ รับจ้างจะต้องยอมรับ ยึ ดถือและตกลงในการปฏิบตัิตาม ตลอด

ระยะเวลาท่ีได้มีการรับจ้างขนถ่ายสินค้าให้กบัผู้วา่จ้าง  

ดงันัน้  คูส่ญัญาสองฝ่ายจงึได้ท าข้อตกลงกนั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้        

 

 หมวดท่ี 1 เร่ืองการขึน้ทะเบียนซบัคอนแทรกและซบัพลายเออร์ 

1.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องกรอกข้อมลูลงใ นแบบฟอร์มการขึน้ทะเบียนซบัคอนแทรกและซบัพลายเออร์ 

(Subcontract and Supplier Master Profile) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้

รับจ้าง 

1.2   ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งอตัราคา่จ้างท่ีสอดคล้องกบัขัน้ตอนการท างานท่ีได้รับจากผู้วา่จ้างรับทราบ

ก่อนการปฏิบตัิงาน เพ่ือบนัทกึข้อมลูในระบบการเบิก-จ่ายเงินคา่จ้างตอ่ไป  

1.3 การตกลงอตัราคา่จ้างระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้าง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสญัญานี ้ 
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 หมวดท่ี 2  เร่ืองการบริหารจดัการการท างานของแรงงานไทยและแรงงานตา่งด้าว 

2.1 ผู้ รับจ้าง จดัสง่บตัรอนญุาตการท างานแรงงานไมว่า่จะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานตา่งด้าวจะต้อง

มีบตัรประจ าตวั กรณีเป็นแรงงานไทยจะต้องมีบตัรประชาชนและบตัรประจ าตวัพนกังานของวี-

เซิร์ฟ หากเป็นแรงงานตา่งด้าวต้องมี บตัรประจ าตวัคนซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย  หรือ ใบอนญุาตท างาน 

(WORK PERMIT) หรือ บตัรประจ าตวัคนซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย  เพ่ือจดัท าทะเบียน (MASTER 

PROFILE) 

2.2 ผู้ รับจ้าง แจ้งรายช่ือเข้ากลุม่ไลน์ซบัคอนแทรคแรงงานตา่งด้าวท่ีจะเข้าไปท างานในแตล่ะไซต์งาน

ของแตล่ะลกูค้า ทกุครัง้ท่ีมีการเปิดจ๊อบ (JOB) ภายในเวลา 17.30 น. ก่อนวนัปฏิบตัิงานและหากมี

การเปลี่ยนแปลงจะต้องแก้ไขข้อมลูภายในเวลา 08.30 น. ของวนัปฏิบตัิงาน ติดตอ่ Call Center  

คณุนฤษร / แผนกแรงงาน โทร. 086-342-9207 , 02-361-6145   

2.3 ผู้วา่จ้าง จะตรวจสอบรายช่ือท่ีได้รับแจ้งกบัทะเบียนประวตัิแรงงานท่ีได้จดัท าไว้ หากพบรายช่ือไม่

ถกูต้องไมอ่นญุาตให้เข้าท างานโดยเดด็ขาด จนกวา่จะได้รับเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

(แรงงานไทย) หรือ เอกสารใบอนญุาตท างาน (Work Permit) หรือ บตัรประจ าตวัคนซึง่ไมม่ีสญัชาติ

ไทย  กรณีเป็นแรงงานตา่งด้าว 

2.4 ผู้ รับจ้าง จะต้องสง่รูปถ่ายแรงงานเป็นประจ าทกุวนั ณ พืน้ท่ีปฏิบตัิงานจริง สง่เข้ากลุม่ไลน์ “ซบัคอน

แทรกด้านแรงงาน ”  เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของผู้วา่จ้างจะได้ ตรวจสอบความพร้อมก่อนการท างานและ

ยืนยนัตวับคุคลท่ีสง่เข้าปฏิบตัิงานตามท่ีได้แจ้งรายช่ือในข้อ 2.2 

2.5 กรณีตรวจสอบพ บผู้ รับจ้างรายใด ไมป่ฏิบตัิตามหรือมีการน าแรงงานซึง่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนเข้ามา

ท างานจะมีบทลงโทษผู้ รับจ้างตัง้แตก่ารหกัเงินไปจนถงึการเลิกใช้บริการ 

หมวดท่ี 3  เร่ืองข้อห้ามและระเบียบการปฏิบตัิส าหรับแรงงานขนถ่ายสินค้า 

3.1 การแตง่กายสภุาพ สวมเสือ้ยนิูฟอร์มสีน า้เงินตามท่ีผู้วา่จ้างก าหนด กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น 

3.2 ห้ามใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฎหมาย 

3.3 ห้ามใช้แรงงานเดก็ อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ 

3.4 ห้ามฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิของสถานท่ีต้นทางและปลายทาง 
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3.5 ห้ามเลน่การพนนัทกุชนิด  

3.6 ห้ามดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนปฏิบตัิงานหรือขณะปฏิบตัิงาน 

3.7 ห้ามมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือสารเสพติดทกุชนิด 

3.8 ห้ามก่อเหตทุะเลาะวิวาทโดยเดด็ขาด 

3.9 ห้ามพกพาอาวธุ เข้าไปในสถานท่ีปฏิบตัิงานโดยเดด็ขาด 

3.10 มีความประพฤติตนดี มีมารยาทท่ีดีในการติดตอ่ลกูค้า , รปภ. และผู้ เก่ียวข้อง ด้วยวาจาสภุาพออ่น

น้อม 

3.11 ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัอั นสมควรส าหรับผู้มีวิชาชีพ หลีกเลี่ยงการเกิดอบุตัิเหตตุอ่ตนเอง

และสินค้าของลกูค้า 

หมวดท่ี 4  เร่ืองการปฏิบตัิด้านความปลอดภยัส าหรับการยกเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยแรงงานคน 

4.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยัตอ่ชีวิต , สินค้า และทรัพย์สินของลกูค้า  

4.2 ผู้ รับจ้าง จดัเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการขนถ่ายสินค้า เช่น บนัไดความสงู 1.5 เมตร , รถเข็น , แฮนด์

ลิฟท์  

4.3 ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งวิธีการขนย้ายสินค้าสินค้าท่ีปลอดภยัให้กบัแรงงานทราบก่อนเร่ิมงานทกุครัง้ 

โดยจะต้องศกึษารายละเอียดจากใบแจ้งใช้บริการจากผู้วา่จ้าง 

4.4 ผู้ รับจ้าง จะต้องท าการยกเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมดัระวงัสงูสดุอนัสมควรแก่ผู้มีวิชาชีพ ห้าม

โยน ห้ามใช้เท้าเหยียบสินค้า ห้ามน าสินค้าท่ีมี น า้หนกัมากไปวางซ้อนทบัสินค้าท่ีมีน า้หนกัน้อย

กวา่ และระมดัระวงัพืน้ท่ีตา่งระดบัเสี่ยงตอ่สินค้าล้มทัง้พาเลต และให้ความส า คญักบัสญัลกัษณ์ท่ี

อยู่ข้างหรือแสดงหรือปรากฎอยู่บนกลอ่งสินค้า เพ่ือการใช้ความระมดัระวงัอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกบัสินค้า 

4.5 ผู้ รับจ้าง พบสินค้าโคน่ล้มเสียหาย กลอ่งแตก เปียกน า้ เป็นต้น ให้หยดุท าการขนย้ายชัว่คราว และ

จะต้องรายงานผู้วา่จ้างรับทราบทนัที  รวมถงึหากเกิ ดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน จะต้องแจ้งกลบัมาท่ีศนูย์ 

Call Center ทนัที  
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4.6 ผู้ รับจ้าง จะต้องน าเอกสารใบแจ้งใช้บริการให้ลกูค้าปลายทางเซน็ต์รับหลงัจากสง่มอบงานเสร็จสิน้

แล้ว เพ่ือน าเอกสารมาใช้ในการเบิกเงินจากทางผู้วา่จ้างตอ่ไป  

บนัทกึข้อตกลงฉบบันีท้ าขึน้สองฉบบั โดยมีข้อคว ามถกูต้องตรงกนั ทัง้สองฝ่ายได้อา่นและเข้าใจโดย

ตลอด แล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และตา่งฝ่ายตา่งเก็บไว้ฝ่ายละฉบบั 

 

ลงช่ือ     ผู้วา่จ้าง      ลงช่ือ                          

ผู้วา่จ้าง 

                         

                (..............................................)                               (..............................................)                           

                       

ลงช่ือ                ผู้ รับจ้าง      ลงช่ือ                

ผู้ รับจ้าง 

     

                (..............................................)                              (..............................................) 

       

 

ลงช่ือ               พยาน        ลงช่ือ                

พยาน 

 

                (..............................................)                               (..............................................)  
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ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองซับคอนแทรคด้านกระจายสินค้า 

 

1. คุณสมบัตขิองผู้ประกอบการ 

5) เป็นนิตบิคุล จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ,ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ทนุจดทะเบียน มีหนงัสือรับรอง

บริษัทถกูต้อง 

6) มีใบอนญุาตประกอบการขนสง่ และต้องไมห่มดอายใุนวนัท่ีใช้บริการ 

7) มีความนา่เช่ือถือ-มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหลง่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

8) ต้องมีความเป็นมืออาชีพและต้องมีเคร่ืองมือ- อุปกรณ์ท่ีครบครัน สามารถให้บริการได้ (ใน

สาขางานนัน้ๆ)  

9) มีขีดความสามารถในการชดใช้ความเสียหายได้ 

 

2. คุณสมบัตอ่ืินๆที่เก่ียวข้อง  

1) มีส านกังานและอปุกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ / แฟกซ์ /โทรศพัท์  

2) สถานท่ีลานจอดรถมีความปลอดภยั 

3) บคุลากรมีประสบการณ์ด้านขนสง่ 

4) มีการจดัท าประวตัพินกังานขบัรถเร่ืองยาเสพตดิและประวตัอิาชญากรรม 

5) มีการอบรมพนกังานขบัรถ 

6) พนกังานขบัรถมีแบบฟอร์มและชดุเซฟตี ้

7) พนกังานขบัรถรู้ระเบียบและข้อก าหนดของลกูค้าขัน้พืน้ฐาน 

8) รถขนสง่มีสภาพดีและปลอดภยัตอ่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

9) มีประกนัภยัรถประกนัภยัรถยนต์ 

3. คุณสมบัตขิองพนักงานขับรถ 

8) พนกังานขบัรถต้องมีอาย ุตัง้แต ่25-65ปี 

9) ผา่นการตรวจสขุภาพประจ าปีตามก าหนดระยะเวลา  และตรวจโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การขบัข่ี

มีการบนัทกึและเก็บรักษาผลอยา่งเป็นระบบ 

10) พนกังานขบัรถต้องไมเ่ป็นผู้ เสพตดิสารเสพตดิผิดกฎหมายและต้องยินยอมให้บริษัทสามารถ

สุม่ตรวจสอบและ/หรือต้องสง่ผลการตรวจสอบให้กบัทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ทกุ 3 เดือน 

11) จะต้องมีใบขบัข่ีรถตรงตามประเภทของรถท่ีขบั และมีประสบการณ์การขบั อยา่งน้อย 2 ปี 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1HIJB_enTH620TH620&espv=2&biw=931&bih=594&q=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivyoX5gozOAhUITY8KHbflDa4QvwUIFygA
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12) พนกังานขบัรถจะต้องปฏิบั ตติามกฎระเบียบของบริษัทลกูค้าและกฎระเบียบท่ีทางบริษัทวี-

เซิร์ฟฯ ก าหนด 

13) พนกังานขบัรถต้องมีอปุกรณ์ตดิตอ่ส่ือสารและต้องสามารถตดิตอ่ส่ือสารได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

14) พนกังานขบัรถจะต้องแตง่กายสภุาพ มีชดุพร้อมและอปุกรณ์เซฟตีส้ว่นบคุคลครบถ้วน ทัง้

รองเท้า,หมวก,แวน่ตาและเสือ้สะท้อนแสง 

15) ห้ามพกพาอาวธุทกุชนิดเข้าไปในเขตโรงงานลกูค้า หากตรวจพบจะสง่ด าเนินคดีทนัที 

16) ห้ามพนกังานขบัรถบรรทกุ ทกุคนเลน่การพนนั ,เสพสารเสพตดิผิดกฎหมาย ,ด่ืมสรุา ของมนึ

เมารวมถึงการสบูบหุร่ี และการจดุไฟทกุชนิด ทัง้นอกและในเขตโรงงานลกูค้า 

17) ห้ามพนกังานขบัรถล้าง, ทิง้สารเคมี หรือคราบน า้มนั หรือขยะใดๆท่ีตดิมากบัพืน้รถลงในถนน 

หรือแหลง่น า้สาธารณะ และในเขตโรงงานลกูค้าโดยเดด็ขาด 

18) เม่ือรับสินค้าแล้วให้พนกังานขบัรถน ารถไปยงัสถานท่ีตามท่ีแจ้ง ห้ามออกนอกเส้นทางหากมี

ความจ าเป็นต้องเข้าอูห่รือเปล่ียน ยานพาหนะ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้า ท่ีของทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯ  

ทราบทนัที 

 

4. มาตรฐานของรถบรรทุก 

1) สภาพรถอยูใ่นสภาพดี พร้อมใช้งาน 

2) กรณีท่ีเป็นรถ 4ล้อ ,6ล้อ ,10 ล้อ ตู้ทบึจะต้องท าการทดสอบตู้ ร่ัว หากพบห้ามน ามาใช้งาน 

จนกวา่จะซอ่มแซมและทดสอบจนผา่น ถึงจะน ามาใช้งานได้ 

3) กรณีท่ีเป็นการคลมุผ้าใบ จะต้องจดัหา ผ้าใบคลมุสินค้า ท่ีมีสภาพดี ป้องกนัน า้ได้ พร้อมใช้

งาน   

4) รถบรรทกุทกุคนัท่ีเกิดช ารุดหรือเกิดอบุตัเิหตใุดๆระหวา่งการเดนิทาง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีของ

ทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ  ให้ทราบโดยทนัที 

5) รถขนสง่จะต้องมีอปุกรณ์ตดิตามรถ GPS ครบทกุคนั (ตัง้แตร่ถ6ล้อขึน้ไป) และในกรณี รถ4ล้อ 

หลงัจากเข้ามาร่วมงานกบัทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯแล้วจะต้องด าเนินการตดิ GPS ภายใน 3 เดือน 

6) จะต้องมีการบนัทกึข้อมลูการเช็ครถและซอ่มบ ารุงรถอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง  พร้อมทัง้สง่

ประวตักิารเช็ค สภาพ และซอ่มบ ารุง ให้ทางบริษั ทวี-เซิร์ฟฯ เป็นประจ าทกุเดือน  และ

มาตรฐานการซอ่มบ ารุงนัน้ต้องปฏิบตัติามแบบฟอร์มท่ีทางทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ก าหนด 



10 
 

7) รถขนสง่ จะต้องมีอปุกรณ์เซฟตีป้ระจ ารถ,ถงัดบัเพลิง,ท่ีล็อคล้อ เป็นต้น 

8) ส าหรับรถบรรทกุท่ีขนสง่งานเหล็ก จะต้องมีอปุกรณ์เซฟตีเ้ฉพาะทางส าหรับสินค้า เชน่  

ซพัพอร์ตท่ีมีสภาพดี ป้องกนัการกระแทก และผ้าใบท่ีสามารถป้องกนัน า้ได้ 

9) ในกรณีท่ีมีความเสียหาย /สญูหาย ใดๆท่ีท าให้ลกูค้าของทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯได้รับความ

เสียหายโดยเกิดขึน้ระหวา่งการขนสง่ ทางผู้ประกอบการขนสง่จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 

5. การให้บริการตรงเวลา (JIT) ประกอบด้วย 

1) การได้รับแจ้งใช้บริการรถ ซึง่ทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯจะใช้ทางแฟกซ์และอีเมลล์ เทา่นัน้ หาก

ผู้ประกอบการขนสง่ตกลงท่ีจะจดัสง่รถให้ จะต้องด าเนินการจดัสง่รถให้ตรงกบัวนั และเวลาท่ี

ทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯต้องการ หากจะใช้รถหมนุเวียน ต้องแนใ่จวา่สามารถมารับสินค้าได้ทนั ใน

กรณีท่ีไมส่ามารถจดัหารถ หรือรถมาช้ากวา่ก าหนด จะต้องโทรแจ้งให้ทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯ 

ทราบลว่งหน้าก่อนเวลารับสินค้า 

2) มีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานขนสง่ ตัง้แตรั่บค าสัง่ จนถึงกา รสง่มอบสินค้าของลกูค้า               

แตล่ะประเภท โดยแสดงถึงขัน้ตอนการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

3) มีกระบวนการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัข้อผิดพลาดในการท างาน/มีการบนัทกึและการหาสาเหต ุเละ

แนวทางแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดท่ีส าคญัเพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิบตังิานพร้อมทัง้มี

มาตรการป้องกนัท่ีชดัเจน 

4) เม่ือผู้ประกอบการ รับงาน จากทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯแล้ว จะต้องแจ้งทะเบียนรถ ,ช่ือพนกังาน ,          

เบอร์โทรศพัท์ของคนขบัรถ ให้เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯ ทราบ เพ่ือด าเนินการตดิตาม

รถขนสง่ตอ่ไป 

5) กรณีท่ีผู้ประกอบการสง่สินค้า ลา่ช้า ไมต่รงตามเว ลาท่ีก าหนด จะต้องท าการปรับปรุงการ

ให้บริการทนัที หากเกิดความผิดพลาดซ า้ อนัเน่ืองมาจากการละเลยการแก้ไข ทางบริษัท     

วี-เซิร์ฟฯสามารถยกเลิกการให้บริการได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าได้ทนัที 

6) ทกุครัง้ท่ีด าเนินการสง่สินค้าเสร็จ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯทกุครัง้ 

7) ผู้ประกอบการจะต้องให้ความร่วมมือในการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ ตามนโยบายของ

ทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ อยา่งเคร่งครัด 
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8) ให้ความร่วมมือในการประชมุร่วมกบัทางบริษัทวี- เซิร์ฟฯ เพ่ือทราบถึงความต้องการของลกูค้า 

และปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

กรณีท่ีผู้ประกอบการใช้รถร่วม ต้องแนใ่จวา่เจ้าของรถร่วมได้อา่นและเข้าใจในมาตรฐานฉบบั

นี ้และมีเง่ือนไขตรงกบัท่ีทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ต้องการ รวมถึงความสามารถของเจ้าของรถร่วมใน

การรับผิดชอบ 

9) คา่ใช้จา่ยในความเสียหายเพราะหากเกิดกรณีเรียกชดเชยคา่เสียหาย ทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ  

จะเรียกจากผู้ประกอบการขนสง่ท่ีขึน้ทะเบียนกบัทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ เทา่นัน้ 

10) บริษัทขนสง่ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ เข้าไปตรวจสอบบนัทกึการซอ่ม

บ ารุงและมาตรฐานความปลอดภยัโดยจะมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


