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คูมือ 

การบริหารความเสีย่งทั้ง 13 ดาน 

Risk Management Best Practice 

 

บริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด 

V-SERVE LOGISTICS LTD 

Tel : 02-332-3940-9 

e-mail : v-serve@v-servegroup.com 
สามารถ SCAN ขอมูลไดที่นี่ 

เอกสารภายในหามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 
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สารบัญ 

           หนา 

1. DQI : Document Quality Inspect /Defect & Claim Zero (DQI/DCO)   4-5                                  
เจาภาพหลัก :  คุณปญุญพัฒนฯ    เจาภาพรวม :  คุณจิตลดาฯ/คุณธนภรฯ   
 

2. ความเสี่ยงดานกฎหมายและกฎเกณฑราชการ        6-7 
เจาภาพหลัก :  วาที่ ร.ต.ดร.ธเนศฯ  เจาภาพรวม :  คุณอำนวยฯ  
  

3. Customs Clearance Risk Management        8  
เจาภาพหลัก : คณุธนากรฯ     เจาภาพรวม : คณุศิวกรฯ 
 

4. Transport & Domestics Delivery Risk Management        9-10 
เจาภาพหลัก : คณุเกษมศรีฯ   เจาภาพรวม :  คุณสมศักดิ์ฯ / คุณสวัสดิ์ฯ 
 

5. Duty Refund Risk Management        11-12 
เจาภาพหลัก : คุณอารียฯ  เจาภาพรวม :  คุณกันตินันทฯ/คุณภัชนชาฯ 
 

6. Warehouse Risk Management        13-17 
เจาภาพหลัก : คุณทิพวรรณฯ   เจาภาพรวม :  คุณสมศักดิ์ฯ/คุณสำเริงฯ/ คุณเตือนจิต  
 

7. การคัดกรองลูกคาและบริหารหนี้         18-30 
       เจาภาพหลัก : คณุปทมาฯ   เจาภาพรวม :  คุณชัยมงคลฯ/คุณวภิาฯ 
 

8. การบริหารความตอเนื่องธุรกิจ (BCM)      31 
      เจาภาพ : คุณธนากรฯ     เจาภาพรวม : คุณสุริยาฯ / คณุอารีรตันฯ / คุณเพชรนิลฯ 
 

9. การบริหารจัดการลูกคาที่มีความยุงยากและไมเปนมิตร     32-35 
(DCH : Difficult Customers Handling)    

     เจาภาพหลัก  :  คุณวีรวรรณฯ     เจาภาพรวม :  คุณชัยมงคลฯ/คณุรุงนิภาฯ/คณุอารรีัตนฯ 
 

10. การบริหารความเสี่ยงเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค      36-37 
เจาภาพหลัก  : คุณสุรยิาฯ / คณุทิพวรรณฯ/ คณุศิวกรฯ/ คณุสาธติฯ 
 

11. คณะทำงานเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) และสุขอนามัยในการทำงาน (คปอ)  38-39 
เจาภาพหลัก : คณุสมศักดิ์ฯ/คณุสรุิยาฯ/คุณทิพวรรณฯ/คุณปญุญพฒันและคณะทำงานฯ 
 

12. การบริหารความเสี่ยง : คณะทำงานเชี่ยวชาญดานประกันภัย 5 ดาน   40-45 
  เจาภาพหลัก : วาที่ ร.ต.ดร.ธเนศฯ   

เจาภาพรวม : คณุทิพวรรณฯ /คณุสรุิยาฯ /คุณศิวกรฯ/คณุธนากรฯ 
 

13. FREIGHT FORWARDER RISKMANAGEMEN      46-48 
      เจาภาพ คุณโชคชัยฯ /คณุอังคณาฯ 

 

 ภาคผนวก :               49 
เอกสารแนบทายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง :  
คณะทำงานเชี่ยวชาญดานประกันภัย 5 ดาน  
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ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Best Practice) 
เจาภาพ : คุณปทมา/ คณะทำงานความเสี่ยง 13 ดาน 

 

   DQI : Document Quality Inspect /Defect & Claim Zero (DQI/DCO)                                      
   เจาภาพหลัก :  คุณปุญญพัฒนฯ    เจาภาพรวม :  คุณจิตลดาฯ/คุณธนภรฯ   

 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 
1) การควบคุมดานพิกัดศุลกากร      ระดับความเสี่ยง  10 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 
ดานพิกัดศุลกากร  
วิธีการปดความเสี่ยง  

(1) คูมือ Master Profile 
(2) การตรวจสอบตองตรวจแบบ Double Check 
(3) ใหระบบแจงเตือนกรณีคียขอมูลรายละเอียดตองเกินอยางนอย 15-20 ตัวอักษรเพื่อปองกัน

การเลือกพิกัดผิดพลาด 
(4) การจัดสงและ Update ตามระดับลูกคา 
(5) จัดอบรมประจำเดือน 

 
2) การควบคุมดานสิทธิประโยชนทางภาษ ี ระดับความเสี่ยง 9 

(1) ปริมาณขอคืน/หนวยขอคืน     
(2) ไมติ๊กในระบบในการใชสิทธิประโยชนตามมาตรา 29   
(3) รายละเอียดสินคาไมตรงกันรายละเอียดสูตรการผลิต  
(4) รหัส Import Tax ไมตรงกับใบอนุมัติหลักการ   

 

วิธีการปดความเสี่ยง  
(1) จัดทำคูมือการตรวจสอบภายในเฉพาะรายบริษัท 
(2) ใหระบบทำการแจงเตือน Auto ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในชองสิทธิประโยชน 
(3) ตรวจตาม Master List มาตรา 29 จากสูตรการผลิตทั้งจากแผนกสิทธิประโยชนและของลูกคา 
(4) Update สูตรการผลิตทุกสัปดาหโดยตองเชื่อมโยงกับแผนก คืนอากร และในการตรวจสอบตอง

ตรวจแบบ Double Check โดยใหถือเปนจุดเสี่ยง 
(5) จัดทำ KPI รายบุคคลประจำสัปดาห 
(6) จัดอบรมประจำเดือน เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุนใหตื่นตัว Alert อยูเสมอ รายละเอียดตาราง

อบรมพรอมทำแบบทดสอบดังนี ้
- วันที่ 29  ม.ค.63 
- วันที่ 27 ก.พ.63 
- วันที่ 27 มี.ค.63 
- วันที่ 29  เม.ย.63 
- วันที่ 22  พ.ค.63 

 

1 

- วันที่ 26  มิ.ย.63 
- วันที่ 24  ก.ค.63 
- วันที่ 28  ส.ค.63 
- วันที่ 25  ก.ย.63 
- วันที่ 30  ต.ค.63 
- วันที่ 27  พ.ย.63 
- วันที่ 18  ธ.ค.63 
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3) การควบคุมดานใบอนุญาต นำเขา-สงออก  ระดับความเสี่ยง  10 
ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 
หนวย/ปริมาณในใบอนุญาตไมตรงกับหนาใบขนสินคา  
วิธีการปดความเสี่ยง  
 

(1) จัดทำคูมือการตรวจสอบจุดสำคัญในใบอนุญาตโดยการตรวจสอบตรวจสอบแบบ Double 
Check และใหเนนย้ำจุดสำคัญโดยเฉพาะจุดเชน ปริมาณสุทธิในชองใบอนุญาตและชอง
ปริมาณในใบขนสินคา 

(2) กรณี Invoice ซื้อขายเปน TON ใหระบุหนวยซื้อขายเปน TON และระบุในหนาใบขนเปน 
KGM เนื่องจากการยื่นใบอนุญาตในชองปริมาณน้ำหนักสุทธิใหเทากันเพื่อปองกันความ
ผิดพลาด 

(3) จัดทำ KPI สัปดาห 
(4) จัดอบรมประจำเดือนตามคูมือการตรวจใบอนุญาต  

 
4) การควบคุมดานเอกสาร Invoice  ระดับความเสี่ยง  9 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 
สกุลเงิน    
วิธีการปดความเสี่ยง  

(1) กรณีที่ใบขนสินคามีหลาย Invoice และมีสกุลเงินมากกวา 2 สกุลเงิน ระบบการปองกันให
ระบบสอบถามทุกครั้งแบบ Autoในการเปลี่ยนหรือแกไขในชองสกุลเงินทุกครั้ง 

(2) ในการตรวจสอบหนาใบขนใหเนนย้ำถือเปนจุดเสี่ยงที่จะตองตรวจสอบอยางละเอียด 
(3) จัดอบรมทุกสัปดาหโดยการอบรมแบบ On site Job Training โดยทำเปนคูมือสัญลักษณ

สกุลเงิน 
(4) จัดทำ KPI พรอมปลูกฝงจิตสำนึกให Alert อยูเสมอ 
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     ความเสี่ยงดานกฎหมายและกฎเกณฑราชการ    
เจาภาพหลัก :  วาที่ ร.ต.ดร.ธเนศฯ  เจาภาพรวม :  คุณอำนวยฯ  
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 
1) ความเสี่ยงดานกฎหมายศุลกากร   ระดับความเสี่ยง   4 

2) ความเสี่ยงดานกฎหมายวาดวยการขนสง  ระดับความเสี่ยง  2 

3) ความเสี่ยงดานกฎหมายวาดวยการจัดเก็บสินคาในคลัง ระดับความเสี่ยง  2 

4) ความเสี่ยงดานกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ระดับความเสี่ยง  8 

5) ความเสี่ยงดานระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑและวิธีการของทางราชการ ระดับความเสี่ยง  1 

6) ความเสี่ยงดานนิติกรรมสัญญา    ระดับความเสี่ยง  1 

วิธีการปดความเสี่ยง  

โดยทั่วไปมี 4 กลยุทธ คือ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

2) การควบคุมความเสี่ยง (Loss Control) โดยมาตรการปองกันและลดความเสี่ยง 

3) การรับความเสี่ยงเอง (Risk Retention) เปนกรณีองคกรตัดสินใจรับความเสี่ยงไวเอง 

4) การผองถายความเสี่ยง (Risk Transference) กลยุทธนี้ บริษัทผองถายความเสี่ยงไปยังบริษัท

ประกันภัยตาง ๆ เชน เครื่องจักร รถยนต ตัวสินคา อาคาร ความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม 

 

กลยุทธที่นำมาใชกับความเสี่ยงดานกฎหมาย 

1) การควบคุมความเสี่ยง (Loss Control) โดยมาตรการปองกันและลดความเสี่ยง 

(1) สุมตรวจหนวยงานที่เกี่ยวของตามความเสี่ยงแตละดานทั้ง 6 ดานตามที่นำเสนอขางตน 
ตามแบบฟอรม check list ที่กำหนดให 

(2) ติดตาม update การแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เก่ียวกับความเสี่ยง
ทั้ง 6 ดาน 

(3) สงขอมูล ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการตางๆของทาง
ราชการ ตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติมหรือประกาศใชใหมใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

2) การผองถายความเสี่ยง (Risk Transference) โดยการผองถายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย
ตางๆ  

(1) สุมตรวจหนวยงานที่เกี่ยวของตามความเสี่ยงแตละดานทั้ง 6 ดานตามที่นำเสนอขางตน 
ตามแบบฟอรม check list ที่กำหนดให 

(2) ติดตาม สุมตรวจ นิติกรรมสัญญา ที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรมตางๆ  
(3) สงขอมูล ขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ตลอดจนหลักเกณฑ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

1) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสุมตรวจจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานกฎหมายตางๆ แตละ
ดาน 

2) แจงผลการวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงไปยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของดังกลาวเพื่อทำการแกไข 
ปรับปรุง  สำหรับกรณีที่ตองมีการแกไขปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ 

3) ทำการตรวจสอบในสวนที่ตองมีการแกไข กรณีไดรับแจงวาดำเนินการเรียบรอยแลว  
 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง Risk Management Report 

1) สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

2) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑไวเปนระดับ 

3) ระดับความรุนแรงที่มีตอผลกระทบ โดยกำหนดระดับไวเปนมูลคาความเสียหาย 

4) การจัดระดับความเสี่ยง 

5) การจัดการความเสี่ยง  (Risk Treatment) 

6) การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review)  
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    Customs Clearance Risk Management     
เจาภาพหลัก : คุณธนากรฯ     เจาภาพรวม : คุณศิวกรฯ 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงดานพิกัดศุลกากรอัตราศุลกากรผิด ระดับความเสี่ยง  10  

2. ความเสี่ยงดานไมแจงการขอใบอนุญาตกอนการนำเขา – สงออก ระดับความเสี่ยง  10 

3. ความเสี่ยงดานการตรวจสอบทานำเขาและวันนำเขาผิด ระดับความเสี่ยง  10 

4. ความเสี่ยงดานการกำหนดรายชื่อสินคาและอัตราที่ตองชำระภาษีสรรพสามิต ระดับความเสี่ยง 10 

5. ความเสี่ยงดานไมแจงการใชสิทธิลดอัตาภาษีอากรภายใตกรอบ FTA  ระดับความเสี่ยง 10 

6. ความเสี่ยงดานการสำแดงสิทธิประโยชนในการคืนอากรไมครบถวนถูกตอง ระดับความเสี่ยง 10 

7. ความเสี่ยงดานการระบุเงื่อนไขใน L/C ไมครบถวนถูกตองและจัดสงเอกสารผิดที่  

ระดับความเสี่ยง10 

8. ความเสี่ยงดานการยื่นขอ Legalized ไมทันเวลาการจัดสงตามกำหนด  ระดับความเสี่ยง  8 

9. ความเสี่ยงดานคา Rent, คา Demurrage และคาไฟฟาสำหรับงานใบสุทธินำกลับ (Return Cargo) 

ระดับความเสี่ยง 8 

10. ความเสี่ยงดานการขอคืนอากรสำหรับพิธีการ Re-export ระดับความเสี่ยง 10 

11. ความเสี่ยงดานวันหมดอายุของใบสุทธินำกลับ ระดับความเสี่ยง  8 

12. ความเสี่ยงดาน Transit (สินคาผานแดนนและ Transhipment (สินคาถายลำ)ระดับความเสี่ยง 10 

 

วิธีการปดความเสี่ยง  

1. จัดทำคูมือการปองกันความเสี่ยง 

2. จัดการฝกอบรมและเรียนรูแนวทางปองกันความเสี่ยงและลดความเสี่ยงในแตละดานตาม HR  

3. จัดตั้งคณะกรรมการการทำงานประกอบดวย  

1) คุณธนาการ   แสงพิทูร     เจาภาพหลัก 

2) คุณประยุทธ   วงษสวาง     คณะทำงาน 

3) คุณสุริยันต   สุขบวกุล     คณะทำงาน 

4) คุณวีรวรรณ   รุงเรือง             คณะทำงาน  

5) คุณรุงนิภา   ทุนทอง          คณะทำงาน  

6) คุณมานะ   พุมสะอาด        คณะทำงาน  

7) คุณองอาจ   เพ็ชรผอง         คณะทำงาน 

8) คุณปุญญพัฒน   รติรณกร     คณะทำงานและเลขาฯ 

 

 

3 
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     Transport & Domestics Delivery Risk Management     
เจาภาพหลัก : คุณเกษมศรีฯ   เจาภาพรวม :  คุณสมศักดิ์ฯ / คุณสวัสดิ์ฯ 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ดานความเสี่ยงประกันภัยสินคา,ประกันภัยรถ   ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง  

1) ใชรถขนสงที่มีประกันภัยเทานั้น 

2) ทำการขึ้นทะเบียน Master Profile รายการจดทะเบียน ประกันภัยรถ – ประกันภัยสินคา 

- รถ 4 ลอตูทึบ 

- รถ 6 ลอตูทึบ 

- รถ 10 ลอตูทึบ 

- รถ 18 ลอ เทรลเลอร 

3) ควบคุมวันเริ่มตน-สิ้นสุด ความคุมครองใชระบบการแจงเตือนE-Alert 

 

2. ความเสี่ยงดานสินคาเสียหาย, สูญหายขณะขนสง  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง  

1) อบรมปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง10s Safety Standard Transport Manual 

ตามตารางแผนการอบรมประจำป 2563 

2) S7 : การปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ 

3) S8 : การปองกันโจรภัยและขโมยสินคา 

4) ตรวจเช็คสภาพสินคา/ตูคอนเทนเนอรกอนออกจากทา และแจงมาในไลนกลุม 

5) การปฏิบัติงาน One Site Job Training (ขอปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทตางๆ) 

 

3. ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) อบรมปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง10s Safety Standard Transport Manual 

ตามตารางแผนการอบรมประจำป 2563 

2) ดานความปลอดภัยและสภาพความพรอมของยานพาหนะตรวจเช็คสภาพความพรอม

รถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย 

3) ตรวจเช็คสภาพรถขนสงประจำวัน 

4) อุปกรณเซฟตี้ประจำรถขนสง 

5) เช็คระยะเมื่อครบกำหนด 

6) ดาน ความปลอดภัยและสภาพความพรอมของพนักงานขับรถ 

7) การตรวจแอลกอฮอลลกอนออกปฏิบัติหนาที่ 

4 
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8) สุมตรวจสารเสพติด  

9) อุปกรณเซฟตี้สวนบุคคล 

10) ควบคุมความเร็วของรถขนสง 

11) สำรวจเสนทาง-แอเรียโรงงานลูกคาที่มีจุดเสี่ยงไมปลอดภัย 

 

4. ความเสี่ยงดานกฎหมาย  ระดับความเสี่ยง  8 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ควบคุมความเร็ว  

2) ไมบรรทุกน้ำหนักสินคาเกินกฎหมายกำหนด 

3) เดินในเวลาที่กำหนด(ไมผาเวลา) 

4) ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

5) มีใบอนุญาตขับรถบรรทุกถูกตองตามประเภทการขนสงสินคา 

6) ขึ้นทะเบียนใบอนุญาติขับขี่ พนักงานขับรถ 

 ระบบการแจงเตือนเอกสารหมดอายุ E-Alert 

 

5. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานไมเปนไปตามท่ีกำหนด  ระดับความเสี่ยง 8 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) อบรมปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง10s Safety Standard Transport Manual 

ตามตารางแผนการอบรมประจำป 2563 

2) อบรมการปฏิบัติงาน One Site Job Training (ขอปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทตางๆ) 

3) ประชุมพนักงานขับรถเปนประจำเดือนละ 1 ครั้ง 
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Duty Refund Risk Management   
เจาภาพหลัก : คุณอารียฯ  เจาภาพรวม :  คุณกันตินันทฯ/คุณภัชนชาฯ 
ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังดานการขอคืนอากร 

1. ความเสี่ยงดานการรับใบขนสินคาขาเขา ระดับความเสี่ยง  1 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ตรวจสอบวันที่นำเขาตองไมเกิน 1 ป ถาเกินสงคืน 
2) ตรวจสอบการใชสิทธิประโยชน  
3) ตรวจสอบชื่อวัตถุดิบ หนวยการนำเขาและ รหัสวัตถุดิบ ใหตรงตาม Master list 
4) ใบขนสินคาเขาเขาตองตรวจปลอยแลว  STATUS 0409 
5) ตองมีสำเนาใบเสร็จคาภาษีอากร (กรณีชำระเปนเง ินสด) สำเนาใบแจงภาระค้ำประกัน                 

( e-Guarantee) หรือสำเนาหนังสือธนาคารค้ำประกัน (กรณีชำระเปนหนังสือธนาคารค้ำประกัน) 
 

2. ความเสี่ยงดานการรับใบขนสินคาขาออก  ระดับความเสี่ยง  1 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ตรวจสอบวันที่นำสงออกตองไมเกิน 6 เดือน และไมเกิน 1 ป ถาเกินสงคืน 
2) ตรวจสอบการใชสิทธิประโยชน  
3) ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ เลขที่สูตรการผลิต หนวยการสงออก ใหตรงตาม Master list 
4) ตรวจสอบตารางโอนสิทธิ  
5) ใบขนสินคาขาออกตองตรวจปลอยแลว  STATUS 0409 
 

3. ความเสี่ยงการยื่นสูตรการผลิต  ระดับความเสี่ยง  1 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ตรวจสอบเอกสารที่จะยื่นสูตรการผลิตใหครบถวนตาม Checklist 
2) ถายื่นสูตรการผลิต และไดรับเลชที่สูตรจากกรมฯ Update Master list แจง CS และ INSPECT 

(V-SERVE สงออก) และแจงลูกคา ภายใน 1 วัน  
3) สูตรกาผลิตอนุมัติแลวตองตรวจสอบวาถูกตองตรงกับเอกสารที่ยื่น 
4) คียลงโปรแกรม DUTY และตรวจสอบใหถูกตองตรงกับสูตรที่อนุมัต ิ
5) แจงตออายุสูตรการผลิตกอนหมดอายุ 45 วัน 

 
4. ความเสี่ยงดานการขอคืนอากร  ระดับความเสี่ยง  2 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) กอนการจัดชุดตองตรวจสอบใบขนสินคาขาเขา และใบขนสินคาขาออกใหครบถวน เปนไปตาม
หลักการคืนแบบ FIFO  

 ไมไดใช V-SERVE ในการนำเขา สงออก 
2) ตองสงรายงานการขอคืนอากรใหลูกคาตรวจสอบกอนการจัดชุดขอคืนอากร 

 V-SERVE ดำเนินการนำเขา สงออก ให พิมพรายงานการนำเขาและการสงออกในระบบ 
Paperless มาตรวจสอบวาไดนำใบขนฯมาจัดชุดขอคืนอากรครบถวนในแตละเดือน 

5 
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5. ความเสี่ยงดานการชำระภาษ ี ระดับความเสี่ยง  2 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ใบขนสินคาขาเขาที่นำเขามาโดยการวางค้ำประกัน หรือ e-Guarantee ถาขอคืนอากรไมหมด หรือ
นำเขามาเกิน 1 ป แลวตองชำระภาษี 

 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังดานการขอคืนชดเชยมาตรา 29 

1. ความเสี่ยงดานการรับใบขนสินคาขาเขา ใบขนสินคาขาออก  ระดับความเสี่ยง  1 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ตรวจสอบวันที่นำสงออกตองไมเกิน 1 ป 
2) ตรวจสอบการใชสิทธิประโยชน  
3) ใบขนสินคาเขาเขาตองตรวจปลอยแลว  STATUS 0409 
4) ตรวจสอบเอกสารแนบตาง ๆ เชน INV. , CREDIT ADVICE ใหครบถวน 

 

2. ความเสี่ยงดานการขอชดเชยภาษีอากร  ระดับความเสี่ยง  1 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ตรวจสอบยอดเงินใน C/N ใหตรงกับใบขนสินคาขาออกและ INV. 
2) ใสอัตราพิกัดตามสินคาใหถูกตอง 
3) คียขอมูลใน Paperless ตรวจสอบรายงานใหถูกตอง กอนสงใหลูกคาลงนามเอกสารการขอคืน 
4) เมื่อนำชุดเขากรมฯแลวตองติดตามเลขรับภายใน 7 วัน 

 
 

3. ความเสี่ยงดานการรับและจัดสงบัตรภาษ ี ระดับความเสี่ยง  2 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) รับบัตรตามวันที่ ที่แจงในใบรับคำขอชดเชยภาษี 
2) ตรวจสอบบัตรใหตรงกับยอดเงินที่จะไดคืนใน กศก.20/1 
3) จัดสงบัตรใหถูกตอง ครบถวน ไมสูญหาย 
4) จัดสงบัตรภาษีแลวติดตาม MEMO ที่มีการเซ็นรับจากลูกคาเพื่อใชในการวางบิล 
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Warehouse Risk Management   

เจาภาพหลัก : คุณทิพวรรณฯ   เจาภาพรวม :  คุณสมศักดิ์ฯ/คุณสำเริงฯ/ คุณเตือนจิต  

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงในการเคลมสินคาป 2563 = 0 บาท  ระดับความเสี่ยง  2 

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปฏิบัติตามคูมือฯ และแนวทางมาตรการการปองกันเพื่อไมเกิดปญหาและเกิดคาใชจายในกรณีที่

สินคามีความเสียหาย 
 

2. ความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยในคลังสินคา ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันความเสี่ยงและความปลอดภัยจากอัคคีภัยในคลังสินคา 

1) การเฝาระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงานรับสินคาประเภทอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟทุกชนิด 

เขาจัดเก็บในคลังสินคา เปนหนาที่ของผูจัดการฝายคลังสินคา จะตองตรวจสอบเอกสาร MSDS 

กอนรับสินคาเขาทุกครั้ง หากพบวาสินคาเปนกลุมสารเคมีอันตราย CLASS 1-5 ปฏิเสธการรับ

ฝากทันที หรือสินคาที่มีสัญลักษณ  หามรับสินคาเด็ดขาด ฝาฝนมีโทษสูงสุด 

 

 

 
 

 

 

2) ตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณเปนประจำทุก 6 เดือน (หากชำรุดตองแจงซอมทันท ี

3) หามใชอุปกรณไฟฟา  เชนกระติกน้ำรอน , วิทยุเทป และอุปกรณไฟฟาสวนตัวของพนักงาน 

หัวหนาสวนรับผิดชอบเดินตรวจสอบประจำวัน 

4) จัดสถานที่สูบบุรี่ภายนอกอาคารจำนวน  2  จุดใหเพียงพอ 

6 
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5) ซอมอพยพหนีไฟและซอมดับเพลิงปละ 2 ครั้งพรอมตรวจสอบน้ำยาดับเพลิงและเปลี่ยนถาย

สารเคมีในถังดับเพลิง 

 

3. ความเสี่ยงถูกเคลมสินคาจากการบรรจุตูคอนเทรนเนอรผิดพลาด ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การบรรจุตูคอนเทนเนอรเพื่อการสงออกตางประเทศ 

1) พนักงานตำแหนง Checker , Inspect จะตองเขารับฟงการฝกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการบรรจุตู

สินคาอยางถูกตองและปลอดภัย” เมื่อทำงานครบ 1 เดือน 

2) Checker  จัดเตรียมสินคาลวงหนา และ  Inspect ตรวจสอบความถูกตองกอนการอนุมัติสงสินคา 

3) Inspect ถายรูปสินคาใหชัดเจนและสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินคาและจำนวนสินคาได 

 

4. ความเสี่ยงถูกเคลมจากการจัดสงสินคาผิดพลาด ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันการจัดสงสินคาผิดพลาด 

1) เมื่อไดรับใบเบิกสินคาจากลูกคา  ทำการตรวจสอบจำสินคาคงเหลือใน Inventory Report เพื่อ

เช็ค Lot Number ซึ ่งตองจายสินคาดวยระบบ FIFO  หากพบสินคาไมตรงตามใบเบิกให

ดำเนินการแจงลูกคาใหทราบในทันที 

2) การจัดเตรียมสินคาลวงหนา  ตองจัดเตรียมลวงหนา 1  วัน เพื่อให Inspect ตรวจสอบความถูก

ตองของสินคาที่เตรียมไว  ในกรณีมีเบิกเรงดวนตองเบิกภายใน   2   ชม.   

3) การโหลดสินคาขึ้นรถบรรทุก  พนักงาน Inspect  จะตองถายรูปการบรรจุสินคาไวเปนหลักฐาน

ทุกครั้ง   

4) จัดประชุม Weekly Meeting ภายในคลังสินคา เพื่อสรุปปญหาที่พบในรอบสัปดาหของการ

ทำงานที่ผานมา รวมไปถึงชี้แจงแผนการแกไข และขาวสารภายในบริษัทฯใหกับพนักงานทุกคน

รับทราบรวมกัน ทุกวันเสาร 

 

5. ความเสี่ยงรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคา  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันความเสี่ยงรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคา 

1) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของสำหรับรับสินคา  หัวหนาสวนคลังสินคาแจงรันสินคาจากลูกคาทาง        

E-Mail ลวงหนา และเจาหนาที่บริการลูกคา พิมพเอกสารการสั่งงานจากทางลูกคา 

2) หัวหนาแผนกรับ-จาย  จัดเตรียมพื้นที่รองรับสินคา  หากคลังสินคาเต็มและไมสามารถเปด

สินคาเขาพ้ืนที่จัดเก็บได ใหแจงผูจัดการฝายสินคาทราบทันทีเปนการลวงหนาอยางนอย  1-2 วัน 

กอนสินคาเขาเพื่อติดตอประสานงานกับลูกคา 
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3) เมื่อลงสินคาเรียบรอยพนักงานเช็คเกอรตรวจนับความถูกตองของสินคาและบันทึกขอมูลเชิง

คุณภาพกอนการจัดสงใหเจาหนาที่บริการลูกคาและสต็อกเพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ Inventory  

report   

 

6. ความเสี่ยงแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเขาพื้นที่คลังสินคา  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

1) รปภ.คลังสินคาตรวจสอบแลกบัตรของแรงงานกอนเขาพื้นที่ทุกคน คนไทย ใชบัตรประชาชน/

ใบขับขี่ และ แรงงานตางดาว ใชบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือใบอนุญาตทำงาน 

(WORK PERMIT) 

2) ตรวจสอบอัตลักษณ : หนาจริงตองตรงกับรูปถายที่ติดในบัตร  

3) หากตรวจสอบพบแรงงานใด รูปถายกับหนาจริง ไมตรงกับบัตรประจำตัว ไมใหแรงงานเขาไป

ทำงานในคลังสินคาโดยเด็ดขาด และรายงานผูจัดการคลังทันท ี

 

7. ความเสี่ยงพนักงานปฏิบัติงานผิดพลาดไมมีการฝกอบรมเพิ่มทักษะ  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การฝกอบรมทักษะการทำงานและทักษะความปลอดภัย 

1) จัดทำตารางฝกอบรมทักษะการทำงานและทักษะความปลอดภัยใหกับพนักงาน (เอกสารแนบ) 

2) จัดทำแบบทดสอบ สำหรับวัดความรูความเขาใจหลังฝกอบรม 100 คะแนน 

 

8. ความเสี่ยงการทุจริตและการคอรัปช่ันในคลังสินคา  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นในคลังสินคา 

1) จัดทำปายนโยบายตอตานยาเสพติดติด ขนาด 60x120 ซม.ติดดานหนาทางเขา 

2) พนักงานใหม : ชี้แจงใหผูสมัครรับทราบกฎระเบียบนโยบายตอตานยาเสพติดของบริษัท และใช

ชุดทดสอบหาสารเสพติดจากปสสวะ ถาผลการตรวจเปนบวก ปฏิเสธการรับเขาทำงานทันทีโดย

ไมมีการสัมภาษณ 

3) พนักงานเกา : สุ มตรวจสารเสพติดพนักงานทุกๆ 4  เดือน โดยรวมกับแผนกขนสงหากพบ

พนักงานติดยาเสพติดใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอยางเครงครัด 

4) ติดตั้งกลอง CCTV ใหครอบคลุมทุกจุดในคลังและบริเวณทางเขาออกคลังสินคา 

5) มีเจาหนาที่ความปลอดภัย  24  ชั่วโมงอยูประจำในการควบคุมตรวจตราผูที ่เขาออกบริเวณ

คลังสินคา 
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9. การปองกันความเสี่ยงสินคาเสียหายระหวางการจัดเก็บในคลังสินคา  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การปองกันความเสี่ยงสินคาเสียหายระหวางการจัดเก็บในคลังสินคา 

1) ระบุพื้นที่การจัดเก็บสินคาอยางเปนระเบียบ สินคาลูกคาเดียวกับใหอยูในพื้นที่เดียวกันเก็บ

สินคาเขาแถวเรียงตรงใหระยะหางที่เหมาะสม   

2) ควรระวังสินคาที่ออนไหวงาย  เสียหายงาย  หามเอามาปะปนกับสินคาอื่น 

3) เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่สงผลทำใหสินคาเสียหาย  ตองจัดทำขอมูลรายงานลูกคาพรอมทำ Action 

plan  ชี้แจงปญหาและเสนอแนวทางการปองกันปญหาใหลูกคาทราบภายใน  3  วันหลังเกิดเหต ุ
 

10. ความเสี่ยงในการเคลื่อนยายสินคา-ถูกเคลมสินคาเสียหายจากการรถยกเฉี่ยวชน  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

มาตรการความปลอดภัยการเคลื่อนยายสินคา 

1) การปองกันอุบัติเหตุจากรถโฟลคลิฟทยก-ยายสินคาจะตองมีการสะสางพื้นที่ทางเดินรถและพื้นที่

ทำงานเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคา 

2) การปฏิบัติงานตอนกลางคืนจะตองทีความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยแสงสวางหนารถและหลังรถ

จะตองมีความสวางเพียงพอ และจะตองขับเคลื่อนดวยความปลอดภัย 

3) การเคลื่อนยายสินคาที่บรรจุในลังไมจะตองปรับงาของโฟลคลิฟทใหมีความเหมาะสมกับขนาดของ

ลัง และตองตัดกึ่งกลางจุดสมดุลของลัง   

 

11. ความเสี่ยงในการการบรรจุหีบหอ การติดสติ๊กเกอรและการใชกลองบรรจุภัณฑ   ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การบรรจุหีบหอ การติดสติ๊กเกอรและการใชกลองบรรจุภัณฑ 

1) การรับงานของพนักงานบริการลูกคาจะตองมีการออก Job Plan เพื่อยืนยันการรับคำสั่งจาก

ลูกคาพรอมทั้งสงขอมูลใหกับแผนกแพ็คสินคา ทำการเตรียมการแพ็คและทำการจองแรงงาน  

เพื่อนัดวันเริ่มงาน 

2) แผนกปฏิบัติการเมื่อได Job Plan  มาแลวจะตองซักซอมและทำความเขาใจกับงานตั้งเปาหมาย

และวิธีการตามท่ีลูกคากำหนด 

3) ขั้นตอนการแพ็คสินคาจะตองจัดเรียงใหเหมาะสมกับพาเลทและการขนสงเพราะจะตองคำนึงถึง

น้ำหนักของสินคาและบรรจุภัณฑของสินคาเปนสำคัญ 

 

12. การบริหารความเสี่ยงการสงมอบและขนถายสินคาเขาคลังฯ ดวยรถและแรงงาน  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงการสงมอบและขนถายสินคาเขาคลังฯ ดวยรถและแรงงาน 
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1) พนักงานขับรถบรรทุกจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของคลังฯอยางเครงครัด 

2) จัดเตรียมอุปกรณสำหรับการขนถายสินคาใหพรอม  มีการยกเคลื่อนยายอยางระมัดระวังสูงสุด 

3) การขนถายสินคาที่มีมูลคาสูงมีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย  หัวหนาสวนแรงงาน

จะตองตรวจสอบรายละเอียดงานประเภทสินคาและขอควรระวังมูลคาสินคา 

4) การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงายหัวหนาสวนแรงงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม  

และตรวจสอบสินคารวมกับลูกคาหากพบสินคาเสียหายใหแจงลูกคาทราบทันท ี

5) การขนถายสินคาประเภทสารเคมีพนักงานจะตองสวมใสอุปกรณเซฟตี้ใหเรียบรอยและตอง

ระมัดระวังเปนพิเศษ 

6) การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ พนักงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน เมื่อลงสินคาจะตองลงดวยความระมัดระวัง 
 

 

13. ความเสี่ยงถูกเคลมจากสัตวแมลงกัดแถะสินคาในคลังสินคา  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

คลังสินคาจะมีบริษัทที่รับจางจะมีการพนยาเพื่อปองกันแมลงทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
 

14. ความเสี่ยงประกันภัยและการประกันสินคาเพิ่มเติม All Risk Insurance  ระดับความเสี่ยง   

วิธีการปดความเสี่ยง 

ยึดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง : คณะทำงานเชี่ยวชาญดานประกันภัย 5 ดาน 
 

15.  ประเมินผลความเสี่ยงดานปฏิบัติการคลังสินคา (Warehouse Risk Management) 

1) R0 ไมมีมีความเสี่ยง ปฏิบัติงานไดตามคูมือฯ 

2) R1  เริ่มมีความเสี่ยง ตองจัดประชุมหาสาเหตุและแกไขภายใน 1 เดือน 

3) R2  มีความเสี่ยงมาก จัดทำ Action Plan  แกปญหาภายใน 15 วัน 

4) R3  มีความเสี่ยงมาก จัดทำ Action Plan  แกปญหาภายใน 7 วัน 

5) R4  มีความเสี่ยงสูงสุด รายงานผูอำนวยการรับทราบ เพื่อแกปญหาภายใน 3 วัน 
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     การคัดกรองลูกคาและบริหารหนี้   
     เจาภาพหลัก : คุณปทมาฯ   เจาภาพรวม :  คุณชัยมงคลฯ/คุณวิภาฯ 
 ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังการคัดกรองลูกคาและปองกันการคอรรัปชั่น 

1. ความเสี่ยงดานขอมูลเอกสารและขอตกลงการทำงาน (CRN)   ระดับความเสี่ยง  2 
วิธีการปดความเสี่ยง 

เอกสารสำคัญและขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่ตองระบุในแบบฟอรมบันทึกขอตกลง 
การทำงาน (CRN) มีดังนี ้

(1) เอกสารสำคัญ เชน หนังสือรับรอง ภพ.02  ตองมีลายเซ็นผูมีอำนาจกระทำการ 
แทนบริษัท 

(2) บันทึกขอตกลงตองเปนลายเซ็นตัวจริงของลูกคาและใหฝายการตลาด เปนผูเก็บ 
   เพื่อเปนหลักฐานกรณีมีขอพิพาท 

(3) ตองระบุรายละเอียด ดังนี้ 
 ลูกคาตองการใชบริการของบริษัท ดานใดบาง 
 ชื่อบุคคลที่ติดตอ เบอรโทร E-MAIL  
 ชื่อ CS ที่ไดรับการมอบหมายงาน 
 ดานการขนสง ใครเปนผูจัดทำ 
 ดานการวางบิล-รับเช็ค ตองชัดเจน เชน วันรับวางบิล วันโอนเงิน-รับเช็คเครดิตเทอม 

ชื่อผูติดตอ เบอรโทร E-MAIL 
 

2. ความเสี่ยงเรื่องเงื่อนไขราคาและขอบเขตความรับผิดชอบ    ระดับความเสี่ยง  1 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ใบเสนอราคาตองระบุขอบเขตความรับผิดชอบและราคาทุกรายการตามที่ลูกคาตองการใช
บริการ ดังนี้ 

(1) เงื่อนไขความรับผิดชอบของขนสงรถแตละประเภท และความรับผิดชอบดานแรงงาน 
(2) ทางดานคลังสินคาตองระบุจำกัดความรับผิดชอบ เชน ไฟไหม น้ำทวม สินคาเสียหายหรือสูญ

หาย 
(3) การขอใบอนุญาตตาง ๆ เชน อย. ,กรมประมง,เกษตร ,สมอ. , มอก. ,กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนตน ตองระบุราคาของงานแตละประเภท 
(4) การบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพิธีการศุลกากร เชน การจัดทำฟอรมตาง ๆ ฟอรม A, D, C/O, 

E, Pink Form, FTA, JTEPA, PHYTO  การจัดทำ SI  (SHIPPING INSTRUCTION) การยื่น
แบบ 32   เปนตน 
 

3. ความเสี่ยงดานหลักเกณฑการพิจารณาวงเงินสำรองของลูกคา      ระดับความเสี่ยง  1    

วิธีการปดความเสี่ยง 

การพิจารณาวงเงินสำรองใหกับลูกคาแตละรายมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) ทุนจดทะเบียนตองไมต่ำกวา 10.0 ลานบาท 

7 
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(2) ตองเปนลูกคาที่อยูในระดับ PLATINUM , ระดับ 4 และ 3 เทานั้นสำหรับลูกคา 
(3) ใหมตองมีปริมาณงานขาเขาไมต่ำกวา 30 ตู/เดือน ขาออกไมต่ำกวา 50 ตู/เดือน 
(4) ลูกคาตองการใชวงเงินเกินตองขออนุญาตเปนกรณี  และตองมีลายเซ็นตอบ 
(5) กลับจากลูกคาจะคืนเงินภายใน  3 วัน 
(6) ลูกคาที่มีแนวโนมเริ่มมีความเสี่ยง เชน ชำระเงินไมตรงตามกำหนดเกิน 2 ครั้งจะหยุดการสำรอง

ทันท ี
 

4. การควบคุมและปองกันความเสี่ยงดานการยักยอกเงินและคอรรัปชั่น ระดับความเสี่ยง  1    

วิธีการปดความเสี่ยง 

ฝายการเงินไดวางมาตรการและขอปฏิบัติ  สำหรับตรวจสอบและควบคุมการจายเงินใหกับฝาย
ปฏิบัติการ (CS และ DV ) เพื่อปองกันไมใหมีการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้ 
(1) การตรวจสอบกับ PLAN ในระบบ ERP. ประจำวัน 
(2) ใบเบิกตองระบุวันเรือเขา  วันตรวจปลอย การสั่งจายชื่อเอเยนตที่ชัดเจน  

เชน เปนเช็ค  แคชเชียรเช็ค  หรือโดยการโอน 
(3) หากเปนคาใชจายที่ตองสำรองใหกับลูกคาตองตรวจสอบวงเงินคางจาย   

หากเกินวงเงินตองแจง CS เพื่อแจงไปยังลูกคา  หรือลูกคาจะใหสำรองจาย 
ตองมี MAIL อนุมัติจากลูกคาวาจะชำระคืนภายในกี่วัน  แตตองอยูในเงื่อน 
เวลาที่ทางบริษัทรับได (ปกติไมเกิน 3 วัน) 

(4) การเบิกคาใชจายพิเศษ เชน คา RENT  คาเชาตู  คาไฟ  อื่นๆ  ตองมี PC REPORT หรือ MAIL ที่
มีการอนุมัติในการยอมรับคาใชจายจากลูกคา 

(5) ในกรณีท่ีเปนเงินสำรองจายเทอมสั้น เชน คาภาษี  คา FREIGHT  ทาง CS จะตองแนบใบเบิกเงิน
คาสำรองภาษีและคาใชจายอื่นๆ (EXPENSE ADVANCE) มาพรอมกับใบเบิกเงินทุกครั้ง 

 

5. การตรวจสอบการปดคาใชจายของฝายปฏิบัติการ ( DV ) ระดับความเสี่ยง  2 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ฝายปฏิบัติการ ( DV )  ตองปดคาใชจายตามแผนประกันเวลาที่ไดวางไว คือ 
(1) สวนกลางตองปดคาใชจายภายในวันรุงขึ้น ไมเกินเวลา 12.00 น. 
(2) สาขาสุวรรณภูมิ  ตองสงเอกสารถึงสำนักงานใหญภายใน 2 วัน 
(3) สาขาแหลมฉบัง  ตองสงเอกสารถึงสำนักงานใหญภายใน 2 วัน 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบการปดคาใชจายของฝายปฏิบัติการ ( DV ) มีดังนี้ 
(1) ตรวจใบเบิกทุกใบที่มีการเบิกเงินใน JOB. นั้นในระบบ ERP. เพื่อดูวา DV ปดคาใชจายครบทุกใบ

ที่ไดเบิกเงินไป 
(2) คาใชจายที่มีใบเสร็จตองนำใบเสร็จมาปดใหครบถวน และจำนวนเงินในใบเสร็จตองตรงกับในใบ

เบิกเงิน 
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(3) การตรวจสอบคาใชจายสวนที่ไมมีใบเสร็จ DV. ตองปดตามอัตราที่บริษัทกำหนดไวแตละประเภท
ของงานและแตละทาตรวจปลอย 

(4) คาใชจายพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดตองแนบ PC REPORT มากับชุดปดทุกครั้ง 
(5) การปดคาใชจายของ DV. ตองปดในระบบ ERP. ทุก JOB.  เพื่อปองกันเงินที่เบิกเกินไมไดนำสงคืน

การเงิน 
(6) DV. ตองสรุปเงินเกิน – เงินขาด มาพรอมกับใบรายงานการปดบัญชี กรณีเงินเกินตองนำเงินมาคืน

พรอมทั้งใหหนวยงานการเงินเซ็นรับเงิน และหนวยงานการเงินตองนำเงินเขาบัญชีภายในวัน หรือ
อยางชาภายในวันรุงขึ้น   
 

6. การจายเงินใหกับหนวยงานภายในองคกร   ระดับความเสี่ยง  3 
วิธีการปดความเสี่ยง 

ขอปฏิบัติของฝายการเงินสำหรับการจายเงินใหกับหนวยงานภายในองคกร มีดังนี ้
(1) ตองตรวจสอบกับใบสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อดูราคาและสินคาที่สั่งซื้อตองตรงกับใบสั่งซื้อ   
(2) สั่งจายเช็คในนามนิติบุคคลเทานั้น  หรือหากเปนบุคคล ตองนำบัตรประชาชนแนบทุกครั้ง 
(3) มีความจำเปนตองจายเปนเงินสด  ตองติดตามใบเสร็จภายในวันรุงขึ้น   
(4) หากมีการเบิกเงินเกินตองติดตามเงินสวนที่เกินนำเขาบัญชี  แนบใบโอนเงินพรอม STATEMENT 

ของธนาคารสงหนวยงานบัญชีทุกครั้ง 
 

7. การปองกันและตรวจสอบการชำระเงินใหกับ SUBCONTRACT / SUPPLIER ระดับความเสี่ยง  3 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ขั ้นตอนการตรวจสอบการชำระเงินของ SUBCONTRACT และ SUPPLIER  เพื ่อไมใหชำระเงิน
ผิดพลาด มีดังนี้ 
(1) กอนการชำระเงินตองตรวจสอบการขึ้นทะเบียนกอนทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูรับเงิน

ตองไดรับการยินยอมจากกรรมการผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองโดยแจงมาเปนลายลักษณอักษร
เทานั้น 

(2) ตรวจสอบราคาตองตรงตามที่ข้ึนทะเบียน หรือ PO สั่งซื้อเทานั้น 
(3) ตรวจสอบความถูกตองของราคาที่จายกับราคาที่เก็บลูกคา  หากราคาจายสูงกวาราคาเก็บ ตอง

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการชำระเงิน 
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 ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังดานแจงหนี้ และจัดเก็บหนี้  
1. ความเสี่ยงดานการแจงหนี้ (บิลลิ่ง)  มี  5 ดานหลัก ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง กอนเริ่มวางบิล และการรับงานวางบิลลูกคาใหม ระดับความเสี่ยง 8 
2. ความเสี่ยงดานวางบิล ไมทันเวลา / ไมตรงเวลา  ระดับความเสี่ยง 9 
3. ความเสี่ยงดานวางบิล ไมถูกตอง / ไมครบถวน   ระดับความเสี่ยง  10 
4. ความเสี่ยงดาน ลูกคา ไมไดรับเอกสารวางบิล / เอกสารหาย  ระดับความเสี่ยง 9 
5. ความเสี่ยงดาน ความตอเนื่องทางธุรกิจ BCM ( ดานแจงหนี้ )  ระดับความเสี่ยง 9 

 

 

2. ความเสี่ยงติดตามหนี้ และจัดเก็บหนี้  มี  5 ดานหลัก ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานการติดตามหนี้/จัดเก็บหนี้ ไมตรงเวลา  ระดับความเสี่ยง  9 
2. ความเสี่ยงดานการติดตามหนี้/จัดเก็บหนี้ ไมถูกตอง / ไมครบถวน   ระดับความเสี่ยง  10 
3. ความเสี่ยงดานการควบคุมและติดตามหนี้ เกินกำหนดชำระ (OVERDUE) ระดับความเสี่ยง  9 
4. ความเสี่ยงดานการควบคุมและหนี้เสีย / หนี้สูญ (NPL)  ระดับความเสี่ยง  10 
5. ความเสี่ยงดานความตอเนื่องทางธุรกิจ BCM (ดานติดตาม,จัดเก็บหนี้)  ระดับความเสี่ยง 9 

 

แนวทางควบคุมและปดความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง ดานการแจงหนี้  มี 5 ดานหลัก ดังนี้ 

1) ความเสี่ยง กอนเริ่มวางบิล และการรับงานวางบิลลูกคาใหม  ระดับความเสี่ยง  8 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

(1) ไมตรวจสอบขอมูลขอกำหนด / เงื่อนไขการวางบิลของลูกคา กอนเริ่มวางบิล  

(2) ไมตรวจสอบขอมูลใบเสนอราคา กับขอมูล Price Master Profile ราคา ในระบบ 
 

วิธีการปดความเสี่ยง 

(1) กรณีลูกคาใหม กำหนดใหตองมีการตรวจสอบขอกำหนด, เงื่อนไข, ระเบียบการวางบิล 
ตามคูมือฯ กอนทุกครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาด 

(2) กรณีลูกคาใหม หรือมีการแกไขราคา กำหนดใหตองมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในฐาน Master ราคา กับใบเสนอราคาที่ไดรับ จากการตลาด กอนวางบิลทุกครั้ง 
เพื่อปองกันความผิดพลาด 

(3) ออกใบเตือนและบันทึกประวัติ ผูที่ละเลย ไมตรวจสอบขอมูลฯ ใหเรียบรอยกอนเริ่ม
ทำงาน จนทำใหวางบิลผิดพลาด หรือไมทันเวลาเหตุผลอันควร โดยมีผลตอการ
ประเมินผลงาน 

 

2) ความเสี่ยงดานวางบิล ไมทันเวลา / ไมตรงเวลา   ระดับความเสี่ยง  9 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

(1) ไมตรวจสอบ Job งาน เพื่อเตรียมวางบิล กับระบบ e-Job Planning  

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง : 
   * นอยท่ีสุด = 1 //  มากที่สุด = 10 * 
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(2) ไมตรวจสอบรายงานคางวางบิล ในระบบควบคุมงานวางบิล (JCBS.) / หัวหนางานไม

ควบคุม                                                                          

(3) ไมจัดลำดับความเรงดวน ตามกลุมเรงดวนที่กำหนด / ไมติดตามเอกสารผูที่เก่ียวของ 

(4) ไมแจงปญหาใหหัวหนางานทราบทันทีที่เกิดปญหา 

(5) CS ทำเอกสารผิด/ใหขอมูลผิด ทำใหเสียเวลาแกไขเอกสาร 

(6) ซับ/ขนสง วางบิล,ปดคาใชจายลาชา (รอคาผานทา,คายกตู,คาคืนตู,ใบสงของ,ใบเสร็จ

คชจ.ฯ) 

(7) ชิปปงปดคาใชจายลาชา/ รอใบเสร็จฯ แกไข / รอเอกสารตัวจริง / รอเอกสารจากสแกน 

(8) รอใบเสร็จฯ คชจ. จาก Mess /  รอฟอรมตางๆ หลังสงออก / Mess ไมไปวางบิลตาม

กำหนด 

(9) รอใบเสร็จคาใชจายจากเอเยนต, สายเรือ 

(10) รอ Status 04, รอคอนเฟรมตัด Short, รอเรือออก 

(11) รอใบเสนอราคาจากการตลาด / เสนอราคาหลังวิ่งงาน 

(12) รอขอสรุป Extra Charge, รอลูกคาคอนเฟรมคาใชจายพิเศษ 

(13) รอขอมูล, เอกสารจากลูกคา มาประกอบชุดวางบิล / รอรอบวางบิล ตามลูกคากำหนด 

 

วิธีการปดความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน   
(1) กำหนดใหเจาหนาที่วางบิล วางบิลตามกลุมเรงดวน  AA, A,B และลูกคาที่ Fix  วัน, Fix 

รอบวางบิล ใหดำเนินการใหทันตามกำหนดกอน ( Priority Control ) 
(2) ในกลุมลูกคาเรงดวน ตองมีการติดตามชุดและใบเสร็จตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และสงเมลแจงชุดวางบิลใหลูกคา ตรวจสอบและสงชุดใหลูกคาในวันรุงขึ้น 
(3) นอกเหนือจากลูกคากลุมเรงดวน และลูกคาท่ีกำหนดวันวางบิล แลว ใหวางบิล ชุดวาง

บิลที่มียอดเงิน ทั้งคาบริการ และเงินสำรองจาย ที่มีมูลคาสูงกอน ( High Amount 
Billing First ) เพื่อใหเปนยอดวางบิลในเดือน และดิวจายของลูกคาเปนไปตามกำหนด 

(4) ติดตามเอกสารและแกไขคาใชจายที่ติดปญหา และแจงหัวหนางาน และสงเขา  LINE 
กลุมที่ตองแกไขปญหางานที่เกี่ยวของทันที 

(5) กำหนดใหพนักงานวางบิล ตองตรวจสอบงานคาง และสงรายงานคางวางบิล ใหหัวหนา
สวนทุกวันพุธ 

(6) พนักงานวางบิล ตองติดตามเอกสาร ขอมูล จากหนวยงานที่เก่ียวของเปนระยะและ
รายงานปญหาทันที 

(7) กำหนดใหหัวหนาสวน แตละสวน ประชุมลูกนองภายในทีม ทุกวันพุธของสัปดาห  (ชวง
เย็น ไมเกิน 1 ชม.) เพื่อสรุปงานคาง และปญหาในงานตางๆ แลวหัวหนาสวนสรุปให
ผูจัดการทราบภายในวันศุกร  (หนวยงานใดมีงานคางมาก ในทีมตองชวยกัน เพื่อใหวาง
ใหทันกำหนด) (Teamwork) 
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(8) จัดทำระบบ Billing Performance & Productivity Board สรุปปริมาณการวางบิล 
และงานคางวางบิล เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

(9) ปฏิบัติตามคูมือการทำงาน, คูมือความเสี่ยง และขอปฏิบัติรวมฯ โดยเครงครัด 
(10) ออกใบเตือนและบันทึกประวัติผูมีงานคางซ้ำซาก /ไมติดตาม/ไมมีเหตุผลอันควร โดยมี

ผลตอการประเมินผลงาน 
 

การควบคุมหนวยงานที่เก่ียวของ 
(1) แผนก DV กำหนดใหปดชุดคาใชจาย ตามกลุมลูกคาเรงดวน AA, A,B,C  (ตามคำสั่ง

บริษัท ที่ 2/2561 เรื่องการปดคาใชจายฯ หลังสงมอบสินคา)  
(2) แผนก CS ตองแจงคาใชจายพิเศษและคาใชจายตางๆ ใหลูกคาที่เรงดวน ตามประกัน

เวลา และกลุมลูกคาเรงดวน 
(3) แผนกขนสง / SUB ตองปดคาใชจายตางๆ ตามกลุมลูกคา(กลุมเรงดวน AA ภายใน 1 

วัน, A,B ภายใน 2 วันและกลุม C (ทั่วไป)ภายใน 3 วัน หลังสงมอบสินคา 
(4) แผนกการเงนิ ตรวจสอบชุดปดคาใชจายทันที และจัดสงให SCAN กอนเที่ยง  
(5) แผนก SCAN ตองจัดสงชุดวางบิลใหคนวางบิล 2 รอบ  

คือ รอบแรก เชา  11.00 น. รอบที่สอง รอบบาย  16.00 น 
(6) แผนก Messenger  ตองไปวางบิลใหตามใบสั่งงาน และตองเอาใบเซ็นรับมาปดใน 

Book คุมการรับ-สง ชุดวางบิล ทุกวันตอนเย็นหลังจากวิ่งงานเสร็จ และสงใบเสร็จคา 
D/O และ B/L ใหกับทางวางบิลภายในวันรุงขึ้น   

(7) แผนกการตลาด ตองจัดสงใบเสนอราคาใหทางวางบิลภายใน 2 วันหลังจากไดรับเมลแจง
ขอราคาใหม และจัดสงใบเสนอราคาใหทั้งทางเมล และ LINE กลุมการตลาดและกลุม
วางบิลรับทราบ   

(8) แผนกการตลาด Update ราคาโดยเฉพาะคาขนสง ในแตละเสนทาง ใหมีครบ และ
ครอบคลุมทุกประเภทรถ เพื่อลดการตองขอราคา และรอราคาใหมทุกครั้ง 

(9) หนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม ขอปฏิบัติรวมฯ โดยเครงครัด (และใหใสขอปฏิบัติรวม
ไวในแผนการทำงานดวย) 

(10) ออกใบเตือนใหหนวยงาน ที่จัดสงลาชาซ้ำซาก โดยไมมีเหตุอันควร/ไมแจงสาเหตุ 
เนื่องจากมีผลตอการวางบิลทันกำหนด 

 
3) ความเสี่ยงดานวางบิล ไมถูกตอง/ไมครบถวน  ระดับความเสี่ยง  10 

เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมตรวจสอบเอกสารชุดปดคาใชจาย / ใบเสร็จคาใชจาย กับขอมูล Job After Load 

2. การตรวจสอบ และการเก็บใบเสร็จคาใชจายอื่นๆ และคาใชจายพิเศษตางๆ ไมครบถวน 

3. CS ทำเอกสารผิด/ใหขอมูลผิด ทำใหเก็บคาใชจายผิด / ตองแกไขเอกสาร / ลูกคาไมรับ

คาใชจาย 

4. ราคาในระบบไม Update/การตลาด Revise ราคาแตไมแจงวางบิล, ไม Update ราคา

ในระบบ 
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5. ซับวางบิลคาใชจายมาไมถูกตอง / คาขนสงขาดทุน 

6. ไมตรวจสอบ และรายงานขอมูลการวางบิลครบถวน ประจำสัปดาห, ประจำเดือน 

วิธีการปดความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 
(1) กำหนดใหตองมีการตรวจสอบใบเสร็จตางๆ เชน D/O และคาใชจายอื่นๆ ใหถูกตองกอน

วางชุดวางบิลใหลูกคา โดยเฉพาะชื่อ,ที่อยู และยอดเงิน ซึ่งมีผลตอการยื่น VAT ของ
ลูกคา 

(2) เจาหนาที่วางบิลตองตรวจใบแจงหนี้ ใบเบิกเงิน และใบวางบิล และเอกสารประกอบชุด 
ทุกใบ กอนจดัสงชุดวางบิลใหกับลูกคา 
 ตรวจสอบชื่อท่ีอยูใหตรงตาม ใบขน, B/L 
 ตรวจสอบยอดคาใชจายใหตรงกับใบเสร็จ 
 ตรวจสอบชื่อท่ีอยู สาขา และ TAX ID ใหถูกตองกอนเอาใบเสร็จมาใหทางวางบิล 
 ตรวจสอบการเบิกคาใชจายในระบบ ERP วามีการเบิกหรือไมและคาใชจายที่เบิก

จากหนวยงานอื่นๆ นั้นใบไหนใช ใบไหนยกเลิก ควรหมายเหตุใหชัดเจน เพราะ
จะไดไมเก็บคาใชจายเกิน และไมไดเก็บลูกคา เพราะเกินเวลาวางบิล 

(3) ปฏิบัติตามคูมือการทำงาน, คูมือความเสี่ยง และขอปฏิบัติรวมฯ โดยเครงครัด 
(4) ใหแตละทีมตองมีการประชุมและสรุปความผิดพลาด/ปริมาณการแกไขเอกสารของแตะ

คนในทีม ทุกวันพุธ และรายงาน Billing Accuracy & Quality Report แกผจก.ฝายทุก
วันศุกร (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

(5) ออกใบเตือนและบันทึกประวัติผูมีประวัติทำเอกสารผิดพลาดซ้ำซาก /ไมมีเหตุผลอันควร 
โดยมีผลตอการประเมินผลงาน 

 
การควบคุมหนวยงานที่เก่ียวของ 

(1) แผนก CS ตองแจงชื่อ-ที่อยูท่ีถูกตอง ให Agent,ขนสง เพื่อออกใบเสร็จคา D/O และคา
ผานทา และคาใชจายตางๆ ไดถูกตอง ไมเสียเวลาแกไขที่อยูอีก 

(2) แผนกการเงิน ตรวจสอบใบเสร็จ คา B/L , D/O ,DEM ที่ไดจาก Mess ใหถูกตอง กอน
จัดสงใหทางวางบิล ในวันถัดไป 

(3) การตลาด กรณีมีการ Revised แกไข/เพิ่มเติม ราคา ใหทำการ  Update ในระบบ 
Master ราคาดวย รวมถึงใหสงอีเมล แจงทางวางบิลดวย เพื่อปองกันการวางบิล
ผิดพลาด 

 
4) ความเสี่ยงดาน ลูกคา ไมไดรับเอกสารวางบิล / เอกสารหาย  ระดับความเสี่ยง  9 

เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมติดตาม จัดสงเอกสารวางบิลใหลูกคา และการปดงานของ Messenger 

2. Mess ไมปดงาน / ไมจัดสงรายงานการวางบิล, ใบเซ็นรับวางบิลของลูกคา 

3. การสแกนใบเสร็จคาใชจาย/ชุดวางบิลเก็บไวเปนหลักฐาน ไมครบถวน 

4. ชิปปงปดใบเสร็จฯ, เอกสารไมครบ / เอกสารหาย / ตองจำลองใบเสร็จ 
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5. ลูกคามีเซ็นรับเอกสาร แตเอกสารหายที่ลูกคาเอง 

 วิธีการปดความเสี่ยง 

(1) ใหจัดทำและลง Book ควบคุมการรับ-สง และปดงานของ Mess ทุก Job เพื่อควบคุม
การจัดสงของ Mess และปองกันเอกสารหาย 

(2) เมื่อสั่งงาน MESS แลว  หากภายในวันรุงขึ้นไมไดใบเซ็นรับวางบิลจากลูกคาจาก Mess. 
ใหเช็คกับลูกคาวาไดรับชุดหรือยัง 

(3) แผนก Messenger  ตองเอาใบเซ็นรับมาปดใน Book คุมการรับ-สง ชุดวางบิล ทุกวัน
ตอนเย็นหลังจากวิ่งงานเสร็จ  

(4) ถาลูกคาที่วางบิลทางไปรษณีย ตองตรวจสอบการจัดสงในระบบ Track & Trace ของ
ไปรษณียไทย วาลูกคาไดรับแลวหรือยัง 

(5) ลูกคาที่ไมเซ็นรับชุดใบวางบิล ทางเจาหนาที่วางบิลตองสงเมลแจงลูกคาวาเราจะมีการสง
ชุดวางบิลใหในรุงขึ้น ถาลูกคาไดรับชุดใหสงเมลกลับใหทางเราดวย  รวมถึงตอง
ตรวจสอบ/ติดตาม ใบสั่งงาน/ใบวิ่งงานของ Mess ที่ลูกคาเซ็นรับเอกสารแลวดวยทุกครั้ง 
เพื่อยืนยันวาลูกคาไดรับเอกสารเรียบรอยแลว 

(6) ปฏิบัติตามคูมือการทำงาน, คูมือความเสี่ยง และขอปฏิบัติรวมฯ โดยเครงครัด 
(7) หนวยงานที่ละเลย หรือผิดเกิน 3 ครั้ง/เดือน ใหออกใบเตือน หนวยงานพนักงาน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

5) ความเสี่ยงดาน ความตอเนื่องทางธุรกิจ BCM (ดานแจงหนี้)  ระดับความเสี่ยง  9 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมเขาตรวจสอบ, ทดสอบยอย ระบบ, ขอมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับงาน  ดานการ

แจงหนี้ ที่ศูนย Remote Office  ปละอยางนอย  3 ครั้ง  

2. ไมเขาตรวจสอบ, ทดสอบจริง ระบบ ที่ Remote Office ไว 3 ครั้งตอป คือ เดือน  มี.ค.

63, ก.ค.63 และ พ.ย.63" 

3. ไมปฏิบัติตามแผน และ คูมือความตอเนื่องการทำงาน (BCM.) (ของคุณธนากร) 

 

วิธีการปดความเสี่ยง 

(1) เขาตรวจสอบ, ทดสอบยอย ระบบ, ขอมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับงานดานการแจง
หนี้ ที่ศูนย Remote Office  ปละอยางนอย  3 ครั้ง  

(2) กำหนดวันเขาตรวจสอบ, ทดสอบ ระบบ ที่ Remote Office ไว 3 ครั้งตอป คือ มี.ค.63, 
ก.ค.63 และ พ.ย.63  

(3) ปฏิบัติตามแผน และ คูมือความตอเนื่องการทำงาน (BCM.) (ของคุณธนากร) โดย
เครงครัด 

**************** 
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2. ความเสี่ยง ดานการติดตาม และจัดเก็บหนี้ มี 5 ดานหลัก ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดาน การติดตามหนี้ / จัดเก็บหนี้ ไมตรงเวลา  ระดับความเสี่ยง  9 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

(1) ไมจัดทำ / ไม Update ฐานขอมูลดิวการชำระ  และรายละเอียดการชำระเงินของลูกคา

แตละราย 

(2) ไมตรวจสอบลูกหนี้ครบกำหนดรายบริษัท / ตรวจสอบลาชา ทำใหเกินดิว 

(3) ไมจัดสงสรุปยอดคางชำระใหลูกคาทราบลวงหนา / จัดสงลาชา 

(4) ไมแจงปญหาใหหัวหนาทราบทันที 

(5) วางบิลไมตรงกำหนด / เลยรอบที่ลูกคากำหนด ทำใหดิวจายเลื่อน 

(6) เอกสารวางบิลไมครบถวน / ไมถูกตอง / เอกสารติดปญหา ลูกคา Hold จาย, ดิวจาย

เลื่อน 

(7) CS แจงคาใชจายพิเศษลาชา, ลูกคายังไมคอนเฟรมคาใชจาย, ลูกคา Hold จาย/เลื่อน

จาย 

(8) CS ทำเอกสารผิด, งานติดปญหา ไมแจงใหทราบ / ใชเวลาแกไขนาน ลูกคา Hold จาย, 

ดิวจายเลื่อน 

(9) Mess เขารับเช็ค ไมตรงตามเวลาที่นัดหมาย ทำใหดิวจายเลื่อน  / ไมสรุปการวิ่งวานรับ

เช็คประจำวัน 

(10)  ลูกคาไมตรวจสอบเอกสารทันที จะตรวจเมื่อใกลวันครบดิว บางครั้งเอกสารมีปญหา ทำ

ให Hold จาย 

 

วิธีการปดความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน :  
(1) จัดทำ และ Update ฐานขอมูลดิวการชำระ และรายละเอียดการชำระเงินของลูกคาแต

ละราย รวมถึงจัดทำในระบบ e-Alert เพื่อแจงเตือน และพัฒนาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
(2) ตรวจสอบรายงานบัญชีลูกหนี้คางชำระในระบบ IMPRESS ประจำวัน ควบคูกับชุดสำเนา

ใบแจงหนี้ที่มีใบเซ็นรับการวางบิลที่ครบถวน 
(3) ควบคุมตรวจสอบวันครบกำหนด และ DUE การจายของลูกคาแตและรายอยางเขมขน 

เพื่อรับเช็คไดทันระยะเวลา ไมหลุด DUE จาย  ดังนี้  
 ลูกคาที่จาย 1 ครั้ง / เดือน 
 ลูกคาที่จาย 2 ครั้ง / เดือน 
 ลูกคาที่จาย 3 ครั้ง / เดือน 

(4) สรุปยอดคางชำระแจงใหลูกคาทราบลวงทาง E-MAIL เขมขน 2 ครั้ง /เดือน 
 สงสรุปยอดคางหลังจากการรับชำระเงินแลวภายใน 2 วัน  
 สงสรุปยอดกอนถึง DUE การชำระเงินของลูกคาอยางนอย 7-10  วัน  
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(5) โทรติดตามหนี้ลูกคากอนการชำระอยางนอยลวงหนากอน 3-5 วัน  กอนวันครบกำหนด
ชำระเงิน  

(6) ลูกคาจายขาม / ชำระเงินไมครบถวน ลูกคาไมจาย ตามยอดที่ครบกำหนด  ตองสอบถาม
สาเหตุทันที เพื่อจะไดทราบสาเหตุและแจงผูที่เก่ียวของดำเนินการแกไขทันที 

(7) นำระบบใบเตือนมาใช กรณีมีงานคางซ้ำซาก / ไมติดตาม / ไมมีเหตุอันควร / ไมปฏิบัติ
ตามคูมือความเสี่ยงฯ 
 

 
การควบคุมหนวยงานที่เก่ียวของ : 

(1) หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองใหความรวมมือ / ใหขอมูล กรณีงานมีปญหา, เอกสารมีปญหา 
จนเปนเหตุใหลูกคา Hold การจาย ของแตละงานไว โดยตองชี้แจง/แจงความคืบหนา 
กลับภายใน 7 วัน หลังไดรับแจงจากทางตามหนี้ 

(2) หนวยงานที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่ง/ขอปฏิบัติรวม/คูมือฯ ที่เกี่ยวของใน
การจัดสงเอกสารใหสวนติดตามและจัดเก็บหนี้ โดยเครงครัด 

(3) นำระบบใบเตือนมาใช กรณีหนวยงานที่จัดสงเอกสาร/ขอมูล ใหลาชา /ไมใหความรวมมือ 
/ ไมมีเหตุอันควร 
 

2) ความเสี่ยงดาน การติดตามหนี้/จัดเก็บหนี้ ไมถูกตอง / ไมครบถวน  ระดับความเสี่ยง  10 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมตรวจสอบชุดวางบิล/ตามหนี้ วามีเอกสารครบถวนหรือไม 

2. ไมโทรสอบถามลูกคาและ/หรือ ไมตรวจสอบยอดเงินโอนใน STATMENT ทุกวัน จะทำ

ใหไมทราบยอดที่ลูกคาโอนเงินเขามา  (กรณีเงินโอน) 

3. ไมตรวจสอบยอดเงินโอนใน STASMENT จะทำใหเกิดยอดคางที่ครบและยอดเกิน DUE 

และไมไดออกใบเสร็จรับเงิน ใหลูกคา   (กรณีเงินโอน) 

4. ไมติดตาม ใบหัก ณ. ที่จาย จากลูกคาภายในกำหนด (กรณีเงินโอน) 

5. ไมติดตาม และสรุปการรับเช็ค, จัดสงใบเสร็จ จาก Mess ตามใบสั่งงานประจำวัน (กรณี

รับเช็ค) 

6. งานติดปญหา หนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงใหทราบ / แจงลาชา  ทำใหลูกคาปฏิเสธการ

จาย 

 
วิธีการปดความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน :  
(1) สงสรุปรายงานการรับเช็คประจำวัน (ไฟล EXCEL) ที่ระบุรายละเอียดการรับเช็คใหทาง

แผนก MESSENGER เวลา 9.00 น. เพื่อให Mess. ไปรับ 
(2) ตรวจสอบเช็คที่ MESS.  รับ  กับ สรุปรายงานการรับเช็คประจำวันวาไดรับเช็คครบถวน

หรือไม 
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(3) SCAN  เช็คที่รับมาประจำวันครบทุกใบ และถายสำเนาเช็ค เก็บไวเปนหลักฐาน 
(4) นำเช็คมา PAY ตามขั้นตอน โดยแยกวันที่สามารถ PAY เช็คได  /แยกที่สั่งจายตามบริษัท

ในเครือ V-SERVE และตามธนาคารที่ตอง PAY 
(5) สงสรุปรายงานการ PAY  เช็คประจำวันที่ใหฝายการเงินนำเขาธนาคาร เวลา 09.00 น. 

ของทุกวัน 
(6) ตรวจสอบยอดเงินใน  STASMENT ประจำวัน เพื่อเช็คยอดเงินโอนเขาและการ PAY เช็ค 

ประจำวัน ใน STASMENT ครบถวนทุกบริษัท 
(7) นำระบบใบเตือนมาใช กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก / ไมติดตาม / ไมมีเหตุอันควร / 

ไมปฏิบัติตามคูมือความเสี่ยงฯ 
การควบคุมหนวยงานที่เก่ียวของ : 

(1) หนวยงานที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่ง/ขอปฏิบัติรวม/คูมือฯ ที่เกี่ยวของใน
การจัดสงเอกสารใหสวนติดตามและจัดเก็บหนี้ โดยเครงครัด 

(2) หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองใหความรวมมือ / ใหขอมูล กรณีงานมีปญหา, เอกสารมีปญหา 
จนเปนเหตุใหลูกคา Hold การจาย ของแตละงานไว โดยตองชี้แจง/แจงความคืบหนา 
กลับภายใน 7 วัน หลังไดรับแจงจากทางตามหนี้ 

(3) นำระบบใบเตือนมาใช กรณีหนวยงานที่จัดสงเอกสาร/ขอมูล ใหลาชา /ไมใหความรวมมือ 
/ ไมมีเหตุอันควร จนเปนเหตุใหเก็บหนี้ไมถูกตอง ไมครบถวน 
 

3) ความเสี่ยงดานหนี้เกินกำหนดชำระ (Bad Debt / Over Due)   ระดับความเสี่ยง  9 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. Overdue-1 : ไมโทรติดตามและจัดสงเมลเตือน หลังเกินกำหนดครบดิว 1-15 วัน 

2. Overdue-2 : ไมโทรติดตามและจัดสงเมลทวงหนี้ หลังเกินกำหนดครบดิว 31-59 วัน 

3. Watching Debt : ไมโทรติดตามและจัดสงจดหมายทวงหนี้ หลังเกินกำหนดครบดิว 61-

90 วัน 

4.  SCC: ไมโทรติดตาม / ไมประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหแกไขปญหาที่ลูกคา Hold 
จายโดยเร็ว 
 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 7/2559 เรื่อง การจัดชั้นหนี้ 
(1) OVERDUE DEBT  1   คือ 1-15 วัน โทรตาม , 15-30 วัน E-MAIL เตือน  
(2) OVERDUE DEBT  2   คือ 31-59วัน E-MAIL ทวงหนี้สัปดาหละครั้ง  
(3) WATCHING DEBT   61-90 วัน  ออกจดหมายทวงหนี้ระดับ 1 และ 2 
(4) SPECIAL CASE CUSTOMER (SCC) 91-120 วัน  หากเกิน 120 วัน ใหตกชั้นไปอยู 

NPL 1  โดยแบงกลุมหนี้ออกเปนกลุม A,B,C (ตามป) 
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4) ความเสี่ยงดานหนี้เสีย / หนี้สูญ (NPL)   ระดับความเสี่ยง  10 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งที่ 7/2559 เรื่องการควบคุมหนี้เสีย NPL 1-3 

2. ไมจัดทำรายงาน / ไมรายงานสถานะลูกหนี้เฝาระวัง (Watching) ใหผู บริหาร และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

วิธีการปดความเสี่ยง   

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 7/2559 เรื่อง การจัดชั้นหนี้ 
(1) NPL1  เปนลูกคาเมื่อตกชั้นหนี้หามรับงานโดยเด็ดขาด รวบรวมเอกสารใหฝายกฎหมาย

ไมเกิน 3 วัน 
(2) NPL2  ฝายกฎหมายจะตองดำเนินการรวบรวมเอกสารภายใน 7 วัน เพื่อเตรียมการทำ

เปนสำนวนยื่นตอศาลแพง 
(3) NPL3  เปนหนี้ซึ่งตกชั้นอยูในกระบวนการทางศาลแลวและจะอยูในชั้นนี้ตลอดไปจนกวา

จะสิ้นสุดคดี 
(4) จัดทำรายงานสถานะลูกคาเฝาระวัง (Watching) แจงใหทุกหนวยที่เก่ียวของทราบ เพื่อ

ปองกันการเกิดหนี้เสีย, หนี้สูญ 
(5) รายงานใหผูบริหารทราบทันที เมื่อลูกคาตกชั้นเปน Watching และแจงใหฝายตลาด 

/CS และผูที่เกี่ยวของรับทราบ ทาง E-MAIL และโทรแจงทันที เพื่อหยุดการใหบริการ 
จนกวาลูกคาจะชำระเงินเขามาเปนปกติ จึงทำเรื่องเสนอคุณปทมาเพื่อขออนุมัติปลด  
ล็อกออกจาก Watching กอน และสง E-MAIL ใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการรับงานตอไปได  

(6) จัดทำ / Update คูมือการปฏิบัติงาน, คูมือการจัดการจัดการความเสี่ยงฯ รวมถึงขอ
ปฏิบัติรวมตางๆ เพ่ือปองกันปญหาการจัดเก็บหนี้ไมได 

 
5) ความเสี่ยงดานความตอเนื่องทางธุรกิจ BCM (ดานติดตามและจัดเก็บหนี้) 

ระดับความเสี่ยง  9 
เหตุ / ปจจัย ที่ทำใหเกิดความเสี่ยง มีดังนี ้

1. ไมเขาตรวจสอบ, ทดสอบยอย ระบบ, ขอมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับงาน  ดานการ

ติดตามและจัดเก็บหนี้ ที่ศูนย Remote Office  ปละอยางนอย  3 ครั้ง  

2. ไมเขาตรวจสอบ, ทดสอบจริง ระบบ ที่ Remote Office ไว 3 ครั้งตอป คือ เดือน  มี.ค.

63, ก.ค.63 และ พ.ย.63" 

3. ไมปฏิบัติตามแผน และ คูมือความตอเนื่องการทำงาน (BCM.) (ของคุณธนากร) 

วิธีการปดความเสี่ยง 

(1) เขาตรวจสอบ, ทดสอบยอย ระบบ, ขอมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวของกับงานดานการ 
ติดตามและจัดเก็บหนี้ ที่ศูนย Remote Office  ปละอยางนอย  3 ครั้ง  

(2) กำหนดวันเขาตรวจสอบ, ทดสอบ ระบบ ที่ Remote Office ไว 3 ครั้งตอป คือ มี.ค.63, 
ก.ค.63 และ พ.ย.63  
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(3) ปฏิบัติตามแผน และ คูมือความตอเนื่องการทำงาน (BCM.) (ของคุณธนากร) โดย
เครงครัด 

 
3. แผนจัดทำ / Update คูมือฯ,ขอปฏิบัติรวมฯ เพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงในการแจงหนี้ 

และจัดเก็บหนี้ (BNDC. Risk Manual) 

(1) จัดทำ / Update คูมือการทำงาน และคูมือความเสี่ยง รวมถึงขอปฏิบัติรวม กับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งกอนและหลังวางบิล/ตามหนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน โดยในสวนของคูมือใหมีการจัดทำเปน 3 เลม คือ 

 คูมือการวางบิล/ตามหนี้ ลูกคาทั่วไป 
 คูมือการวางบิล/ตามหนี้ ลูกคากลุมสินคาเฉพาะดาน เชน งาน Cross 

Border, งาน Over side เปนตน 
 คูมือการวางบิล/ตามหนี้ กลุมลูกคาที่มีความยุงยากและไมเปนมิตร 

(2) จัดทำ / Update คูมือควบคุมและปองกันความเสี่ยง ในการวางบิลและจัดเก็บหนี้ 
(3) จัดทำ / Update ระเบียบและขอปฏิบัติรวมฯ กับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของทั้งกอน

และหลังวางบิล/ตามหนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงฯ ที่จะเกิดขึ้น 
(4) จัดฝกอบรมในประเด็นความเสี่ยงดานตางๆ ตามคูมือ, ระเบียบ/ขอปฏิบัติรวมฯ ที่

เกี่ยวของใหกับพนักงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
(5) จัดใหมีการ Update/ทบทวน ประเด็นความเสี่ยง, ผลกระทบ และคูมือ,ระเบียบปฏิบัติ

รวมฯ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อให Update อยูเสมอ... 
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    การบริหารความตอเนื่องธุรกิจ (BCM) 
    เจาภาพ : คุณธนากรฯ     เจาภาพรวม : คุณสุริยาฯ / คุณอารีรัตนฯ / คุณเพชรนิลฯ 
 

    ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงดานไมซอม Remote Office ตามกำหนด  ระดับความเสี่ยง  10 

2. ความเสี่ยงดานไวรัส  ระดับความเสี่ยง  10 

3. ความเสี่ยงแฮกเกอร  ระดับความเสี่ยง  7 

4. ความเสี่ยงดานโจรภัยทั้งจากภายในและภายนอก ที่เขามาทำความเสียหายกับฮารแวรและซอฟตแวร  

ระดับความเสี่ยง  3 

5. ความเสี่ยงที่เกิดจากดานไฟฟาดับ และระบบไฟฟาสำรอง  ระดับความเสี่ยง  7 

6. ความเสี่ยงภายใตภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ระดับความเสี่ยง  2 

7. ความเสี่ยงดานสถานการณฉุกเฉิน เชน ประทวง  ระดับความเสี่ยง  2 

8. ความเสี่ยงระบบ BACKUP   ระดับความเสี่ยง  8 

9. ความเสี่ยงการจัดเก็บเอกสาร  ระดับความเสี่ยง  7 

10. ความเสี่ยงดานโปรแกรมการใชงานภายในออฟฟศ  ระดับความเสี่ยง  5 
 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1. จัดทำและปฏิบัติตามคูมือการบริหารความเสี่ยงตอเนื่องของธุรกิจ (BCM) 

2. จัดการฝกซอมอพยพพนักงาน ทดสอบระบบตามคูมือการบริหารความเสี่ยงตอเนื่องของธุรกิจ 

3. กำหนดการซอมและทดสอบระบบ ปละ 3 ครั้ง  

4. จัดฝกอบรมการเรียนรูตามโครงการพี่สอนนองกับการเรียนรูตามแผนงานฝกอบรมของ HR 

5. จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงดาน BCM 

1) คุณธนากร    แสงพิทูร   เจาภาพหลัก 

2) คุณประยุทธ   วงษสวาง คณะทำงาน  

3) คุณสุริยันต    สุขบวกุล คณะทำงาน  

4) คุณชัยมงคล   ถ้ำกลาง  คณะทำงาน  

5) คุณสาธิต    มวงงาม  คณะทำงาน  

6) คุณเพชรนิล   เพ็ญเนตร คณะทำงาน  

7) คุณมานะ   พุมสอาด คณะทำงาน  

8) คุณองอาจ  เพ็ชรผอง คณะทำงาน  

9) คุณวาสนา    พรกุณา           คณะทำงาน  

10) คุณปุญญพัฒน   รติรณกร คณะทำงานและเลขาฯ  

 

 

8 
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    การบริหารจัดการลูกคาทีม่ีความยุงยากและไมเปนมิตร (DCH : Difficult Customers Handling)    
    เจาภาพหลัก  :  คุณวีรวรรณฯ     เจาภาพรวม :  คุณชัยมงคลฯ/คุณรุงนิภาฯ/คุณอารีรัตนฯ 
    

   ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง  

1. คาใชจายที่นอกเหนือจากใบเสนอราคา และเปนการกระทำโดยลูกคาโดยไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกินจากใบเสนอราคา หรือลูกคาตอรองราคาไมรูจบ  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ผูปฏิบัติงานตองทำขั้นตอนการแจงใบรายงานปญหาและยืนยันการแกไขปญหา (Customers 
Problem And Confirm Report) ใหครบถวนสมบูรณและถูกตอง สงใหลูกคารับทราบกอนลง
มือปฏิบัติงาน 

2) ใหผู ปฏิบัติงานสงอีเมลใหกับทางฝายการตลาดรับทราบถึงกรณีที่คาดวาลูกคาจะไมยอมรับ
คาใชจาย 

3) ฝายการตลาดตองเขียนเงื่อนไขการบริการใหชัดเจนลงในใบเสนอราคา ในกรณีท่ีมีคาใชจายพิเศษ
ในการทำงานที่เปนการกระทำโดยลูกคา ทางลูกคาตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

4) กรณีที่ลูกคาขอตอรองราคากับทางผูปฏิบัติงาน หรือทางฝายวางบิลตองแจงกลับไปยังฝาย
การตลาดใหติดตอกลับลูกคาเพี่อตกลงเรื่องการขอตอรองราคา 

5) กรณีที่ปฏิบัติงานไปแลว และมีการขอตอรองราคากับทางผูปฏิบัติงาน ใหทางผูปฏิบัติงานอธิบาย
ใหลูกคาทราบถึงขั้นตอนการทำงาน และแจงกลับไปยังฝายการตลาดเพี่อตกลงเรื่องราคาอีกครั้ง 

6) การขอลดราคาคาใชจายของลูกคาที ่แจงมายังฝายการตลาดตองไดร ับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ หรืออยูในดุลยพินิจของผูจัดการฝายการตลาดทุกครั้ง 

 
2. คาบริการถูก แตตองการการบริการที่สูงเกินราคา (ของดีราคาถูก)  ระดับความเสี่ยง  10 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ฝายการตลาดปรับปรุงใบเสนอราคา โดยแสดงรายละเอียดใหชัดเจนวาราคาดังกลาว รวม / ไมรวม
งานอะไรบาง เพี่อใหลูกคาเห็นถึงความคุมคาและคาบริการที่เปนธรรม การบริการที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง
บางเรื่องชิปปงรายอื่นอาจจะไมม ี

2) ทำตารางเปรียบเทียบคาบริการแตละอยางตามขอที่ 1 วาบริการของวี-เซิรฟฯ มีอะไร และชิปปงราย
อื่นมีหรือไมมีอะไร เพื่อเปรียบเทียบใหลูกคาเห็นถึงความคุมคาของคาบริการ 

3) อธิบายขั้นตอนการทำงาน รวมถึงคูมือการทำงานที่ทางวี-เซิรฟฯ มีใหลูกคาไดรับทราบ เพี่อนำไป
เปรียบเทียบกับชิปปงรายอื่น 
 

3. การบริการที่นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว ตองแจงราคาใหลูกคารับทราบกอนการใหบริการ 
ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 

9 
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1) ผูปฏิบัติงานตองแจงกลับมายังฝายการตลาดใหรับทราบวาลูกคาขอใหทำงานเพิ่มนอกเหนือจากใบ
เสนอราคา เพี่อใหฝายการตลาดทำการเสนอราคาเพิ่มเติมจากที่ไดตกลงกันไว พรอมทั้งใหแจงกลับ
ยังผูปฏิบัติงานอีกครั้งเพ่ีอยืนยันการทำงาน 

2) พิจารณาปรับปรุงใบเสนอราคา (ทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม) 
3) ใหครอบคลุมทุกบริการ (ตามประเภทของธุรกิจลูกคา) อาทิเชน คาขนสงในแตละเสนทาง ควรมี

ราคาทุกประเภทรถไวตั้งแตแรกเพี่อใหทางฝายวางบิลทำการวางบิลไดถูกตองและครบถวน สามารถ
เก็บเงินไดทันทีโดยไมตองขอราคาจากฝายการตลาดใหม และผูปฏิบตัิงานก็ไมตองมาพะวงวามีราคา
แลวหรือยัง ชวยเรื่องความถูกตอง ความรวดเร็ว และความพึงพอใจลูกคา 

4) พิจารณาปรับปรุง Customers Skill ใหเปน Pattern เดียวกันเพ่ีอระบุในแตละบริการนั้น คาบริการ
ที่เสนอครอบคลุม/รวม หรือไมรวมกระบวนการยอยตางๆ อะไรบาง รวมถึงใหระบุวาตองทำงานยอย
ตางๆ อะไรบางใหลูกคา และแตละงานระบุวาเสนอราคาหรือยังไมเสนอราคา เพื่อความชัดเจน 
 

4. ลูกคาบางรายขอใหเสนอราคาบอยๆ แตไมใชบริการ  ระดับความเสี่ยง  2 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ฝายการตลาดตองพิจารณาโอกาสและความเปนไปไดในการที่จะใชบริการของลูกคา เพี่อปองกันการ
เช็คราคาเพี่อเปรียบเทียบกับชิปปงรายอื่น 

2) ขอใหทางลูกคาสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ Shipment ของลูกคาที่ตองการใหเสนอราคา เพี่อ
ประกอบการเสนอราคา 

3) ฝายการตลาดตองทำการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับลูกคาที่มีพฤติกรรมดังกลาววาในระยะเวลา 6 
เดือน ใหมีการเสนอราคาก่ีครั้ง และใชบริการทุกครั้งที่มีการเสนอราคาหรือไม หากพบวามีการให
เสนอราคาแลวไมใชบริการ ใหทำหนังสือแจงกลับไปยังลูกคาถึงการใหสงใบเสนอราคาแตไมใช
บริการ 
 

5. ผูประสานงานของลูกคาไมชอบใชบริการของทางบริษัทวี-เซิรฟ เพราะถูกบังคับใหใช หรือยึดติด
กับชิปปงรายเดิม  ระดับความเสี่ยง 5 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ทางฝายลูกคาสัมพันธตองเขาพบลูกคาที่ดูแลงานใหบอยขึ้น เพี่อกระชับความสัมพันธที่ดี และสราง
ความพึ่งพอใจใหกับลูกคา 

2) ในกรณีท่ีลูกคายังไมเปดใจใหกับทางวี-เซิรฟฯ ใหทางฝายลูกคาสัมพันธพาผูปฏิบัติงานที่ดูแลลูกคา
รายนั้น เขาพบกับทางลูกคาเพี่อเปนการเยี่ยมเยียน และสรางความสัมพันธที่ดี  

3) จัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคารายนี้บอยๆ เพี่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี เชน วันเกิด
ของลูกคามีการสงของขวัญ หรือการดอวยพรไปให 

4) กรณีท่ีลูกคามีการนำมาเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน เชน การทำงานที่ลาชา หรือความสามารถในการ
ติดตอกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในเบื้องตนทางผูปฏิบัติงานตองอธิบายใหลูกคารับทราบวา
หนวยงานราชการแตละท่ีนั้นตางก็มีระเบียบปฏิบัติตามขั้นตอน 
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6. ลูกคาเปลี่ยนผูประสานงาน ทำใหขาดความสัมพันธที่ดีและไมตอเนื่อง ระดับความเสี่ยง 8 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ในเบื้องตนทางผูปฏิบัติงานตองมีการแนะนำตัวใหกับทางลูกคาที่มารับหนาที่แทนคนเดิมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

2) ใหทางฝายลูกคาสัมพันธพาผูปฏิบัติงานเขาพบลูกคาคนใหม เพี่อเปนการเยี่ยมเยียนและสราง
ความสัมพันธที่ดี 

3) ผูปฏิบัติงานตองชี้แจงขั้นตอนการทำงานและขอตกลงเดิมใหผูประสานคนใหมไดรับทราบ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงใหมใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบดวยทางฝายลูกคาสัมพันธตองติดตาม
ประเมินผลการทำงานอยางตอเนื่องสามเดือนติดตอกัน 
 

7. ขั้นตอนการทำงานของบริษัทวี-เซิรฟฯ มีหลายข้ันตอนไมทันใจลูกคา  ระดับความเสี่ยง  5 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) จัดทำคูมือระเบียบและขั้นตอนการทำงานของวี-เซิรฟฯ ใหลูกคารับทราบ 
2) ระบุประกันเวลาในการทำงานในแตละขั้นตอนใหชัดเจน 
3) ใหทางผูปฏิบัติงานอธิบายถึงประโยชนที่ลูกคาจะไดรับจากการทำงานที่มีมาตรฐาน เชน ขั้นตอนใน

การตรวจสอบเอกสารของแผนกตรวจสอบเอกสารเพี่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 
4) ใหผูปฏิบัติงานแจงสถานะของงานลาสุดใหกับลูกคาไดรับทราบเพี่อที่ลูกคาจะไดไมรูสึกถึงความลาชา 
5) หนวยงานภายในที่เกี่ยวของตองมีการอัพเดทสถานะของงานลาสุดใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของให

ไดรับทราบเพี่อแจงตอไปยังลูกคาตอไป 
 

8. พนักงานว-ีเซิรฟฯ ไมมีความรอบคอบในการทำงาน พูดจาไมดี ไมมี Service Mind           
ระดับความเสี่ยง  4 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) อบรมทักษะองคความรูตามโครงการพี่สอนนองใหกับผูปฏิบัติงาน 
2) อบรมทักษะองคความรูใหกับผูปฏิบัติงานในเรื่องการทำงานเฉพาะดาน (On Site Job Training) 
3) อบรมเฉพาะดานเกี่ยวกับเรื่อง Service Mind 
4) หลังจากที่มีการจัดอบรมแลว ใหทางฝายลูกคาสัมพันธเขาไปสำรวจกับทางลูกคาถึงความพึงพอใจ

ภายในสองเดือน 
 

9. ลูกคาเอาแตใจ ไมมีเหตุผล บางเรื่องสุดวิสัยทำตามไมได  ระดับความเสี่ยง  3 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ผูปฏิบัติงานตองรับฟงปญหา / ความตองการของลูกคา เพี่อตรวจสอบขอมูลและชี้แจงขอมูล 
2) ชี้แจงลูกคาดวยเหตุผล / เอกสารอางอิงที่เชื่อถือได / ทำจดหมายชี้แจง หากลูกคายังยืนยันถึงความ

ตองการ ใหประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพี่อเจราจากับทางลูกคาหาขอสรุป 
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10. รถขนสงเก็บคาเสียเวลารอคอย ลูกคาไมรับคาใชจายหรือเงื่อนไขการใชรถขนสงไมยืดหยุน มีผล
ตอตนทุนที่ลูกคาไมยอมรับ  ระดับความเสี่ยง  9 

วิธีการปดความเสี่ยง  

1) ผูปฏิบัติงานตองทางแผนการจัดรถขนสงใหเขาไปที่โรงงานรวมกันกับทางลูกคาที่มีการขนสงมากกวา 
3 ตูตอวันในรายเดียว โดยระบุเวลาที่กำหนดเวลา ดังนี้ 
 กำหนดเขาเชากอนเวลา 08.00 น./ตู 
 กำหนดเขาเชากอนเวลา 10.00 น./ตู 
 กำหนดเขาเชากอนเวลา 12.00 น./ตู 

2) กรณีท่ีมีตูเขาไปท่ีโรงงานจำนวนมากกวาปกติ ทางผูปฏิบัติงานตองแจงใหลูกคาทราบในการเตรียม
แรงงานลสินคาใหเพียงพอกับจำนวนตูที่เขาไปบรรจ ุ

3) ปรับเวลายืดหยุนการใชรถกอนเวลา 12.00 น. เปนกอนเวลา 15.00 น. (กอนวันที่ใชรถ) 
4) การยกเลิกการใชรถขนสงที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

 

11. Messenger รับ-สงเอกสารดวนโดยลูกคาไมยอมรับคาใชจายในการจางวิ่ง ระดับความเสี่ยง 8 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) ผูสั่งงานตองแจงใหลูกคาทราบถึงรอบระยะเวลาของการวิ่งรับ-สงเอกสารที่ชัดเจน 
2) ผูสั่งงานตองทำการตรวจสอบกับทางลูกคากอนทุกครั้งที่มีการสั่งงานวาเอกสารพรอมรับหรือไม 
3) สั่งงานควรสั่งงานลวงหนา ในกรณีที่มีคาใชจายขอใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบดวย 
4) กรณีที่ลูกคาไมยอมรับคาใชจายที่เกิดจากการจางวิ่งรับ-สงเอกสาร ผูสั ่งงานตองแจงใหฝาย

การตลาดรับทราบถึงคาใชจาที่ลูกคาไมยอมรับ 
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    การบริหารความเสี่ยงเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค  
เจาภาพหลัก  : คุณสุริยาฯ / คุณทิพวรรณฯ/ คุณศวิกรฯ/ คุณสาธิตฯ 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงดานการบริหารดูแลเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค  ระดับความเสี่ยง  7 

วิธีการปดความเสี่ยง 
แยกประเภทเอาทซอรซ ขึ้นทะเบียน ซับคอนแทรค 

 ขนสงประเภทเทรเลอร 18 ลอ , 10 ลอพ้ืนเรียบ 
 ขนสงประเภทรถเล็ก 4 ลอ / 6 ลอ 
 เครื่องมือหนัก เครน / เฮี๊ยบ 
 แรงงาน 
 ชิปปงรับชวงตอ 
 คอรสบอรเดอรเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค 
 แพ็คกิ้ง  
 อื่นๆ 

 
2. ความเสี่ยงดานขอมูลMaster Profile Supply Chain แตละประเภท ระดับความเสี่ยง 10 

วิธีการปดความเสี่ยง 
(1) ขอมูลแจงทะเบียน/หนวยงาน/ผูประสานงาน 
(2) ประเภทการขอขึ้นทะเบียน 

 ขนสงประเภทเทรเลอร18ลอ , 10ลอพ้ืนเรียบ 
 ขนสงประเภทรถเล็ก 4ลอ/6ลอ 
 เครื่องมือหนัก เครน / เฮี๊ยบ 
 แรงงาน 
 ชิปปงรับชวงตอ 
 คอรสบอรเดอรเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค 
 แพ็คกิ้ง  
 อืน่ๆ 

(3) ขอมูลบริษัทท่ีจะข้ึนทะเบียน Master Profile Supply Chain 
(4) การตรวจสอบคุณสมบัติ (ตามคูมือการขึ้นทะเบียนเอาทซอรซ)การพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน 

 
3. ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดมาตรฐาน  ระดับความเสี่ยง  8 

วิธีการปดความเสี่ยง 
คูมือขอกำหนดมาตรฐานไมใหเกิดความเสี่ยง(ทั้ง8ประเภท) 

 

10 
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 ขนสงประเภทเทรเลอร18ลอ , 10ลอพ้ืนเรียบ 
 ขนสงประเภทรถเล็ก 4ลอ/6ลอ 
 เครื่องมือหนัก เครน / เฮี๊ยบ 
 แรงงาน 
 ชิปปงรับชวงตอ 
 คอรสบอรเดอรเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค 
 แพ็คกิ้ง  
 อื่นๆ 

 
4. ความเสี่ยงดานความรับผดิชอบเอาทซอรซ – ซับคอนแทรค  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 
กำหนดคุณสมบัติและทำการเขาตรวจประเมิน เอาทซอรซและซับคอนแทรค  

(1) ตองเปนนิติบุคคลยกเวนประเภทแรงงานและงานชายแดน 
(2) มีความนาเชื่อถือ-มีที่อยูเปนหลักแหลงชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
(3) มีความเปนมืออาชีพและตองมีเครื่องมือ-อุปกรณที่ครบครัน สามารถใหบริการในสาขางาน

นั้นๆ ได 
(4) มีขีดความสามารถในการรับชดใชความเสียหายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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    คณะทำงานเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) และสุขอนามัยในการทำงาน (คปอ) 
 เจาภาพหลัก : คุณสมศักดิ์ฯ/คุณสุริยาฯ/คุณทิพวรรณฯ/คุณปุญญพัฒนและคณะทำงานฯ 

แผนการดำเนนิงานประจำป 2563 

1. แผนการจัดตั้งคณะทำงานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

1) จัดตั้งจปหัวหนางาน, จปบริหาร, จปเทคนิค, เทคนิคชั้นสูง 

 ทางดานขนสง 

 ทางดานคลังสินคา 

 ทางดานโลจิสติกส 

 ทางดานแรงงาน 

2) แนวทาง - วิธีการ 

จัดอบรม หลักสูตรจป In house มีคาใชจายครั้งละ 25,500ไมรวม Vat / 1 รุน 20 คน ถา

มากกวา 21-60 คน คิดเพ่ิม 150 บาท/คน 

 จปหัวหนางาน/25,500  ไมรวม Vat 

 จปบริหาร/25,500  ไมรวม Vat 

 จปวิชาชีพ/25,500  ไมรวม Vat 

ขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ใหเสร็จภายใน 180 วัน หลังจาก

ไดรับ  certificate 

3) ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

การแจงข้ึนทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพ้ืนที ่

2. แผนการจัดตั้งคณะ คปอ   

1) จัดตั้งคณะ คปอ ที่มาจากการเลือกตั้งหรือแตงตั้งจากนายจาง) จะตองมี 11 คนหรือมากกวา

แตตองลงทายดวยเลขคี ่

2) แนวทาง - วิธีการ 

 จัดอบรม หลักสูตรจป In house มีคาใชจายครั้งละ 25,500 ไมรวม Vat / 1 รุน 20 คน 

ถามากกวา 21-60 คน คิดเพ่ิม 150 บาท/คน 

 คปอ/25,500 ไมรวม Vat ขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ใหเสร็จ

ภายใน 180 วัน หลังจากไดรับ  certificate 

3) ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

การแจงข้ึนทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพ้ืนที ่

 

 

11 
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3. ทบทวนบทบาทและหนาที่ของ จป 

1) แนวทาง - วิธีการ 

โดยจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรม ทบทวนบทบาทหนาที่ ของ จป และติดตามความคืบหนาเรื่องความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

2) ตัวชี้วัด / ผลลัพธ จัดอบรมภายใน 2 เดือน/ครั้ง 

 

4. จัดการประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ของ คปอ 

1) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน 

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอน

รำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไมปลอดภัยในการทำงานเสนอตอนายจาง 
 

2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานตอนายจาง เพื่อความปลอดภัย

ในการทำงานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการใน

สถานประกอบกิจการ 

3) สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ 

4) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ 3 รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทำงานของสถา

ประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 

5) สำรวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่

เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือ

แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนา

งาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทกุระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง 

7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับตอง

ปฏิบัติ 

8) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องท่ีเสนอนายจาง 

9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป รวมทั้งระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติืหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอตอนายจาง 

10) ประเมิณผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 

11) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทำงานอ่ืนตามที่นายจางมอบหมาย 
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    การบริหารความเสี่ยง : คณะทำงานเชี่ยวชาญดานประกันภัย 5 ดาน 
 เจาภาพหลัก : วาที่ ร.ต.ดร.ธเนศฯ  เจาภาพรวม : คุณทิพวรรณฯ /คุณสุริยาฯ /คุณศิวกรฯ/คุณธนากรฯ 
1. ประกันภัยดานศุลกากรและงานที่เกี่ยวของสวนกลาง   เจาภาพ : คุณธนากรฯ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

ความเสี่ยงการประกันภัยดานศุลกากรและงานที่เกี่ยวของ  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1. จัดทำคูมือการประกันภัยดานศุลกากรงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยดวยบทตางๆ ดังนี้ 

1) บทนำ 

2) ความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา 

3) การกระจายความเสี่ยงดวยการประกันภัย 

4) เงื่อนไขที่ไมอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของประกันภัย 

5) การบริหารความเสี่ยงดานศุลกากรและงานที่เก่ียวของประกอบดวย 

 การรับงานของฝายการตลาด ตองมีเงื่อนไขรับผิดชอบอยางไร 

 การเสนอราคาใหครอบคลุม กำหนดเงื่อนไขตางๆ ความรับผิดชอบตอลูกคา 

 การกระจายความเสี่ยงไปบริษัทฯประกันภัย ลูกคาอยางไร 

 การกระจายความเสี่ยงไปบริษัทลูกคาอยางไร 

2. จัดทำคูมือตามรายละเอียดตามขอที่ 1 

3. จัดใหมีการฝกอบรมใหสอดคลองตามกำหนดของโครงการพี่สอนนองหรือ On side Job Training 

ตามความเหมาะสม 

4. กำหนดเงื่อนไขของการเคลมและเรียกรองคาสินคาไหมทดแทนจากบริษัทฯ กำหนดแจงหนังสือถึง

ลูกคาเพื่อใหกระจายความเสี่ยงดานพิธีการศุลกากรที่ชัดเจนและลูกคายอมรับในเงื ่อนไข ปองกัน

การเคลม 

 

2. ประกันภัยดานศุลกากรและงานที่เกี่ยวของสาขาภาคใต  เจาภาพ : คุณศิวกรฯ 

แนวทางการปฏิบัติงานใหยึดถือตามสวนกลางเปนแนวทางปฏิบัติ 

 

3. ประกันภัยดานขนสง   เจาภาพ : คุณสุริยาฯ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงประกันภัยดานขนสง  ระดับความเสี่ยง  10 

วิธีการปดความเสี่ยง 

12 



41 
 

1) จัดทำคูมือปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประกันภัยรายเที่ยวดานขนสง อยางละเอียดทุกขั้นตอน 

และทำการสื่อสารอบรมพนัก งานในสังกัดใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง และวิธีการปฏิบัติเฝา

ระวังอยางเปนระบบ 

(1) ความรับผิดชอบของผูใหบริการขนสงที่มีตอลูกคาทุนประกันภัยสินคาขั้นต่ำ 

 4 ลอตูทึบ  500,000 บาท 

 6 ลอตูทึบ  1,000,000 บาท 

 10 ลอตูทึบ 1,000,000 บาท 

 เทรเลอร    2,000,000 บาท 

(2)  กระจายความเสี่ยงดวยประกันภัยฯ : บริษัทเมืองไทยประกันภัย  

ขึ้นทะเบียนเปนMaster Profile บริษัทประกันภัย  

 บริษัทประกันภัยและรายชื่อ , เบอรโทร , Email ผูประสาน  

 ตารางคาเบี้ยประกันภัยเปนMaster 

 รายละเอียดกรมธรรมเง ื ่อนไขความคุ มครอง แบบลายลักษณอักษรจากบริษัท

ประกันภัยฯ 

เงื่อนไขการสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการไลเบี้ย: 

 ทำประกันภัยเพิ่มจากทุนประกันที่จำกัดความคุมครอง  ทำประกันแบบแคริเออร ชื่อ

ผูเอาประกัน “บริษัทวี-เซิรฟฯทรานสปอรตจำกัด  

 กรณีที่ลูกคาตองการใหชื่อผูเอาประกันเปนชื่อลูกคา ทำประกันแบบอินแลนด และ

ลูกคาตองทำประกันภัยแบบเต็มจำนวนมูลคาสินคาและ บริษัทประกันภัยแนบ

ขอความ สงวนสิทธ ไมไลเบี้ย บริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติกสจำกัด 

(3) เงื่อนไขที่อยูนอกเหนือการประกันภัย-ปดความเสี่ยง 

 สงวนสิทธิความรับผิดชอบ  เปนลายลักษณอักษร ดานหลังใบสงสินคา , ใบแจง

อนุมัติทำประกันภัยสินคารายเที่ยวเพิ่มเติม ขอความสงวนสิทธิ์ตามเอกสาร 1 แนบ* 

(4) ปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง ดานรถขนสง  (คูขนานCS) 

ปฏิบัติตามประกาศที่11/2562  27 กันยายน2562 ขอปฏิบัติ เรื่องระเบียบวาดวยการซื้อ

ประกันภัยเพิ่มเติม 

 แจงวงเงินประกันภัยสินคาความเสียหายสูงสุด 

- 4ลอตูทึบ  500,000 บาท 

- 6ลอตูทึบ  1,000,000 บาท 

- 10ลอตูทึบ 1,000,000 บาท 

- เทรเลอร    2,000,000 บาท 

 CS ระบุประเภท และราคาสินคาลงในใบจองรถใหครบถวน 
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 กรณีที่สินคามีมูลคาเกินทุนประกันภัยฯ ลูกคาตองการทำประกันภัยฯรายเที่ยวเพิ่ม  

CSแนบใบแจงขออนุมัติทำประกันภัยสินคารายเที่ยวเพิ่มเติม มายังฝายขนสงพรอม

เอกสารแนบ มาพรอมใบจองรถ 

- BL 

- INVIOCE 

- PACKING LIST 

- สำเนาใบขนสินคา 

 ฝายขนสงดำเนินการประสานงานบริษัทประกันภัยฯ เพื ่อออกตารางกรมธรรม

คุมครองกอน สงรถเขารับสินคา 

 ทางฝายขนสงแจงเลขที่กรมธรรม ไปยังCS เพื่อแจงขอมูลดานประกันภัยสินคาให

ลูกคาทราบ 

 ขั้นตอนการสงใหการเงิน เพื่อวางบิลลูกคา 

 สรุปการทำประกันภัยเพิ่มรายเที่ยว ประจำเดือน 

 

2. ขอปฏิบัติการใหบริการลูกคาดานงานขนสง Transport Service  ระดับความเสี่ยง  9 

วิธีการปดความเสี่ยง 

(1) ระบุเงื่อนไขการสงวนสิทธิด์านประกันภัย ในดานหลังใบสงสินคา 

(2) ทำการขึ้นทะเบียนMaster Profile ประกันภัยรถ ประกันภัยสินคา ของบริษัทรถขนสง 

(3) เพิ่มขอมูลประกันภัยรถ ประกันภัยสินคา ในระบบการแจงเตือน E-Alert 

(4) Call Center ทำการตรวจสอบทะเบียนรถขนสงที่นำมาวิ่งงาน มีการลงทะเบียนแลว 

(5) กำหนด Call Center ดานประกันภัย เปนคุณเกษมศรี (โดยพนักงานในสังกัดทุกคน

จะตองรูเรื ่อง การบริหารความเสี่ยงประกันภัยดานขนสงอยางละเอียดและสามารถ

ปฏิบัติได 

(6)  ทำการอบรมพนักงานเจาหนาที่จัดรถขนสงใหเขาใจในการแจงทำประกันภัยเพิ่ม และ

เขาใจในเงื่อนไขขอยกเวนตางๆ อยางละเอียด 

 

3. ผูเชี่ยวชาญดานประกันภัยเฉพาะดานขนสง  ระดับความเสี่ยง  9 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) สงเจาหนาที ่ขนสงเขาทำการอบรมใหสามารถมีความรู ความชำนาญ ดานประกันภัยที่

เกี่ยวของกับงานขนสง 

 เงื่อนไขความคุมครอง 

 ขอยกเวน 
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 เกี่ยวของกับกฎหมายกำหนด 

 สินไหมและการเคลม 

 อื่นๆ 

2) กำหนดรายชื่อผูอบรม 

 คุณสุริยา 

 คุณเกษมศรี 

 คุณอรวินท 

 คุณศิริยากร 

 

4. ประกันภัยดานคลังสินคา เจาภาพ : คุณทิพวรรณฯ 

วิธีการปดความเสี่ยง 

ระบุแนวทางการปฏิบัติอยูในหัวขอที่ 6 เรื่อง Warehouse Risk Management   

 

5. ประกันภัยดานกระจายสินคาภายในประเทศ Pack / Move / Labour   

เจาภาพ : คุณทิพวรรณฯ 
ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงดานรถขนสง-แรงงาน-PACK & MOVE  ระดับความเสี่ยง……………. 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) รถขนสงที่เปนซับคอนแทรคตองมีทุนประกันภัยสินคาขั้นต่ำ 

 4ลอตูทึบ     500,000 บาท 

 6ลอตูทึบ   1,000,000 บาท 

 10ลอตูทึบ     1,000,000 บาท 

 เทรเลอร        2,000,000 บาท 

 เครน , เฮี้ยบ      600,000 บาท 

 แรงงาน              10,000 บาท 

2) ทำการขึ้นทะเบียนMaster Profile ประกันภัยรถ ประกันภัยสินคา ของบริษัทรถขนสง 

3) เพิ่มขอมูลประกันภัยรถ ประกันภัยสินคา ในระบบการแจงเตือน E-Alert 

4) Call Center ทำการตรวจสอบรถขนสงที่นำมาวิ่งงาน มีการลงทะเบียนแลว 

 

2. ความเสี่ยงดานการจัดรถและแรงงาน (คูขนานCS)  ระดับความเสี่ยง……………. 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) จัดสงจดหมายแจงขอจำกัดความรับผิดชอบใหกับลูกคาทางไปรษณียตอบรับ และบันทึกผล 

ติดตามการตอบกลับเอกสารเก็บเขาแฟมใหสมบูรณ หากลูกคารายใดที่ยังไมมีการตอบกลับมา
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ภายใน 7 วันหลังการจัดสง จะตองโทรศัพทติดตามสอบถาม หากลูกคาไมไดรับใหทวนสอบความ

ถูกตองของขอมูล-ที่อยูในการจัดสง และทำการสงซ้ำ 

2) ใบจองรถ CS ตองระบุประเภท และราคาสินคาลงในใบจองรถใหครบถวน 

3) กรณีที่สินคามีมูลคาเกินทุนประกันภัยฯ CS ตองระบุแจงขนสงใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร วา

ลูกคาตองการทำประกันภัยฯเพิ่มหรือไม  

4) กรณีลูกคาทำประกันภัยฯเพิ่ม : 

  CSแนบใบแจงขออนุมัติทำประกันภัยสินคารายเที่ยวเพิ่มเติม มายังฝายขนสงสวนกลาง 

พรอมเอกสารแนบ มาพรอมใบจองรถ 

 ฝายขนสงสวนกลาง ดำเนินการประสานงานบริษัทประกันภัยฯ เพื่อออกตารางกรมธรรม

คุมครองกอน สงรถเขารับสินคา 

 ทางฝายขนสงสวนกลาง แจงเลขที่กรมธรรม ไปยังCS เพื่อแจงขอมูลดานประกันภัยสินคาให

ลูกคาทราบ 

 กรณีลูกคาไมทำประกันภัยฯเพิ่ม ใหเก็บ e-mail แจงลูกคาไวเปนหลักฐาน 

3. ความเสี่ยงในการขนถายสินคาดวยแรงงานคน  ระดับความเสี่ยง……………. 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) การปฏิบัติงานดานความปลอดภัยสำหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน  จะตองมีการ

จัดเตรียมอุปกรณสำหรับการขนถายสินคาใหระมัดระวังสูงสุด 

2) การขนถายสินคาที่มีมูลคาสูง  มีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย  หัวหนาสวนแรงงาน

จะตองตรวจสอบรายละเอียดงาน  ประเภทสินคาและขอควรระวังมูลคาสินคา 

3) การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย  หัวหนาสวนแรงงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม  

และตรวจสอบสินคารวมกับลูกคา หากพบสินคาเสียหายใหแจงลูกคาทราบทันที 

4) การขนถายสินคาประเภทสารเคมี  พนักงานจะตองสวมใสอุปกรณเซฟตี้ใหเรียบรอย และตอง

ระมัดระวังเปนพิเศษ 

5) การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ พนักงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน เมื่อลงสินคาจะตองลงดวยความระมัดระวัง 

 

4. ความเสี่ยงในการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  ระดับความเสี่ยง……………. 

วิธีการปดความเสี่ยง 

1) การขึ้นทะเบียนซับคอนแทรกและตรวจสอบบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ของแรงงานตาง

ดาวที่จะนำมาใหบริการกับลูกคาจะตองมีการตรวจสอบวาเปนแรงงานที่มีใบอนุญาต 

2) จัดทำระบบฐานขอมูลเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถควบคุม กำกับ ติดตามและปฏิบัติงานไดอยาง

ชัดเจน 
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3) การลงพื ้นที่ตรวจสอบซับคอนแทรก สำหรับงานครั ้งแรกเริ ่มใหบริการ พรอมอบรมขอหาม

ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานขนถายสินคา 

4) การตรวจสอบพบแรงงานในมีอัตลักษณไมตรงกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือมี

คุณสมบัติไมถูกตอง  โดยเฉพาะแรงงานตางดาวไมมีบัตรหรือบัตรหมดอายุ  จะตองปฏิเสธไมให

แรงงานเขาไปทำงานในพ้ืนที่สถานประกอบการโดยเด็ดขาด 
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     FREIGHT FORWARDER RISKMANAGEMEN   
     เจาภาพ คุณโชคชัยฯ /คุณอังคณาฯ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง 

1. ความเสี่ยงและความปลอดภัยดานการระบุรายละเอียดในเอกสารรับขนสงสินคาระหวางประเทศ 
(Bill of  lading : B/L)   ระดับความเสี่ยง  10 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) การระบุ C/O ( Care Of ) หรือ O/B (On Behalf Of) ในหนาเอกสาร B/L  สำหรับงาน 
Transit Shipment 1 เอกสารจะตองระบุชื่อ C/O or O/B อยางถูกตองในแตละดานที่นำสง
สินคาการทำพิธีการผานแดนไปประเทศลาว จะตอง C/O V-SERVE TRANSPORT LTD เฉพาะ 
ดานดังนี้เทานั้น  

 ดานศุลกากรหนองคาย 
 ดานศุลกากรนครพนม 
 ดานศุลกากรมุกดาหาร 
 ดานศุลกากรชองเม็ก 
 ดานศุลกากรเชียงของ 
 ดานศุลกากรบึงกาฬ 
 ดานศุลกากรทาลี่(เฉพาะหนองผื่อเทานั้น) 
 ดานศุลกากรเชียงคาน(เฉพาะคอกไผเทานั้น) 
 ดานศุลกากรเขมราฐ(เฉพาะปากแซงเทานั้น) 
 ดานศุลกากรทุงชาง(เฉพาะหวยโกนเทานั้น) 

2) หากไมเปนไปตามดานที่กำหนดไวขางตน ใหใช V-SERVE CROSS BORDER LTD (พมา / เขมร 
/ มาเลเซีย )  

3) หามไมใหระบุในหนาเอกสาร C/O V-SERVE LOGISTICS LTD เพราะใหบริการงาน นำเขา
สงออกปกติ หากติดปญหาจะกระทบกับการใหบริการกับลูกคา ใชบริการหลักของบริษัท 
ทาเรือที่นำเขาสินคา ผานแดน   

 สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 
 สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
 ดานศุลกากรมาบตาพุด 
 ดานศุลกากรแมสอด 
 ดานศุลกากรแมสาย 
 ดานศุลกากรแมสาย 
 ดานศุลกากรอรัญประเทศ 
 ดานศุลกากรสุไหงโกลก 

        สนามบิน สำหรับนำเขา สงออก สินคาผานแดน 

 สนามบินดอนเมือง 
 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 ใหทำการ C/O V-SERVE CROSS BORDER LTD 

13 
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2. ความเสี่ยงในดานสินคาตองหาม สินคาผิดกฎหมาย สารเสพติดรายแรงตามกฎหมาย ประเภท    
1 2 3 4 5   ระดับความเสี่ยง  10 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1) สำหรับลูกคาใหม จะตองผานการพิจจารณาอนุมัติ จาก ดร.ธเนศกอนรับงานทุกครั้ง 
2) จะตองระบุใหชัดเจน บนเอกสาร Booking Confirm วาสินคาทำการบรรจุโดยลูกคา 

และหากพบวามีสารเสพติดหรือสิงผิดกฎหมาย ทางบริษัทไมรวมรับชอบในทุกกรณ ี
3) ขอเอกสาร Invoice & Packing List ที่ระบุรายละเอียดสินคาทุกครั้งที่มีการสงออก จะ

ไมออกเอกสาร B/L ภายใตขอมูล SI ( Shipping Introduction ) เพียงอยางเดียวไมได 
 

3. ความเสี่ยงดานสินคามีมูลคาสูง   ระดับความเสี่ยง  8 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1. Packages สินคา 
(1) สินคาจะตองม ีPackages ที่เหมาะสมกับการขนสงแตละแบบ ทางเรือ ทางอากาศ 
(2) ลักษณะของ Packages จะตองไมมิดชิดไมแสดงรายละเอียดที่ชวนใหเกิดการลักขโมย 
(3) สินคาตองมีการทำประกันภัย Class A คุมครองทุกความเสี่ยงตลอดการขนสง 

2. การจัดเก็บ 
(1) การบรรจุสินคาจะตองมีการถายรูปตามมาตรฐาน 
(2) การนำสินคาไปพัก จะตองแจงใหลูกคาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทุกครั้ง 

3. การขนสง 
(1) รถขนสงจะตองทำการ Seal ตลอดการขนสงจะถึงทาเรือ หรือโรงงานลูกคา 
(2) รถขนสงจะตองมี GPS ตามมารฐานของบริษัท Insurance  

4. การทำเอกสาร B/L  
(1) เอกสารจะตองตรวจและ Confirm โดยลูกคาทุกครั้ง โดยเฉพาะปริมาณสินคาที่รับขนสงแต

ละครั้งลูกคาตองรับรูและมีการสงทาง E – Mail 
 

4. ความเสี่ยงดานสินคาตองดูแลเปนพิเศษ ตองใชผูชำนาญเฉพาะทาง  ระดับความเสี่ยง  10 
วิธีการปดความเสี่ยง 

1. สินคาประเภทเครื่องจักร 
1) จะตองทำการจองระวางใหเหมาะสม สอบถามรายละเอียดสินคากับลูกคาใหชัดเจน 

สินคาใหม มือสอง มีการรั่วไหลของน้ำมันหรือของเหลวหรือไม มีแบตเตอรรี่ หรือสิ่งที่
กระทบตอการขนสงทั้งทางเรือหรือทางอากาศหรือไม  

2) ความเสี่ยงดานการขนสงภายในประเทศ เสนทางการขนสงตองทำการตรวจสอบวามีสิ่ง
กีดขวางหรือตองขออนุญาติผานทางหรือไม 
 

2. สินคาควบคุมอุณหภูมิ 
1) ลูกคาจะตองระบุอุณหภูมิมาอยางชัดเจน วาจะควบคุมที่กี ่องศา และใหระบุในหนา

เอกสาร Booking Confirm ทุกครั้ง 
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3. สินคาอันตราย 
1) ลูกคาตองสง MSDS มาทุกครั้งเพ่ือสงตอใหสายเรือตรวจสอบและรับขนสง 
2) 2MSDS จะตองสงมาเปนเอกสารที่ชัดเจนไมมีการตัดตอเพราะหากเกิดความเสียหาย

ระหวางการขนสงบริษัท Insurance ของเรือจะเรียกตรวจสอบเอกสารรับขนสงทั้งหมด 
 

4. สินคาที่ตองการระยะเวลาการขนสงที่แนนอน  
1) สินคาที่ขนสงภายใตขอกำหนดของ LC หรือสินคาประเภทวัตถุดิบเรงดวน จะตองทำความ

เขาใจกับลูกคาวาการขนสงเปนไปตามมาตรฐานของสายเรือผูรับขนสง การลาชาหรือการ
ไปถึงเร็วเร็วกวากำหนดการของสายเรือ ทางเราสามารถแจงใหลูกคาทราบไดแตไม
สามารถควบคุมไดทั้งหมด 
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ภาคผนวก 

เอกสารแนบทายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
คณะทำงานเชีย่วชาญดานประกนัภัย 5 ดาน 

 

 


