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SINCE 1983 

ความเปนเลิศระบบปฏิบัติการมาตรฐานขนสงทางถนน
และมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง

 ความหมายความเปนเลิศ :
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีผลผลิตท่ีดีกวา
การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุ
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
 V-Serve Group กอต้ังป 2526 
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิสติกสท้ังในประเทศ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยและตางชาติ
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําป
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงใน
ในองคกรใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

 กุญแจแหงความสําเร็จของงานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ความตอเน่ืองเก่ียวของกับความสามารถในการ
จัดทําเปนคูมือและมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว
รูปธรรมในการขับเคล่ือนไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน 
Practice” ครอบคลุมมิติ 4 ดานของงานใหบริการประกอบดวย 

1. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ
(Custom Broker Services Standard Best Practice Manual

2. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา 
(Warehouse Services Standard Best Practice Manual

3. คูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
(Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual

4. คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง 
 

 บริษัทฯมีความมุงม่ันในการยกระดับการทํางาน
นอกจากใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงาน
ชวงเวลาอาจจําเปนตองมีความยืดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ
งานโลจิสติกสท่ีเก่ียวของ สามารถติดตอไดท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 
www.v-servelogistics.com และ 
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง 

กิตติคุณประกาศ 
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ 

ความเปนเลิศระบบปฏิบัติการมาตรฐานขนสงทางถนน 
และมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง 

 

: อาจหมายถึงระบบการทํางานท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
มีผลผลิตท่ีดีกวา สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุ
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

2526 (ค.ศ.1983) เปนธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสเขาสูปท่ี 
โลจิสติกสท้ังในประเทศ-ประเทศเพ่ือนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถ

เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยและตางชาติ
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา เก่ียวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ

ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเน่ือง  

งานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ามสามารถในการถายทอดทักษะอยางเปนกระบวนการดวยการมี

มีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Stand

ดานของงานใหบริการประกอบดวย  

มาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ  
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  
Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซับพลายเชนรวมบริการขนสง 
Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual) 
คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง (10S Safety Transport Manual

ในการยกระดับการทํางานใหมีความเปนเลิศเปนไปตามคูมือ
ใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงานยังเผยแพรใหกับลูกคา อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ

ชวงเวลาอาจจําเปนตองมีความยืดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี-เซิรฟ กรุป ท่ีเปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกคา
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน

สมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ ลูกคาประสงคท่ีจะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
สามารถติดตอไดท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 

และ QR-CODE รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง Call Center โทร. 02 744 1007  

 
บริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป 

พฤษภาคม 2562 

อาจหมายถึงระบบการทํางานท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร

เขาสูปท่ี 36 การใหบริการ
ประเทศเพ่ือนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถของ       

เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยและตางชาติ 
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับองคกร

เก่ียวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ

งานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ะอยางเปนกระบวนการดวยการมีมาตรฐานการทํางาน

มีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว เพ่ือความเปน
Logistics Standard Services Best 

พลายเชนรวมบริการขนสง  

Safety Transport Manual) 

มีความเปนเลิศเปนไปตามคูมือ ไดจัดทําเปนรูปเลม
อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ

ท่ีเปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกคา       
ขอสงวนสิทธ์ิยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือท้ังหมดและหรือสามารถเปล่ียนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน

ลูกคาประสงคท่ีจะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการ      
สามารถติดตอไดท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 

รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ



 
     

                          สารบัญ 

แนะนํา         หนา 

1. กิตติคุณประกาศและขอสงวนสิทธ์ิการใชคูมือ 
2. สารบัญ 
3. Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ 
4. มาตรฐานคุณภาพสากลท่ีไดรับการรับรอง 
5. STUFFING & DELIVERY 
6. ศูนยขนสงก่ิงแกว 
7. ขนาดและประเภทสําหรับบริการงานโลจิสติกส 
8. ระบบ e- Call Center Monitor 

 
 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บทท่ี 1    ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานปฏิบตัิการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐาน 

              ซัพพลายเชนรวมบริการขนสง 

 

1. ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา  
2. ระบบคูมือมาตรฐานความปลอดภัยขนสง 
3. ความรับผิดชอบความเสียหาย 
4. Real Time E - Call Center / Truck Route Status and Traceability 
5. ขนสงถูกกฎหมายและปลอดยาเสพติด 
6. Air Pollution Treatment & Environment Care Transport 
7. ระบบมาตรฐานขนสงสากล 
8. การบริหารความเส่ียงโซอุปทานขนสง 
9. ศูนยอบรมทักษะผูบริหารและพนักงานขับรถ 
10. แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง 
11. นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสง 
12. คูมือมาตรฐานปฏบัิติการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง

  

7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

บทท่ี 2    Just In Time Best Practice ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT)  

1. ยกระดับขนสงตรงเวลา : ดวยการประกันเวลาสงมอบ (JIT Warranty)   
2. JIT One Team To Go การประกันเวลาการสงมอบ, การปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหวางบริษัท 

วี- เซิรฟฯ และซัพพลายเชนขนสง (Transport Supply Chain) 
3. JIT Transport Innovation  

4. ศูนยปฏิบัติระบบ Call Center 24 ช่ัวโมง  (Transport Status Watching Monitor)  

 

10 

10 

 

10 

11 

บทท่ี 3    High Risk Transport & Special Treatment Operation 12 



  

บทท่ี 4    การรักษาลูกคาและความพึงพอใจดานขนสง  

1. ปฏิบัติการรักษาลูกคา “Under Score”  (การดูแลและขอปฏบัิติสําหรับลูกคาไดคะแนนโพล    
ความพึงพอใจท่ีตํ่ากวาเกณฑ)     

2. การดูแลลูกคาใหม (N Customer) แผนรักษาลูกคา    
3. แผนการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของพนักงานขนสง 
4. แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง 

    

13 

 

13 

13 
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บทท่ี 5    ปฏิบัติการมาตรฐานสากลการใหบริการดานขนสง  

1. ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง     
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1. อัพเดตทะเบียนรถบรรทุกของซัพพลายเชน      
2. ปฏิบัติตามคูมือขนสงปลอดภัย 
3. ขนสงปลอดภัย 
4. ประกันภัยทางขนสง 
5. แผนรองรับเหตุฉุกเฉินความตอเน่ืองธุรกิจ (BCM) 
6. ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด/ ประกาศกรมการขนสงทางบกหรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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บทท่ี 8    ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสียหาย (Limited Liability)  

1. กําหนดขอบเขต – จํากัดความรับผิดชอบ  

2. ระบบการแจงเตือน (E-ALERT) ประกันภัยหมดอายุ                 
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บทท่ี 9    การพัฒนาบุคลากรขนสงและพันธมิตรซพัพลายเชนขนสง 20 

บทท่ี 10   ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบตัิสําหรับรถรวมบริการวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด 
 

1. คุณสมบัติรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง)      
2. เง่ือนไขทุนประกันภัยสําหรับรถบรรทุกของซัพพลายเชนขนสง 
3. พนักงานขับรถของรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง) 
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5. มาตรฐานการใหบริการขนสงตรงเวลา (JIT) 
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21 
21 
21 
22 
22 
23 
23 



 
 
 

 

บทท่ี 11    ปฏิบัติการสําหรับการขนสงประเภทสินคาเฉพาะทาง 
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สามารถขอคูมือระบบปฏิบัติการมาตรฐานความเปนเลิศขนสงทางถนน 

และมาตรฐานซัพพลายเชนรถรวมบริการขนสง ไดท่ี... 
 

E-Mail  :  transport@v-servegroup.com            

Call Center  :  02-744-1007 ตอ่ 19 

Hot Line  :  064-656-5999 สายตรง 

www.v-servelogistics.com            
สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมได               

โดยการ SCAN QR CODE ไดที่น่ี 
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บทท่ี 1 
 

ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง 
SATISFACTION WARRANTEE : TRANSPORT SERVICE BEST PRACTICE 
 

1. Just In Time Best Practice / ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา 
 Inbound   ขาเขา 98% 
 Outbound ขาออก 100% 

 
2. V-Serve Safety Standard Transport Manual (10s) / ระบบคูมือมาตรฐานความปลอดภัยขนสง ประกอบดวย 

1) ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลท่ี 3 
2) ขอปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใตการเกิดอุบัติเหตุ 
3) การตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพ่ือความปลอดภัย 
4) การตรวจสภาพตูคอนเทนเนอรเพ่ือความปลอดภัย 
5) ขอระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตาง  ๆ
6) การปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย 
7) การปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ 
8) การปองกันโจรภัยและการขโมยสินคา 
9) ปฏิบัติการขนสงเพ่ือส่ิงแวดลอม 
10) Call Center ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกสเพ่ือความปลอดภัย 

 
3. Transport Guarantee Limit Liability  / ความรับผิดชอบความเสียหายไมเกิน 

 รถ 4 ลอ  ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน     500,000  บาท 
 รถ 6 ลอ  ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน  1,000,000  บาท 
 รถ 10 ลอ  ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน  1,000,000  บาท 
 รถเทรลเลอร  ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน  2,000,000  บาท 
(หากลูกคาตองการเพ่ิมใหสูงกวาน้ี สามารถซ้ือประกันภัยเพ่ิมจากวี-เซิรฟได) 
 

4. Real Time E - Call Center / Truck Route Status and Traceability   
ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกส เพ่ือควบคุม-ติดตามสถานะรถบรรทุกแบบเรียลไทมเปนศูนยทําหนาท่ีรับแจง

อุบัติเหตุเพ่ือการแกปญหาแบบทันทวงที สามารถตรวจสอบสถานะการรับบรรทุกข้ึนเรือ (Customs Status 04) การ
ทํางานใชระบบ GPS และโปรแกรมซอฟตแวรท่ีออกแบบมาเพ่ือเปนการเฉพาะ 

  เวลาการทํางานของ Call Center 24 hours 
ศูนยก่ิงแกว : ชวงเวลาทํางานกะเชา  เวลา 07.00 - 16.00 น. Tel.086-341-8950 
  ชวงเวลาทํางานกะบาย  เวลา 16.00 - 23.00 น. Tel.086-341-8950 
  ชวงเวลาทํางานกะดึก  เวลา 23.00 - 07.00 น. Tel.086-341-2736 
ศูนยสุขุมวิท 77 : เวลา 20.00 – 04.00 น. (ยกเวนวันอาทิตย) Tel.086-341-2736 

วันนักขัตกฤษ   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
  
 
 

สามารถดาวน์โหลด 

คู่มือฯ ทางมือถือได้ที�นี� 
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5. Traffic Rule & Drug Free Transport Best Practice / ขนสงถูกกฎหมายและปลอดยาเสพติด  

 รถขนสงของวี-เซิรฟจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเปนระบบปฏิบัติการเปนเลิศมีการ MOU กับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติดานยาเสพติด มีการเช็คตรวจแอลกอฮอลกอนปฏิบัติหนาท่ีและการตรวจเลือดอยางตอเน่ือง  

 
6. Air Pollution Treatment & Environment Care Transport  

มีการตรวจคาควันดําเพ่ือส่ิงแวดลอมดวยอุปกรณท่ีมีมาตรฐานไดรับการรองรับจากกรมการขนสงทางบกพรอมท้ังมี
ระบบปฏิบัติการการซอมบํารุงตามระยะเวลาและคูมือท่ีกําหนด 

 
7. International Standard Certificate / ระบบมาตรฐานขนสงสากล 

 Q-Mark Standard  มาตรฐานขนสง (กรมการขนสงทางบก) 
 Q -Cold Chain Standard  มาตรฐานขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ (2019) 
 AEO Standard  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (WCO) 
 ISO 9001 : 2015 (ACM/ UKAS) 
 Halal Standard  มาตรฐานขนสงสินคาฮาลาล (ศูนยวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
8. Transport Supply Chain Risk Management / การบริหารความเส่ียงโซอุปทานขนสง 

ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการซัพพลายเชนดานขนสงของวี-เซิรฟใหมีมาตรฐานเทียบเทากับรถของวี-เซิรฟ มีการ
อบรมทักษะพนักงานขับรถและตรวจสภาพรถตามตารางท่ีกําหนด 

 
9. Drivers & Supply Chain Skill Development Center / ศูนยอบรมทักษะผูบริหารและพนักงานขับรถ  

บริษัทฯ มีศูนยอบรมของตนเองและหลักสูตรการอบรมทักษะคนขับรถ-ผูบริหารงานขนสงท้ังซัพคอนแทรคและ        
บุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับขนสงภายใตมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) ซ่ึงวี-เซิรฟไดรับอนุมัติเปน
หนวยงานสอบรับรองมาตรฐานดานขนสงและคลังสินคา 

 
10. Customer Satisfaction Evaluation  / แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง  

จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาท่ีใชบริการโดยมีแบบสอบถามท้ังระบบสํารวจและการสัมภาษณ
ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ 

 
11. นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสง 

 B2B Smart Link App. ลูกคาสามารถเช่ือมโยงขอมูลผานแอปพลิเคช่ัน-ติดตามการทํางานผานอินเตอรเน็ตและ      
โมบายโฟน (เร่ิมใช กรกฎาคม 2562) 

 E-Call Center & Truck Route Traceability โปรแกรมควบคุมสถานะขนสงเช่ือมโยงออนไลนกับ GPS สามารถ
ติดตามสถานะท้ังปจจุบันและยอนหลังรถบรรทุกทุกคันซ่ึงใหบริการลูกคา 

 E-Driver Big Data ระบบฐานขอมูลพนักงานขับรถท้ังของวี-เซิรฟและซัพพลายเชนเช่ือมโยงกับฐานขอมูลสนง.
ตํารวจแหงชาติ 

 E-Booking ระบบการจองรถอิเล็กทรอนิกส 
 E-Alert ระบบแจงเตือนทะเบียนรถ, ประกันภัย, ใบขับข่ีและอ่ืน  ๆเช่ือมโยงอัตโนมัติ 
 LINE & E-Advise Board ระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลและพนักงานขับรถดวยระบบ LINE 
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12. V-serve Transport Service Standard Best Practice Manual  

คูมือมาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง ท้ังหมด       
10 ดาน ไดแก 

1) Just In Time Best Practice ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT)  98 % 
2) High Risk Transport & Special Treatment Operation คูมือและอบรมทักษะผูบริหารขนสงและพนักงาน

ขับรถเก่ียวกับปฏิบัติการขนสงท่ีมีความเส่ียงสูงและตองการดูแลเปนพิเศษ 14 ประเภท  
3) ยกระดับคุณภาพและคุณภาพดานขนสงเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา 
4) ปฏิบัติการมาตรฐานสากลใหบริการดานขนสง 5 มาตรฐาน  

 Q-Mark Standard  มาตรฐานขนสง (กรมการขนสงทางบก) 
 Q -Cold Chain Standard  มาตรฐานขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ (2019) 
 AEO Standard  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (WCO) 
 ISO 9001 : 2015 (ACM/ UKAS) 
 Halal Standard มาตรฐานขนสงสินคาฮาลาล (ศูนยวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

5) มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง ( Environment Care ) 
6) การบริหารความเส่ียงในงานขนสง  (Transport Risk Management) 
7) ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสียหาย ( Limited Liability )  
8) การพัฒนาบุคลากรขนสงและพันธมิตรซัพคอนแทรค 
9) ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบัติสําหรับรถรวมบริการของวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด 
10) ปฏิบัติการและมาตรฐานสําหรับขนสงสินคาเฉพาะทาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“สามารถดาวน์โหลด 

คู่มือขนส่งปลอดภยัทางมอืถือ   

ได้ที�นี�คะ่” 
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บทท่ี 2  

Just In Time Best Practice / ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT)  
ตัวช้ีวัด : สงสินคาตรงเวลาตามท่ีกําหนด 

แนวทางการปฏิบัติ :  
2.1 ยกระดับขนสงตรงเวลา : ดวยการประกันเวลาสงมอบ (JIT Warranty) 

1) จัดรถขนสงภายใตเง่ือนไขคูมือประกันเวลา 
2) อัพเดตคูมือประกันเวลาใหสอดคลองกับการทํางานตรงความตองการของลูกคา 
3) อัพเดตคูมือการปฏิบัติงานการสงสินคาและการติดตามสถานะรถขนสง Call Center ใหเขมขนข้ึน 
4) ต้ังเปาหมายการสงมอบสินคาตรงเวลา : งานขาออก 100%, งานขาเขา 98% 
5) ประชุมสายงานขนสงและซัพพลายเชนท่ีมีคะแนนการสงสินคาตํ่ากวาเปาหมาย(JIT Under Score)       

เพ่ือแกไขและพัฒนาจุดบกพรอง 
 

2.2 JIT One Team To Go การประกันเวลาการสงมอบ, การปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหวางบริษัท          
ว-ี เซิรฟฯ และซพัพลายเชนขนสง (Transport Supply Chain) 
ตัวช้ีวัด  :   ลูกคาพึงพอใจในการใหบริการคะแนนประเมิน CDR 98% 
แนวทางการปฏิบัติ :  

1) B2B Smart Link Application/ การเช่ือมโยงขอมูลติดตามงานผานแอปพลิเคช่ัน 
2) CS /DV /ขนสง ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกันเวลารวมกัน (ภายใตขอกําหนดและคูมือการ 
     จองรถ) 
3) ประชุมรวมกันซัพพลายเชนรถรวมบริการเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือการสรุปการทํางานและหารือแนวทางการ 

พัฒนาและแกไขรวมกัน 
4) สนทนากลุมLine@  กับผูปฎิบัติบริษัทรถรวมบริการซัพพลายเชนขนสง เพ่ือการประสานงาน  
     และติดตามปญหาอยางใกลชิด 

2.3 JIT Transport Innovation 
ตัวช้ีวัด  :   นวัตกรรมซอฟแวรเพ่ือสงเสริม JIT Best Practice  
แนวทางการปฏิบัติ :  
1) นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีบริษัทวี- เซิรฟฯใชงานเช่ือมโยงการทํางานของซัพพลายเชนขนสง  

- E- Booking / การจอดรถอิเล็กทรอนิกส 
- E-Driver / ซอฟตแวร 
- E-Alert  / โปรแกรมแจงเตือนขนสง 
- E-Advise Board  
- E-Call center  / ศูนยติดตามงาน 24 ช่ัวโมง (GPS Tracking) 

2) อัพเดตคูมือการติดตามงานของ Call Center ใหทันสมัยกับเทคโนโลยีท่ีมีใชอยูในปจจุบัน 
3) นําระบบเทคโนโลยี โปรแกรมตาง  ๆท่ีทาง IT พัฒนามาเช่ือมโยงโปรแกรมการทํางานกับ 

ซัพพลายเชน  
4) จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมตาง  ๆและเผยแพรการใชงาน 
5) จัดอบรมการใชโปรแกรมใหกับเจาหนาท่ีขนสงและซัพพลายเชนขนสง 
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2.4  ศูนยปฏิบัตริะบบ Call Center 24 ชั่วโมง  (Transport Status Watching Monitor)  

ตัวช้ีวัด  :   รายช่ือซัพพลายเชนท่ีเขารวมโครงการ 

 แนวทางการปฏิบัติ :  

- จัดการประชุมซัพพลายเชนท้ังรายปและไตรมาส 

- นโยบายบริษัทและภาพรวมธุรกิจ  

- แผนการทํางานดานความปลอดภัยการดูแลลูกคาและส่ิงแวดลอม 

1) ยกระดับการทํางานศูนย Call Center ใหสามารถติดตามงานไดทันทวงที โดยการนําเทคโนโยลียี GPS 

Real time Video Cam / Line@ transport Monitor ชวยในการติดตามการทํางาน 

2) อัพเดตคูมือใหทันสมัยกับเทคโนโลยีท่ีใชงานในปจจุบัน และทําการอบรมเจาหนาท่ีการทํางาน (ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานต้ังแตเร่ิมตนจนสงถึงมือลูกคา) 

3) ทบทวนเน้ือหาการทํางาน ทุก 3 เดือน 

 
 
 
 

รูปภาพแสดงระบบ Call Center Monitor 
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บทที่ 3 
 

High Risk Transport Treatment  การบริหารความเส่ียงขนสินคาท่ีมีความเส่ียงสูง ดวยการอบรมทักษะผูบริหารขนสง

และพนักงานขับรถเก่ียวกับปฏิบัติการขนสงท่ีมีความเส่ียงสูง 14 ประเภท มีดังน้ี 

(1) สินคามูลคาสูงท่ีตองทําประกันภัยเพ่ิม (High Value Goods Delivery) 

(2) การสงมอบแบบซุปเปอรตรงเวลา  (Super JIT Delivery) 

(3) การสงมอบแบบเขาไลนผลิต (Lean & Slot Manufacturing) 

(4) สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก (Permit & License Goods) 

(5) การสงมอบสินคาผานแดน (Transit & Cross Border Transport) 

(6) การขนสงสินคาเคมี – สารไวไฟและสินคาอันตรายประเภทตาง  ๆ(Flammable & Dangerous Goods) 

(7) การขนสงใชรถโลเบส (Trailer Flat Bed) 

(8) การขนสงท่ีตองใชเครนและเคร่ืองมือหนัก (Heavy & Special Equipment Transport) 

(9) การขนสงสินคาขนาดใหญพิเศษท่ีตองสํารวจเสนทางกอนปฏิบัติงาน (Extra Size Transport) 

(10) การขนสงสินคาออนไหวเสียหายงายหรือมีเคร่ืองวัดความส่ันสะเทือน (Sensitive Goods & Vibration 

Meter) 

(11) การขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิพิเศษ (Temperature Control Transport) 

(12) การขนสงสินคาเนาเสียหายงายหรือสินคามีชีวิต (Perishable Goods & Life Product) และการขนสง

สินคาพิเศษอ่ืน  ๆท่ีตองการเคร่ืองมือและการดูแลเปนพิเศษ 

(13) การขนสงสินคาฮาลาล (Halal Logistics) 

(14) สินคางานไมเต็มตูหรือไมเต็มคันรถ (LCL Delivery)   
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บทท่ี 4 
 

การรักษาลูกคาและความพึงพอใจดานขนสง 
ตัวช้ีวัด   :   คะแนนความพึงพอใจไมตกช้ัน “Under Score” 

แนวทางการปฏิบัติ :  

4.1  ปฏิบัติการรักษาลูกคา “Under Score”  (การดูแลและขอปฏิบัติสําหรับลูกคาไดคะแนน 

      โพลความพึงพอใจที่ตํ่ากวาเกณฑ) 

ตัวช้ีวัด  :  คะแนนโพลสํารวจความพึงพอใจ (CDR) จากลูกคาซ่ึงตองไดคะแนนความพึงพอใจ 98% 

แนวทางการปฏิบัติ :   

1) จัดทําคูมือ การดูแลและขอปฏิบัติ สําหรับลูกคา ท่ีข้ึนทะเบียนลูกคา Under Score   

2) จัดประชุมรวมกันระหวางบริษัทวี- เซิรฟและซัพพลายเชน  

3) ประชุมและอบรมบริษัทรถรวมบริการขนสง หัวขอดังตอไปน้ี 

(1) 10S Safety Transport  

(2) สงสินคาถูกตอง-ตรงเวลา ตามท่ีลูกคากําหนด (Just In Time KPI) 

(3) สินคาไมเสียหายไมสูญหายระหวางการขนสง  

(4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูรับสินคาหรือโรงงานลูกคา 
 

4.2  การดูแลลูกคาใหม (N Customer) แผนรักษาลูกคา : Customer Demand  Responsiveness  

1) การบริหารความเส่ียง เชน  ศึกษางานลูกคา, เสนทางขนสง, ขอจํากัดการทํางาน, กฎระเบียบของลูกคา, 

การแจงขอบเขตความรับผิดชอบ 

2) การดูแลลูกคาใหมท่ีพ่ึงเขามาจะตองใหรถบริษัทวี-เซิรฟฯว่ิงกอนเพ่ือเก็บขอมูลและนํามาพิจารณาจาย

งานใหซัพพลายเชนรถรวมบริการ 

3) ชวงเดือนแรกตองติดตามใกลชิดมีการติดตามงานและรายงานความสําเร็จของงาน หลังจากท่ีสงสินคา

เสร็จแลวใหพนักงานบริการลูกคา (CS) ทราบเพ่ือแจงลูกคาตอไป 

4) ทําการประชุมพนักงานเจาหนาท่ีแผนกขนสงหรือลูกคาท่ีตองดูแลเปนพิเศษในแตละเดือน 

5) ทําการแจงกฎระเบียบการปฏิบัติในเขตโรงงานลูกคาไปยังบริษัทรถขนสงเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเนนยํ้า

การใหความสําคัญกับการบริการลูกคา 

6) กรณีท่ีลูกคาประเมินไมพอใจหรือไดรับขอรองเรียนจากลูกคาตองดําเนินการช้ีแจงทันทีและปฏิบัติการ

ดําเนินการแกไขทันที ไมตองรอในการประชุมประจําเดือน 

7) พนักงานขับรถและเจาหนาท่ีขนสงของบริษัทซัพพลายเชนตองทราบรายละเอียดและขอกําหนดของ

ลูกคาโดยการอีเมลเปนลายลักษณอักษร 
 

 

4.3  แผนการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของพนักงานขนสง 

1) การอบรมความปลอดภัยในการทํางานไดแก คูมือ10s Safety Transport และ Q-Mark Standard  

2) อบรมการมีใจรักในงานบริการขนสง และการสรางภาพลักษณท่ีดี  

3) จัดทําหลักสูตรและอบรม ใหเปนผูมีความชํานาญใหบริการขนสงสินคาแตละประเภทและสินคาท่ีมีความ

เส่ียงสูงและตองการดูแลพิเศษ (14 ประเภท)  โดยใหจัดทําคูมือการทํางานและ Checklist  



 

4.4  แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง
  จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาท่ีใชบริการโดยมีแบบสอบถามท้ังระบบ
สํารวจและสัมภาษณ ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง / Customer Satisfaction Evaluated
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาท่ีใชบริการโดยมีแบบสอบถามท้ังระบบ

สํารวจและสัมภาษณ ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ
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Customer Satisfaction Evaluated 
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาท่ีใชบริการโดยมีแบบสอบถามท้ังระบบ    

สํารวจและสัมภาษณ ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ 



 
บทท่ี 5 
 

ปฏิบัติการมาตรฐานสากลการใหบริการด
ตัวช้ีวัด  :  สอบผานการตรวจสอบทําตามคูมือมาตรฐานสากล

แนวทางการปฏิบัติ  
5.1  ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง ระดับส่ังการ ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานสากล

   ใหมีความรูความ และสามารถปฏิบัติงานและถายทอดส่ือสารตอได
        5.2  ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

1) คูมือ10S Safety Transport Standard 
- S1 : ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลท่ี 
- S2 : ขอปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใตการเกิดอุบัติเหตุ
- S3 : การตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพ่ือความปลอดภัย
- S4 : การตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอรเพ่ือความปลอดภัย
- S5 : ขอควรระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตาง  ๆ 
- S6 : การปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย
- S7 : ปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ
- S8 : การปองกันโจรภัยและการขโมยสิ
- S9 : ขอปฏิบัติการขนสงเพ่ือส่ิงแวดลอม
- S10 :Call Center 

 
2) Q-Mark Standard 

ขนสงทางบก
           การประเมินตนเองตามมาตรฐา
บังคับท่ีจะตองปฏิบัติและบรรลุผลตามท่ีกําหนด  ไดแก 

 ขอมูลพ้ืนฐาน  
 ขอกําหนดดานองคกร
 ขอกําหนดดานปฏิบัติการขนสง
 ขอกําหนดดานพนักงาน
 ขอกําหนดดานยานพาหนะ
 ขอกําหนดดานลูกคาและภายนอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การใหบริการดานขนสง  
สอบผานการตรวจสอบทําตามคูมือมาตรฐานสากล  

 :    
ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง ระดับส่ังการ ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานสากล
หมีความรูความ และสามารถปฏิบัติงานและถายทอดส่ือสารตอได 

ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 3 ดาน  ไดแก   
S Safety Transport Standard  

ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลท่ี 
ขอปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใตการเกิดอุบัติเหตุ 
การตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพ่ือความปลอดภัย 
การตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอรเพ่ือความปลอดภัย 
ขอควรระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตาง  ๆ 
การปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย 
ปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ 
การปองกันโจรภัยและการขโมยสินคา 
ขอปฏิบัติการขนสงเพ่ือส่ิงแวดลอม 
:Call Center ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกสเพ่ือความปลอดภัย

Standard และ Q-Cold Chain มาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก 
ขนสงทางบก)  

การประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก 
บังคับท่ีจะตองปฏิบัติและบรรลุผลตามท่ีกําหนด  ไดแก  

ขอมูลพ้ืนฐาน   
ขอกําหนดดานองคกร 
ขอกําหนดดานปฏิบัติการขนสง 
ขอกําหนดดานพนักงาน 
ขอกําหนดดานยานพาหนะ 
ขอกําหนดดานลูกคาและภายนอก 

ตามแบบฟอรมประเมิน
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ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง ระดับส่ังการ ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานสากล  

ขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลท่ี 3 

ขอควรระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตาง  ๆ  

ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกสเพ่ือความปลอดภัย 

คุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก (กรมการ

นคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก ซ่ึงเปนขอกําหนด

ตามแบบฟอรมประเมิน 

สามารถดาวนโ์หลด 

คู่มือฯทางมือถอืไดท้ี�นี� 



 
 

3) AEO Standard  (AEO Self
(1)  ความปลอดภัย

 มาตรการในกา
 การกําหนดกฎเกณฑทางดานความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
 พันธมิตรทางธุรกิจท้ังหมดมีขอตกลงหรือสัญญาในการดําเนินธุรกิจรวมเปนลายลักษณ

อักษร
 การจดทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจ 

ผูมีอํานาจกระทําการ
 การทบทวนมาตรฐา

การดําเนินธุรกิจรวมกันเปนระยะ  ๆตามความเหมาะสม
 

(2) ความปลอดภัยในสวนท่ีเก่ียวกับสินคา
(Cargo 
 กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาเขา
 กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาออก
 กระบวนการควบคุมการทํางานดานคลังสินคา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Standard  (AEO Self-Assessment Form) 
ความปลอดภัยโซอุปทานของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Security)  

มาตรการในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจซัพพลายเชนขนสง
การกําหนดกฎเกณฑทางดานความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจท้ังหมดมีขอตกลงหรือสัญญาในการดําเนินธุรกิจรวมเปนลายลักษณ
อักษร 
การจดทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจ (Approved Business Partner)
ผูมีอํานาจกระทําการ 
การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของพันธมิต
การดําเนินธุรกิจรวมกันเปนระยะ  ๆตามความเหมาะสม 

ความปลอดภัยในสวนท่ีเกี่ยวกับสินคาและซัพพลายเชน 
(Cargo & Supply Chain Security) 

กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาเขา 
กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาออก
กระบวนการควบคุมการทํางานดานคลังสินคา 
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(Business Partner Security)   
ซัพพลายเชนขนสงกอนการทําธุรกรรมรวมกัน 

การกําหนดกฎเกณฑทางดานความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
พันธมิตรทางธุรกิจท้ังหมดมีขอตกลงหรือสัญญาในการดําเนินธุรกิจรวมเปนลายลักษณ

(Approved Business Partner) ท่ีผานการรับรองจาก

นการปฏิบัติงานและมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของพันธมิตรใน

 
กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาออก 



 
บทท่ี 6 
 

มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง 

(Transport  Environment Care)

ตัวช้ีวัด  :    ลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง

แนวทางการปฏิบัติ :     

1) ทําหนังสือแจงใหซัพพลายเชนขนสง

ส่ิงแวดลอม”  เพ่ือตรวจรถขนสงท่ีมีอายุรถต้ังแต 

ฝุนละอองท่ีกระจายตามพ้ืนท่ีตาง ๆ จากมลพิษจากรถยนต

โดยบริษัทวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด

กับรถบริษัทฯ และรถซัพพลายเชน

2) ทํารายงานเพ่ือข้ึนทะเบียน

หามนํามาใชใหบริการจนกวาจะปรับปรุง

3) การจัดทําคูมือ “การตรวจ

ใหดําเนินการทําทุก 6 เดือน

4) ใหทําหนังสือแจงลูกคาเก่ียวกับ 

โดยบริษัทวี-เซิรฟฯ ไมไดละเลยและใหความสําคัญดูแลรถขนสงท่ีเขาไปโรงงานสงสินคาใหกับลูกคา  ซ่ึงรถท่ีไม

ผานเกณฑมาตรฐานจะไมใหว่ิงรับสินคาเขาโรงงาน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อุปกรณตรวจวัดควันดํา

มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง  

Environment Care) 

ลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสงท่ีมีคาเกินมาตรฐาน   

ซัพพลายเชนขนสงทุกรายรับทราบใหเขาโครงการ  “ขนสงปลอดภัยและเปนมิตรกับ

เพ่ือตรวจรถขนสงท่ีมีอายุรถต้ังแต 5 ป ข้ึนไปตรวจวัดคาคารบอน  จากสถานการณปญหามลพิษ

ฝุนละอองท่ีกระจายตามพ้ืนท่ีตาง ๆ จากมลพิษจากรถยนตและรถบรรทุกมีสวนทําใหเกิดคาควันพิษฝุนละออง  

ทรานสปอรต จํากัด มีการใชเคร่ืองตรวจวัดคาควันดําท่ีไดมาต

ซัพพลายเชนขนสง  

ข้ึนทะเบียนจํานวนรถไมมีมลพิษ, สําหรับท่ีไมผานเกณฑเปนรถมีมลพิษ

หามนํามาใชใหบริการจนกวาจะปรับปรุงจนผานเกณฑท่ีกําหนด 

การตรวจควันดําและการบํารุงรักษารถ” เปนคูมือขนาดพกพาไดสะดวก  ซ่ึงการตรวจควันดํา

เดือน 

ใหทําหนังสือแจงลูกคาเก่ียวกับ “มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง

เซิรฟฯ ไมไดละเลยและใหความสําคัญดูแลรถขนสงท่ีเขาไปโรงงานสงสินคาใหกับลูกคา  ซ่ึงรถท่ีไม

ผานเกณฑมาตรฐานจะไมใหว่ิงรับสินคาเขาโรงงาน      

อุปกรณตรวจวัดควันดํา      การวัดและตรวจสอบควันดํา 
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ขนสงปลอดภัยและเปนมิตรกับ

ป ข้ึนไปตรวจวัดคาคารบอน  จากสถานการณปญหามลพิษ

มีสวนทําใหเกิดคาควันพิษฝุนละออง  

วัดคาควันดําท่ีไดมาตรฐานมาใชในการดําเนินการ

รถมีมลพิษ คาควันดําเกินมาตรฐาน

เปนคูมือขนาดพกพาไดสะดวก  ซ่ึงการตรวจควันดํา

มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากยานพาหนะขนสง”  

เซิรฟฯ ไมไดละเลยและใหความสําคัญดูแลรถขนสงท่ีเขาไปโรงงานสงสินคาใหกับลูกคา  ซ่ึงรถท่ีไม
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บทท่ี 7 

การบริหารความเส่ียงในงานขนสง (Transport Risk Management) 

ตัวช้ีวัด  :   สินคาเสียหายเคลมเปนศูนย  
แนวทางการปฏิบัติ :  
7.1 อัพเดตทะเบียนรถบรรทุกของซพัพลายเชน 

1) อัพเดตและยืนยันทะเบียนซัพพลายเชนขนสงทุกเดือน 
2) ข้ึนทะเบียนซัพพลายเชนขนสงกอนใชงาน 
3) กรณีท่ีรถขนสงไมไดมีการเรียกใชงาน นานเกิน 3 เดือน ให Delete ออกจากทะเบียนรายช่ือซัพพลายเชน

ขนสง 
4) หากมีการเรียกกลับมาใชใหมจะตองข้ึนทะเบียนใหอัพเดตอีกคร้ัง 

 

7.2 10S Safety Transport Manual for Subcontract  /ปฏิบัติตามคูมือขนสงปลอดภัย 
1) จัดทําและเผยแพร คูมือ 10S Transport Manual  
2) อบรม10S Transport manual พนักงานขับรถ บริษัทขนสงในโซอุปทานครบทุกบริษัท 

 

7.3 SAFETY TRANSPORT : ขนสงปลอดภัย 
1) จัดอบรมพนักงานขับรถเร่ืองความปลอดภัยจากหนวยงานความปลอดภัย  
2) จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย 
3) จัดเจาหนาท่ีในการสุมตรวจยาเสพติด อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
4) จัดเจาหนาท่ีสุมตรวจเปาแอลกอฮอล ในไซดงานบริษัท วี-เซิรฟฯ 

7.4 ประกันภัยทางขนสง (Transport Insurance)  
1) รถขนสงวี-เซิรฟฯและซัพพลายเชนทุกคันท่ีใหบริการตองมีประกันภัย 100% 
2) อัพเดต ตารางกรมธรรม ประกันภัยรถยนต / ประกันภัยสินคา 
3) สุมเช็คเลขท่ีกรมธรรมท่ีนํามาข้ึนทะเบียนทุก 6 เดือน 
4) ความคุมครองข้ันตํ่าและจํากัดรับผิดชอบความเสียหายตอคร้ังตามเกณฑท่ีกําหนด(ดูรายละเอียดหนาถัดไป)  

 
7.5  แผนรองรับเหตุฉุกเฉินความตอเนื่องธุรกิจ (BCM) เชน สถานการณภัยพิบัติ การปดถนนดวยสาเหตุตาง  ๆ

1) อัพเดตคูมือและลําดับการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจะตองครอบคลุม เสนทางหลักการเดินรถขนสงท้ัง 
4 ภาค ประจําป 2562 
- คูมือแผนรองรับนํ้าทวม 
- คูมือแผนรองรับจลาจล/ปดถนน 
- สถานการณฉุกเฉิน ขณะอยูในโรงงานลูกคา(ประทวง) 

2) อบรมทบทวนพนักงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 

7.6  ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด/ ประกาศกรมการขนสงทางบกหรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
1) ประกาศและเผยแพรใหพนักงานขับรถทราบและปฏิบัติตาม 
2) กําหนดบทลงโทษชัดเจน เม่ือพนักงานขับรถไมปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดหรือประกาศจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
3) เชิญเจาหนาท่ีตํารวจจราจรมาอบรมพนักงานขับรถเร่ืองกฎจราจร 

 

“สามารถดาวน์โหลดคูม่อืฯ 

ทางมอืถอืไดท้ี�นี� 



 

 
 
 

บทท่ี 8 
 

ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสียหาย
ตัวช้ีวัด  :  จํากัดความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติ :  

8.1  กําหนดขอบเขต – จํากัดความรับผิดชอบ
 

 รถเทเลอร                    ความรับผิดชอบไมเกิน

 รถ 10 ลอ / 6 ลอ          

 รถปคอัพ                     ความรับผิดชอบไมเกิน

(หากลูกคาประสงคเพ่ิมชดเชยความเสียหายท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สามารถจัดซ้ือประกันภัยเพ่ิมเติมผานทางวี

 
8.2  ระบบการแจงเตือน (E

1) กําหนดผูตรวจสอบ  
2) การเช่ือมโยงระบบ 
3) การตรวจสอบประกันภัยหมดอายุ  ใหยึดวัน

ซํ้าซอนหลายรอบ  ซ่ึงการแจงเตือนสงจดหมายแจงเตือนถึงระดับผูบริหารและจัดเก็บหลักฐานไว 
4) รายงานผลการตรวจสอบการแจงเตือน 

& OPERATION MEETING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสียหาย (Limit Liability) 
ความรับผิดชอบความเสียหาย ซ่ึงสามารถชดเชยประกันภัยตามความเสียหายแบบ 

จํากัดความรับผิดชอบรถแตละประเภทท่ีรับผิดชอบความเสียหายตอลูกคา

รถเทเลอร                    ความรับผิดชอบไมเกิน 2,000,000  บาท 

ลอ          ความรับผิดชอบไมเกิน 1,000,000  บาท 

รถปคอัพ                     ความรับผิดชอบไมเกิน    500,000  บาท 

หากลูกคาประสงคเพ่ิมชดเชยความเสียหายท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สามารถจัดซ้ือประกันภัยเพ่ิมเติมผานทางวี

E-ALERT) ประกันภัยหมดอายุ  
กําหนดผูตรวจสอบ  ALERT (การแจงเตือน) เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดใหวางระบบใหชัดเจน
การเช่ือมโยงระบบ E-ALERT กับขนสงในซัพพลายเชนทุกบริษัทท่ีใหบริการ
การตรวจสอบประกันภัยหมดอายุ  ใหยึดวัน REAL EXPIRED เปนหลักในการตรวจสอบเพ่ือไมตองทํางาน
ซํ้าซอนหลายรอบ  ซ่ึงการแจงเตือนสงจดหมายแจงเตือนถึงระดับผูบริหารและจัดเก็บหลักฐานไว 
รายงานผลการตรวจสอบการแจงเตือน (ALERT) ประกันภัยหมดอายุทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
& OPERATION MEETING ทุกคร้ัง 
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ตามความเสียหายแบบ All Risk 

ท่ีรับผิดชอบความเสียหายตอลูกคามีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

หากลูกคาประสงคเพ่ิมชดเชยความเสียหายท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สามารถจัดซ้ือประกันภัยเพ่ิมเติมผานทางวี-เซิรฟ) 

เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดใหวางระบบใหชัดเจน 
กับขนสงในซัพพลายเชนทุกบริษัทท่ีใหบริการงานกับลูกคา 

เปนหลักในการตรวจสอบเพ่ือไมตองทํางาน
ซํ้าซอนหลายรอบ  ซ่ึงการแจงเตือนสงจดหมายแจงเตือนถึงระดับผูบริหารและจัดเก็บหลักฐานไว  

ประกันภัยหมดอายุทุกคร้ังท่ีมีการประชุม TRANSPORT 



 
 

บทที่ 9 
 

การพัฒนาบุคลากรขนสงและพันธมิตร
ตัวช้ีวัด   :  คูมือ / จํานวนคร้ังท่ีอบรมตาม
แนวทางการปฏิบัติ :  
1) จัดคูมือการทํางานของพนักงานในแผนกของแตละตําแหนงท่ีตองรับผิดชอบ
2)  จัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหมีความรูในงานดานขนสงเฉพาะดานโดยการทําเปนคูมือปฏิบัติงาน

- จัดหมวดหมูประเภทลูกคาท่ีขนสงใหบริการ
- ลูกคาแตละหมวดหมูมีความพิเศษท่ีจะตองบริการดานใดบาง
- ขอควรระวังตางท่ีตองบริการลูกคามีอะไรบาง
- คูมือการทํางานแตละหนวยงาน
- ทําการทบทวนการทํางานของพนักงานในหนวยงาน ทุก

3) จัดหลักสูตรสัมมนาความรู
- หลักสูตรบริหารความเส่ียง
- หลักสูตรมาตรฐานขนสง
- หลักสูตรดูงานโรงงาน
- หลักสูตรสินคาประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การอบรมพนักงานขับรถ ศูนยพัฒนาทักษะวี

พันธมิตรซัพพลายเชนขนสง (Skill Up Transport Partnership)
จํานวนคร้ังท่ีอบรมตามหลักสูตร 

จัดคูมือการทํางานของพนักงานในแผนกของแตละตําแหนงท่ีตองรับผิดชอบ  
จัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหมีความรูในงานดานขนสงเฉพาะดานโดยการทําเปนคูมือปฏิบัติงาน

จัดหมวดหมูประเภทลูกคาท่ีขนสงใหบริการ 
ลูกคาแตละหมวดหมูมีความพิเศษท่ีจะตองบริการดานใดบาง 
ขอควรระวังตางท่ีตองบริการลูกคามีอะไรบาง 
คูมือการทํางานแตละหนวยงานท่ีตองดูแลลูกคาแตละราย 
ทําการทบทวนการทํางานของพนักงานในหนวยงาน ทุก 3 เดือน เปนโครงการพ่ีสอนนอง

จัดหลักสูตรสัมมนาความรูและประสบการณใหมใหซัพพลายเชนขนสงปละ 3- 4 
ความเส่ียง 

หลักสูตรมาตรฐานขนสง 
หลักสูตรดูงานโรงงาน 
หลักสูตรสินคาประเภท High Risk & Special Treatment (ท้ัง 12 ประเภท

การอบรมพนักงานขับรถ ศูนยพัฒนาทักษะวี-เซิรฟฯ ณ คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ถนนบางนา
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Partnership) 

จัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหมีความรูในงานดานขนสงเฉพาะดานโดยการทําเปนคูมือปฏิบัติงาน 

เดือน เปนโครงการพ่ีสอนนอง 
4 คร้ัง 

ประเภท) 

ณ คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ถนนบางนา-ตราด กม.6 
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บทท่ี 10 
 

ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบัตสํิาหรับรถรวมบริการวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด 
10.1  คุณสมบัติรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง) 

1) ตองเปนนิติบุคล จดทะเบียนเปนบริษัท ,หางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียน โดยมีหนังสือรับรองบริษัทถูกตอง 
2) มีใบอนุญาตประกอบการขนสง และตองไมหมดอายุในวันท่ีใชบริการ 
3) มีปริมาณรถยนตใหบริการอยางเพียงพอ อยางนอย 10 คัน 
4) มีแผนรับรองกรณีรถเสีย , อุบัติเหตุ (BCP: Business Continuity Plan ) 
5) มีสํานักงาน  และอุปกรณเครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร / แฟกซ /โทรศัพท ครบถวนพรอมใชงาน 
6) สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย 
7) ผูประกอบการขนสงจะตองทําการข้ึนทะเบียนรถขนสงท่ีจะนํามาทําการขนสงสินคาโดยการย่ืนเอกสาร รายการจด

ทะเบียนรถ ,สําเนา กรมธรรมประกันภัยสินคา , รถยนต สําเนาบัตรประชาชนพนักงานขนสงสินคา,สําเนาใบอนุญาตขับ
ข่ีมายังเจาหนาท่ีของบริษัทวี-เซิรฟฯ กอน นํารถเขามาว่ิงงาน 

8) กรณีขนสงขามแดน จะตองมีประสบการณในการใหบริการขนสงขามแดนไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
 

10.2  เงื่อนไขทุนประกันภัยสําหรับรถบรรทุกของซพัพลายเชนขนสง 
1) การใชบริษัทประกันภัยใหเลือกบริษัทประกันภัยท่ีมีมาตรฐานและบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับประกันภัยบาง

บริษัทซ่ึงท่ีผานมามีปญหาไมมีการจายคาสินไหม  

2) ทุนประกันและประเภทประกันภัยรถยนตสําหรับรถบรรทุก มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 

 
                                    (ไมเก่ียวของกับขอจํากัดความรับผิดชอบท่ีมีตอลูกคา) 

 
      10.3  พนักงานขับรถของรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง) 

1) พนักงานขับรถตองมีอายุ ต้ังแต 25-65ป 

2) ผานการตรวจสุขภาพประจําปตามกําหนดระยะเวลา และตรวจโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการขับข่ีมีการบันทึกและเก็บรักษา

ผลอยางเปนระบบ 

3) พนักงานขับรถตองไมเปนผูเสพติดสารเสพติดผิดกฎหมายและตองยินยอมใหบริษัทสามารถสุมตรวจสอบและ/หรือตอง

สงผลการตรวจสอบใหกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทุก 3 เดือน 

4) จะตองมีใบขับข่ีรถตรงตามประเภทของรถท่ีขับ และมีประสบการณการขับ อยางนอย 2 ป 

5) พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทลูกคาและกฎระเบียบท่ีทางบริษัทวี-เซิรฟฯ กําหนด 

6) พนักงานขับรถตองมีอุปกรณติดตอส่ือสารและตองสามารถติดตอส่ือสารไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

7) พนักงานขับรถจะตองแตงกายสุภาพ มีชุดพรอมและอุปกรณเซฟต้ีสวนบุคคลครบถวน ท้ังรองเทา,หมวก,แวนตาและเส้ือ

สะทอนแสง 

8) หามพกพาอาวุธทุกชนิดเขาไปในเขตโรงงานลูกคา หากตรวจพบจะสงดําเนินคดีทันที 

ประเภทรถให้บริการ ประกันภัน สินค้า ประกันภัยรถยนต์

เทรเลอร์ 18 ลอ้ ขั�นตํ�า 3,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

10ลอ้พื�นเรียบ ขั�นตํ�า 2,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

10ลอ้ตูทึ้บ ขั�นตํ�า 1,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

6 ลอ้ตูทึ้บ ขั�นตํ�า 1,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

4 ลอ้ตูทึ้บ ขั�นตํ�า 500,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3
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9) หามพนักงานขับรถบรรทุก ทุกคนเลนการพนัน ,เสพสารเสพติดผิดกฎหมาย,ด่ืมสุรา ของมึนเมารวมถึงการสูบบุหรี่ และ

การจุดไฟทุกชนิด ท้ังนอกและในเขตโรงงานลูกคา 

10) หามพนักงานขับรถลาง, ท้ิงสารเคมี หรือคราบนํ้ามัน หรือขยะใดๆท่ีติดมากับพ้ืนรถลงในถนน หรือแหลงนํ้าสาธารณะ 

และในเขตโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด 

11) เม่ือรับสินคาแลวใหพนักงานขับรถนํารถไปยังสถานท่ีตามท่ีแจง หามออกนอกเสนทางหากมีความจําเปนตองเขาอูหรือ

เปล่ียน ยานพาหนะ จะตองแจงใหเจาหนาท่ีของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ  ทราบทันที 
 

10.4  มาตรฐานของรถบรรทุกที่เขารวมบริการในซัพพลายเชนขนสงของวี-เซิรฟฯ 
1) สภาพรถอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

2) กรณีท่ีเปนรถ 4 ลอ, 6 ลอ, 10 ลอ ตูทึบจะตองทําการทดสอบตูรั่ว หากพบหามนํามาใชงาน จนกวาจะซอมแซมและ

ทดสอบจนผานถึงจะนํามาใชงานได 

3) กรณีท่ีเปนการคลุมผาใบจะตองจัดหาผาใบคลุมสินคาท่ีมีสภาพดีปองกันนํ้าไดพรอมใชงานไมขาดไมรั่วซึม  

4) รถบรรทุกทุกคันท่ีเกิดชํารุดหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆระหวางการเดินทางจะตองแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ให

ทราบโดยทันที 

5) รถขนสงจะตองมีอุปกรณติดตามรถ GPS ครบทุกคัน (ต้ังแตรถ 6 ลอข้ึนไป) และในกรณีรถ 4 ลอ หลังจากเขามา

รวมงานกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯแลวจะตองดําเนินการติด GPS ภายใน 3 เดือน 

6) จะตองมีการบันทึกขอมูลการเช็ครถและซอมบํารุงรถอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง พรอมท้ังสงประวัติการเช็ค สภาพและ

ซอมบํารุง ใหทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เปนประจําทุกเดือนและมาตรฐานการซอมบํารุงน้ันตองปฏิบัติตามแบบฟอรมท่ีทาง

ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ กําหนด 

7) รถขนสงจะตองมีอุปกรณเซฟต้ีประจํารถ, ถังดับเพลิง, ท่ีล็อคลอ เปนตน 

8) สําหรับรถบรรทุกท่ีขนสงงานเหล็ก จะตองมีอุปกรณเซฟต้ีเฉพาะทางสําหรับสินคา เชน ซัพพอรตท่ีมีสภาพดีปองกันการ

กระแทกและผาใบท่ีสามารถปองกันนํ้าได 

9) ในกรณีท่ีมีความเสียหาย/สูญหาย ใดๆท่ีทําใหลูกคาของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ไดรับความเสียหายโดยเกิดข้ึนระหวางการ

ขนสงทางผูประกอบการขนสงจะตองเปนผูรับผิดชอบ 
 

      10.5  มาตรฐานการใหบริการขนสงตรงเวลา (JIT) ประกอบดวย 
1) ตัวช้ีวัด : Inbound /ขาเขา  JIT   98 % 

    : Outbound /ขาออก JIT 100 %  (ไมตกเรือ) 

2) การไดรับแจงใชบริการรถ ซ่ึงทางบริษัทวี-เซิรฟฯจะใชทางแฟกซและอีเมลเทาน้ัน หากผูประกอบการขนสงตกลงท่ีจะ

จัดสงรถให จะตองดําเนินการจัดสงรถใหตรงกับวันและเวลาท่ีทางบริษัทวี-เซิรฟฯตองการ หากจะใชรถหมุนเวียนตอง

แนใจวาสามารถมารับ-สงสินคาไดทัน ในกรณีท่ีไมสามารถจัดหารถ หรือรถมาชากวากําหนด จะตองโทรแจงใหทาง

บริษัทวี-เซิรฟฯทราบลวงหนากอนเวลารับสินคา 

3) มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานขนสง ต้ังแตรับคําส่ัง จนถึงการสงมอบสินคาของลูกคาแตละประเภทโดยแสดงถึง

ข้ันตอนการดําเนินงานใหครบถวน 

4) มีกระบวนการเก็บขอมูลเก่ียวกับขอผิดพลาดในการทํางาน/มีการบันทึกและการหาสาเหตุ เละแนวทางแกไขปญหา

ขอผิดพลาดท่ีสําคัญเพ่ือใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานพรอมท้ังมีมาตรการปองกันท่ีชัดเจน 

5) เม่ือผูประกอบการซัพพลายเชนขนสงรับงานจากทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ท้ังทางอิเล็กทรอนิกสหรือการ Booking ผานอีเมล 

จะตองแจงทะเบียนรถ, ช่ือพนักงาน, เบอรโทรศัพทของคนขับรถใหเจาหนาท่ีของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทราบ เพ่ือ

ดําเนินการติดตามรถขนสงตอไป 
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6) กรณีท่ีผูประกอบการสงสินคาลาชา-ไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด จะตองทําการปรับปรุงการใหบริการทันที หากเกิดความ

ผิดพลาดซํ้าอันเน่ืองมาจากการละเลยการแกไข ทางบริษัทวี-เซิรฟฯสามารถยกเลิกการใหบริการไดโดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนาไดทันที 

7) ทุกครั้งท่ีดําเนินการสงสินคาเสร็จจะตองแจงใหเจาหนาท่ีของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทราบทุกครั้ง 

8) ผูประกอบการรถรวมบริการขนสงจะตองใหความรวมมือในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตามนโยบายของทาง

บริษัทวี-เซิรฟฯ อยางเครงครัด 

9) ซัพพลายเชนขนสงตองใหความรวมมือในการประชุมรวมกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เพ่ือทราบถึงความตองการของลูกคา 

และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

10) กรณีท่ีผูประกอบการใชรถรวม ตองแนใจวาเจาของรถรวมไดอานและเขาใจในมาตรฐานฉบับน้ี และมีเง่ือนไขตรงกับท่ี

ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ตองการ รวมถึงความสามารถของเจาของรถรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในความเสียหายเพราะ

หากเกิดกรณีเรียกชดเชยคาเสียหาย ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ จะเรียกจากผูประกอบการขนสงท่ีข้ึนทะเบียนกับทางบริษัทวี-

เซิรฟฯ เทาน้ัน 

 

      10.6  ขอกําหนดอื่นๆ 
1) บริษัทขนสงท่ีมาใหบริการกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ภายใน 3 เดือนตองสมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสมทบกับทาง

สมาคม โลจิสติกสและขนสงไทย ซ่ึงมีคาสมาชิกปละ 1,500 บาทตอป   ซ่ึงสามารถเขาดูรายละเอียดสิทธิประโยชน

ของการเปนสมาชิกและขอบังคับไดท่ี  www.v-servegroup.com หรือท่ีเบอรโทรศัพท 02-738 3732-3  

2) บริษัทขนสงตองยินยอมใหเจาหนาท่ีของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เขาไปตรวจสอบบันทึกการซอมบํารุงและมาตรฐาน

ความปลอดภัยโดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา 

3) ขอปฎิบัติและรวมมือกับบริษัทวี-เซิรฟทรานสปอรต จํากัด  เชน  ดานขนสงปลอดภัย, แผนปฏิบัติการเปนเลิศขนสง

, การประชุมและอบรมทักษะการอบรมพนักงานขับรถ, มาตรการดานส่ิงแวดลอมและปองกันยาเสพติดระเบียบ

และเง่ือนไขการวางบิลและชําระเงิน ฯลฯ 

 

      10.7  เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนรถรวมบริการซัพพลายเชนขนสง 
      ตามท่ีทางบริษัทวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด มีนโยบายการข้ึนทะเบียนรถขนสงท่ีว่ิงงานกับ บริษัทฯ ทางฝายจัด

รถขนสงจึงขอเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนซัพพลายเชนดังตอไปน้ี 
1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ 
2) สําเนาใบประกอบการขนสงไมประจําการ 
3) สําเนารายการจดทะเบียนรถ 
4) สําเนาประกันภัยรถยนต 
5) สําเนาประกันภัยสินคา (ทุนประกันภัยสินคาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด) 
6) สัญญาการว่ิงงานรวมกับบริษัทวี-เซิรฟฯ 
7)  พาสปอรตพนักงานขับรถ (กรณีงานขามแดน) 
8)  พาสปอรตรถขนสง (กรณีงานขามแดน) 

 

เอกสารเก่ียวกับพนักงานขับรถ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาใบขับข่ี 
3. รูปถายพนักงานขับรถ / รูปถายรถขนสง 
4. ประวัติพนักงานขับรถ 

 



 
บทท่ี 11 
       
ปฏิบัติการสําหรับการขนสง-สงมอบประเภทสินคาเฉพาะทาง
  

11.1  ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑและเคร่ืองสําอาง 
Transport Standard) 

  1)  กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานขับรถและแรงงานรับ
(1) การแตงกายตองสุภาพ

ในขณะปฏิบัติงาน
(2) ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพ่ือปองกันผมลวงลงมาได
(3) ตองสวมรองเทาหุมสน 
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานไวหนวดเครารุงรัง เม่ือมองแลวดูไมเรียบรอย
(5) หามใสเคร่ืองประดับตาง  ๆเชน สรอยขอมือ

 

2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) สินคายา

ตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาระหวางบรรจุสินคา 
(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด 
(3) เปนสินคาอันตรายท่ีตองใชพาหนะพิเ

ไวไฟหรือเปนพิษท่ีรุนแรง
(4) ยาและเคร่ืองสําอาง สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณตรวจสอบความ

กระเทือนตองดูแลเปนพิเศษ
 

3) สภาพรถขนสงสินคา
(1) รถตอง

สะอาดไมมีฝุน
รอบบริเวณคันรถ  ไฟทาย
แตกหัก
คอกตองมีผาคลุมมิดชิดและสะอาด
ไมใชรถผาใบคลุม

(2) พ้ืนรถขนสงสินคาตองไมมีสนิม ยกเวนสามารถปู
กระดาษหรื
ภาชนะหีบหอสกปรก
ทราบกอน

(3) รถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑเคร่ืองสําอางจะตองแยกประเภทรถไ
นํารถอาหารแ

(4) ภายในรถไมมี
(5) ขนสงสินคา

ตามคูมือและ
(6) ตองแจงความรับผิดชอบ

อักษร
 

ประเภทสินคาเฉพาะทาง (Specialty Transport) 

ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑและเครื่องสําอาง 

กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานขับรถและแรงงานรับ-สงสินคา 
การแตงกายตองสุภาพ (หามใสกางเกงขาส้ัน, เส้ือกลามเส้ือแขนกุด รวมท้ังหามถอดเส้ือ
ในขณะปฏิบัติงาน) 
ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพ่ือปองกันผมลวงลงมาได
ตองสวมรองเทาหุมสน (หามใสรองเทาแตะ) 
หามพนักงานขับรถและแรงงานไวหนวดเครารุงรัง เม่ือมองแลวดูไมเรียบรอย
หามใสเคร่ืองประดับตาง  ๆเชน สรอยขอมือ, ตางหู เปนตน 

การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ 
สินคายา-เวชภัณฑ-เคร่ืองสําอางตองสอบถามลูกคาเก่ียวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและ
ตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาระหวางบรรจุสินคา และ
ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด 
เปนสินคาอันตรายท่ีตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาเปนสาร
ไวไฟหรือเปนพิษท่ีรุนแรง 
ยาและเคร่ืองสําอาง สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณตรวจสอบความ
กระเทือนตองดูแลเปนพิเศษ (Vibrate Checking) 

สภาพรถขนสงสินคา 
รถตองเปนตูทึบท่ีมีล็อคกุญแจสภาพตูตองอยูในสภาพดี 
สะอาดไมมีฝุนท้ังภายในและภายนอกรถตองสะอาด 
รอบบริเวณคันรถ  ไฟทาย, ไฟสองสวางในตู  ไม
แตกหัก/ รถขนสง (หามใชรถคอกเด็ดขาด) ถาเปนรถ
คอกตองมีผาคลุมมิดชิดและสะอาด (งานประเภทน้ีจะ
ไมใชรถผาใบคลุม) 
พ้ืนรถขนสงสินคาตองไม มีสนิม ยกเวนสามารถปู
กระดาษหรือผาใบเพ่ือปองกันส่ิงปนเปอนหรือทําให
ภาชนะหีบหอสกปรก (ตองแจงและถายรูปใหลูกคา
ทราบกอน) 
รถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑเคร่ืองสําอางจะตองแยกประเภทรถไ
นํารถอาหารแบงมาว่ิงงานน้ีได 
ภายในรถไมมีแมลง มูลของสัตวและซากสัตว (เชน หนู, มด, แ
ขนสงสินคาท้ังของวี-เซิรฟฯและซัพพลายเชนขนสงทุกวันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน 

คูมือและแผนความสะอาดท่ีกําหนดไว 
ตองแจงความรับผิดชอบความเสียหาย (Limited Insurance 
อักษร) 
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ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑและเครื่องสําอาง (Medicine & Cosmetic 

 
ส้ือแขนกุด รวมท้ังหามถอดเส้ือ

ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพ่ือปองกันผมลวงลงมาได 

หามพนักงานขับรถและแรงงานไวหนวดเครารุงรัง เม่ือมองแลวดูไมเรียบรอย 

เคร่ืองสําอางตองสอบถามลูกคาเก่ียวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและ
และระหวางบรรทุกหามดับเคร่ือง  

 
ศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาเปนสาร

ยาและเคร่ืองสําอาง สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณตรวจสอบความ

รถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑเคร่ืองสําอางจะตองแยกประเภทรถไวบริการ  แตสามารถ

แมลงสาป และแมลงวัน เปนตน) 
ทุกวันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน 

Limited Insurance ใหลูกคาทราบเปนลายลักษณ



 
 

4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสนิคา
(1) ตรวจสอบข้ันตอนตามขอ 

ขอกําหนด
(2) ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  

ตามใบสงสินคา  โดยครอบคลุมไปถึงสภาพหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยู
สะอาด ปดผนึกอยางสมบูร

(3) มีอัธยาศัยท่ีดีตอลู
(4) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน 

ของลูกคาท่ีกําหนด
(5) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง 

ปญหาใหลูกคาทราบ
(6) หามนําอาหาร

มึนเมาหรือส่ิ
(7) หามนําบุคคลท่ีไมเก่ียวของในการรับ
(8) หามสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด
(9) หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา

5) กฎระเบียบความปลอ
(1) ตองปดประตูพรอมล็อกกุญแจหรือชีลวีเซิรฟ

เรียบรอยกอนนําออกจากชองข้ึน
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว
(3) ไมติดเคร่ืองยนตรถขนสงขณะข้ึน
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
(5) หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานท้ังจุดรับตนทาง และปลายทาง

 
11.2  คูมือมาตรฐานรถขนสงสินคาดานอาหาร
 

1) กฎระเบียบการแตงกาย
(1) การแตงกายตองสุภาพ 

ปฏิบัติงาน
(2) ตองมีเน็ตคลุมผม 
(3) ตองสวมรองเทาหุมสน 
(4) หามพนักงานสงไวหนวดเครากรุงรัง
(5) หามใสเคร่ืองประดับตางๆ

1 2 

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสนิคา 
ตรวจสอบข้ันตอนตามขอ 11.1 วงเล็บ 1) ถึง วงเล็บ 3) โดยเครงครัด
ขอกําหนดหามข้ึนของกอนไดรับอนุญาตจาก “Call Center”
ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรง
ตามใบสงสินคา  โดยครอบคลุมไปถึงสภาพหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยู
สะอาด ปดผนึกอยางสมบูรณและไมมีรอยเปดหรือฉีกขาด 
มีอัธยาศัยท่ีดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานท่ีสงสินคา, 
ของลูกคาท่ีกําหนด 
รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center 
ปญหาใหลูกคาทราบ 
หามนําอาหาร/ เคร่ืองด่ืมเขามารับประทานภายในบริเวณข้ึน
มึนเมาหรือส่ิงเสพติดในระหวางการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 
หามนําบุคคลท่ีไมเก่ียวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาเด็ดขาด
หามสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด 
หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา

กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Rule) 
ตองปดประตูพรอมล็อกกุญแจหรือชีลวีเซิรฟฯประตูทุกบาน ซ่ึงมีจุดกําหนดอยู 
เรียบรอยกอนนําออกจากชองข้ึน- ลงสินคาของบริษัท 
พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว 
ไมติดเคร่ืองยนตรถขนสงขณะข้ึน-ลงสินคา (ยกเวนรถควบคุมอุณหภูมิ
หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานท้ังจุดรับตนทาง และปลายทาง

คูมือมาตรฐานรถขนสงสินคาดานอาหาร (Food Transport Standard) 

กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ-สงสินคา 
การแตงกายตองสุภาพ (หามใสกางขาส้ัน, เส้ือกลาม, เส้ือแขนกุด รวมท้ังหามถอดเส้ือในขณะ
ปฏิบัติงาน) 
ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพ่ือปองกันผมท่ีอาจลวงลงมาได
ตองสวมรองเทาหุมสน (หามใสรองเทาแตะ) 
หามพนักงานสงไวหนวดเครากรุงรัง 
หามใสเคร่ืองประดับตาง  ๆ

4 3 

ภาพ : การปดประตูล็อคตูทึบท้ังดานขาง 2 ดานและดานหลัง 

หน้า  25 / 46 

โดยเครงครัด หากไมเปนไปตาม
“Call Center” 

พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรง
ตามใบสงสินคา  โดยครอบคลุมไปถึงสภาพหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยูในสภาพดี 

, จํานวนสินคา, และตามเง่ือนไข

Call center หรือฝายควบคุมรถ เพ่ีอรายงาน

เคร่ืองด่ืมเขามารับประทานภายในบริเวณข้ึน-ลง สินคา และหามด่ืมสุรา ของ

สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาเด็ดขาด 

หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา 

ประตูทุกบาน ซ่ึงมีจุดกําหนดอยู 5 จุด ให

 เพ่ือปองกันรถล่ืนไหล 
ยกเวนรถควบคุมอุณหภูมิ) 

หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน 
หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานท้ังจุดรับตนทาง และปลายทาง 

 

เส้ือแขนกุด รวมท้ังหามถอดเส้ือในขณะ

หรือ หมวกใสคลุมผม เพ่ือปองกันผมท่ีอาจลวงลงมาได 

5 



 
   

2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) สินค

โดยเฉพาะสินคาแชเย็นและแชแข็ง 
การตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุ
และระหวางบรรทุกหามดับเคร่ือง

(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด 
(3) เปนสินคาอันตรายท่ีตองใชพาหนะพิเศษและการดูแ
 (Frozen Food 
(4) สินคาประเภทหามกระทบกระเทื
 พิเศษ
(5) ใหมีการตรวจสภาพสินคากอนบรรจุและ

ตัวอยาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจเช็คอุณหภูมิขอบตูใหตรงกันกับใบจองรถ

 

การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ 
สินคาอาหารท่ีบูดเสียไดงาย เชน ปลา, เน้ือสัตว, ผักสด, ผลไม
โดยเฉพาะสินคาแชเย็นและแชแข็ง (Chilled & Frozen Food)
การตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุ

ระหวางบรรทุกหามดับเคร่ือง 
ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด 
เปนสินคาอันตรายท่ีตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคา
(Frozen Food อุณหภูมิขนสงตองไดอยางนอย -18°) 
สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรือมีอุปกรณตรวจสอบความ
พิเศษ 
ใหมีการตรวจสภาพสินคากอนบรรจุและหลังขนถายโดยใชแบบพรบ
ตัวอยางแบบฟอรม Check List หนา 26) 

หมายเลข
ใหตรงกันกับใบจองรถ 
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ผลไม, เนย, นม, ช็อคโกแลต ฯลฯ 
(Chilled & Frozen Food)  ตองสอบถามลูกคาเก่ียวกับ  

การตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุ สินคาระหวางบรรจุสินคา 

ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด  
ลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาปลาแชแข็ง  

อุปกรณตรวจสอบความกระเทือนตองดูแลเปน 

ขนถายโดยใชแบบพรบ.Check List (ตาม

หมายเลขตูจะตองตรงกัน 



 
 

3) สภาพรถสงสินคา
(1) รถขนสงตอง

Food 
“GENSET
เปนไปตามเกณฑ หามนําสินคาบรรทุกหรือลงของเด็ดขาด

(2) ตัวรถและพ้ืนท่ีวางสินคา
รอบบริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก

(3) พ้ืนรถขนสงสินคาตองไมมีสนิ
อาหาร

(4) รถขนสงไมขนสงสินคา หรือวั
(5) ภายในรถไมมีสั
(6) ตามขอ 

กําหนดไว
 
 
 

สภาพรถสงสินคา 
รถขนสงตองเปนตูทึบท่ีมีล็อคกุญแจ หากเปนสินคาเนาเสียงาย (Per
Food ตองใชรถประเภท Frozen Truck และหรือรถหองเย็น (Chilled Truck
GENSET” มีการตรวจสอบกราฟหรือมิเตอรอุณหภูมิกอนบรรจุสินคา

เปนไปตามเกณฑ หามนําสินคาบรรทุกหรือลงของเด็ดขาด 
ตัวรถและพ้ืนท่ีวางสินคาตองอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ท้ังภายในและภายนอกรถตองสะอาด 
รอบบริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก  
พ้ืนรถขนสงสินคาตองไมมีสนิม ยกเวนสามารถปูกระดาษ หรือผาใบ เพ่ือปองกันส่ิงปนเปอนไปกับ
อาหาร 
รถขนสงไมขนสงสินคา หรือวัสดุอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนไปยังสินคาของบริษัทลูกคา
ภายในรถไมมีสัตวพาหะ มูลของสัตวและซากสัตว เชน หนู, มด, แมลงสาป
ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน และตามแผนความสะอาดท่ี
กําหนดไว (โปรดดูรูป) 

ตัวอยางแบบฟอรม Check List 
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(Perishable Goods) หรือ Frozen 
Chilled Truck) ตองมีเครื่องปนไฟ 

การตรวจสอบกราฟหรือมิเตอรอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาและชวงสงมอบลูกคาหาไม

อยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ท้ังภายในและภายนอกรถตองสะอาด 

ยกเวนสามารถปูกระดาษ หรือผาใบ เพ่ือปองกันส่ิงปนเปอนไปกับ

อนไปยังสินคาของบริษัทลูกคา 
แมลงสาป, แมลงวัน เปนตน 

รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน และตามแผนความสะอาดท่ี



 
 

 
 
 
 
 

 
4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินคา

(1) ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  
โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยู
สมบูรณและไมมีรอยเปดหรือฉีกขาด

(2) มีอัธยาศัยท่ีดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ
(3) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน 

กําหนด 
(4) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง 

ทราบ 
(5) หามนําอาหาร

ส่ิงเสพติดในระหวางการปฏิบัติงานเด็ดขาด
(6) หามนําบุคคลท่ีไมเก่ียวของในการรับ
(7) หามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด
(8) หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา

 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(1) ตองปดประตูพรอมล็อคกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก

จากชองข้ึน
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว

รถล่ืนไหล 
(3) รถควบคุมอุณหภูมิหรือรถหองเย็นหากบรรทุกสินคาหามดับเครื่องเด็ดขาด
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
(5) หามเลนการพนันทุกชนิ

  11.3  ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทเคมีภัณฑ
 

1) กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ
(1) การแตงกายตองสุภาพ เปนชุดยูนิฟอรมของบริษัท
(2) ตองมีอุปกรณเซฟต้ี เชน แวนตาเซฟต้ี
(3) หามพนักงานขนสงไวห
(4) หามใสเครื่องประดับตาง  ๆท่ีจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
(5) ถาเปนเคมีหรือวัตถุอันตรายตองมีใบขับข่ีประเภท 

   
 
 
 
 
 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสนิคา 
ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรงตามใบสงสินคา  
โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยู

ณและไมมีรอยเปดหรือฉีกขาด 
มีอัธยาศัยท่ีดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานท่ีสงสินคา, จํานวนสินคา

รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพ่ีอรายงานปญหาใหลูกคา

หามนําอาหาร/ เครื่องด่ืมเขามารับประทานภายในบริเวณข้ึน-ลง สินคา และหามด่ืมสุรา 
ส่ิงเสพติดในระหวางการปฏิบัติงานเด็ดขาด 
หามนําบุคคลท่ีไมเก่ียวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาโดยเด็ดขาด
หามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด 
หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา

กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Rule) 
ตองปดประตูพรอมล็อคกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก
จากชองข้ึน-ลง สินคาบริษัท 
พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพ่ือปองกัน

 
รถควบคุมอุณหภูมิหรือรถหองเย็นหากบรรทุกสินคาหามดับเครื่องเด็ดขาด
หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน 
หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานท้ังจุดรับตนทางและปลายทาง 

ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทเคมีภัณฑ (Chemical Transport) 

กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ-สงสินคา 
การแตงกายตองสุภาพ เปนชุดยูนิฟอรมของบริษัท (ถาเปนเคมีอันตรายตองใสเส้ือแขนยาว
ตองมีอุปกรณเซฟต้ี เชน แวนตาเซฟต้ี, หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง และเส้ือสะทอนแสง
หามพนักงานขนสงไวหนวดเครากรุงรัง  ตัดผมทรงสุภาพ 
หามใสเครื่องประดับตาง  ๆท่ีจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
ถาเปนเคมีหรือวัตถุอันตรายตองมีใบขับข่ีประเภท 4 
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พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรงตามใบสงสินคา  
โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยูในสภาพดี สะอาด ปดผนึกอยาง

จํานวนสินคา และตามเง่ือนไขของลูกคาท่ี

หรือฝายควบคุมรถ เพ่ีอรายงานปญหาใหลูกคา

ลง สินคา และหามด่ืมสุรา ของมึนเมาหรือ

สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาโดยเด็ดขาด 

หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา 

ตองปดประตูพรอมล็อคกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก

เพ่ือปองกัน

รถควบคุมอุณหภูมิหรือรถหองเย็นหากบรรทุกสินคาหามดับเครื่องเด็ดขาด 

ถาเปนเคมีอันตรายตองใสเส้ือแขนยาว) 
ถุงมือหนัง และเส้ือสะทอนแสง 
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2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ 
(1) รถขนสงเปนตูทึบท่ีมีล็อคกุญแจ, สินคาท่ีเปนเคมีท้ังแหงและของเหลว (Dry & Liquid Cargo) ตองสอบถาม

ลูกคาเก่ียวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาระหวางบรรจุสินคาและ
ระหวางบรรทุกตูเย็นหรือควบคุมอุณหภูมิตูหามดับเครื่อง หากรปภ.ของลูกคาแจงใหดับเครื่องตองบอกวา 
“สินคาจะเสียหาย” หากยังยืนกรานใหโทรแจง Call Center 

(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด หากเปนสินคาอันตรายตองไปเขาคุณสมบัติ 
Dangerous Goods ขอ 11.5 (หนา 31-33) ซ่ึงเก่ียวของกับระดับความอันตรายท้ัง 9 ประเภท (Classes) 

(3) เปนสินคาอันตรายท่ีตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาเปนสารไวไฟหรือเปนพิษท่ี
รุนแรง 

(4) สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณตรวจสอบความกระเทือนตองดูแลเปนพิเศษ (Vibration 
Checking) 

 

3) สภาพรถสงสินคา 
(1) รถขนสงตองเปนตูทึบมีท่ีปดกุญแจตูรถและตูทึบ จะตองอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ท้ังภายในและภายนอก

รถตองสะอาด บริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก  สภาพรถตองไมมีรอยรั่วซึมมีการ Water Test มีการเทรดนํ้า  
(หามใชรถประเภทคอก) 

(2) รถตองมีถังดับเพลิงท่ีเปนเคมีแทงคและโฟมติดไวประจํารถ 
(3) รถบรรทุกเคมีอันตรายจะตองมีใบอนุญาตท่ีออก โดยหนวยงานราชการท่ีควบคุม 
(4) ภายในรถไมมีส่ิงของหรือส่ิงท่ีจะทําใหเกิดประกายไฟ หรือส่ิงของท่ีจะทําใหเกิดเสียดสีใหเกิดความรอนและ

หรือประกายไฟหรือไฟฟาสถิตย 
(5) ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน และตามแผนความสะอาดท่ีกําหนดไว 

 

4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินคา 
(1) ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรงตามใบสงสินคา  

โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน  กลอง, ถุง และถังใหอยูในสภาพดี ไมมีการร่ัวไหล หรือฉีก
ขาด 

(2) มีอัธยาศัยท่ีดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ  (หามเอาความคุนเคยไปพูดเลนกับลูกคา หรือเจาหนาท่ีของลูกคา)  
(3) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานท่ีสงสินคา, จํานวนสินคา, เวลาสงมอบสินคา และรับสินคา  

ขอปฏิบัติอ่ืน  ๆตาม เง่ือนไขของท่ีลูกคากําหนด  
(4) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพ่ีอรายงานปญหาใหลูกคา

ทราบ  อยาตัดสินใจดวยตัวเอง เม่ือเกิดปญหา 
(5) หามนําอาหาร/ เครื่องด่ืมเขามารับประทานภายในบริเวณข้ึน-ลง สินคา และหามด่ืมสุรา ของมึนเมาหรือส่ิง

เสพติดตาง  ๆในพ้ืนท่ีโรงงาน โดยเด็ดขาด 
(6) หามนําบุคคลท่ีไมเก่ียวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาโดยเด็ดขาด 
(7) หามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีของโรงงาน เวนแตวาทางโรงงานจะจัดสถานท่ีไว ใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ 
(8) หามนําวัสดุส่ิงของท่ีไมไดรับอนุญาตออกจากโรงงาน ซ่ึงเปนทรัพยสินของโรงงานโดยเด็ดขาด (อาจจะโดน

พิจารณาโทษแจงความขอหาลักขโมย และดําเนินคดี) 
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5) ขอปฏิบัติอ่ืนๆของพนักงานขับรถ 
(1) พนักงานขับรถตองปดประตูพรอมล็อกซีล หรือกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออกจากชองท่ีข้ึน

สินคา 
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพ่ือปองกันรถล่ืนไหลในท่ีลาดช้ืน 
(3) ไมติดเครื่องยนตรถขนสงขณะข้ึน-ลงสินคายกเวนรถประเภทควบคุมอุณหภูมิขณะบรรทุกสินคาหามดับเครื่อง

เด็ดขาด 
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน 
(5) หามเลนการพนันในพ้ืนท่ีโรงงานเด็ดขาด 
(6) ตรวจสอบอุปกรณสวนควบคุมตาง  ๆของรถกอนออกเดินทาง 
(7) ขับรถใหอยูในความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 
 

  11.4  ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาทั่วไปและการใชแรงงาน (Dry General Cargo)  
 

1) กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ-สงสินคา 
(1) การแตงกายตองสุภาพ เปนชุดยูนิฟอรมของบริษัท 
(2) ตองสวมรองเทาเซฟต้ี (หามใสรองเทาแตะ) 
(3) หามพนักงานขนสงไวหนวดเครากรุงรัง  ตัดผมทรงสุภาพ 
(4) หามใสเครื่องประดับท่ีจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
(5) ตองมีอุปกรณเซฟต้ี เส้ือสะทอนแสง หมวกนิรภัย และถุงมือหนัง 

 
2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ 

(1) หากสินคาตองควบคุมอุณหภูมิหรืออาจมีความเสียหายงาย เชน อาหารบางประเภท ยา-เครื่องสําอางตอง
สอบถามลูกคาเก่ียวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาและ
ระหวางบรรจุสินคา โดยระหวางบรรทุกหามดับเครื่อง (โปรดดูขอ 11.3 วงเล็บ 2 หนา 28) 

(2) สินคาท่ีบอบบาง-เสียหายงายตองแจงลูกคา หากมีความจําเปนตอง  Re-Pack ใหมตองแจงคาใชจายกอน
ดําเนินงาน หากลูกคาไมยินยอมหามเคล่ือนยายใหแจงพนักงานบริการลูกคา (CS) กอนดําเนินการใด  ๆ

(3) ยาและเครื่องสําอาง สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรือติดต้ังอุปกรณตรวจสอบความกระเทือนตอง
ดูแลเปนพิเศษ (Vibrate Checking) 

(4) ขอจํากัดความรับผิดชอบ (Guarantee Limit Liability) รายละเอียดตามขอ 3 หนา 8 โดยเฉพาะสินคา
ราคาสูง High Value เกิน 1.0 ลานบาท ตองแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร 

ภาพ : รถบรรทุกและตูบรรจุสินคาท้ังรถนอกและภายในตองทําความสะอาดกอนบรรทุกสินคา 
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(5) การใชแรงงานตองระบุความรับผิดชอบความเสียหาย มีการอบรมทักษะความรูในงานใหแรงงานเขาใจ
กอนปฏิบัติหนาท่ีท้ังความรูตัวสินคา, การแตงกาย, หามโตเถียงใดๆกับพนักงานลูกคาและรปภ., หามพก
อาวุธทุกประเภทและการใชแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด 

 
3) สภาพรถสงสินคา 

(1) รถขนสงตองเปนตูทึบท่ีมีล็อคกุญแจ สภาพรถอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ท้ังภายในและภายนอกรถตอง
สะอาด รอบบริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก สภาพรถตองไมมีรอยรั่วซึมมีการเทรดนํ้า(หามใชรถประเภท
คอกท่ีใชผาใบ) 

(2)  พ้ืนรถขนสงสินคาตองไมมีสนิท ไมมีความช้ืน  ไมมีคราบสกปรก 
(3)  รถขนสงไมขนสงสินคา หรือวัสดุอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนไปยังสินคาของบริษัทลูกคา 
(4)  ภายในรถไมมีสัตวพาหะ มูลของสัตวและซากสัตว (เชน หนู, มด, แมลงสาป, แมลงวัน เปนตน) 
(5)  ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบ้ืองตน และตามแผนความสะอาดท่ี 

 กําหนดไว 
(6) หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ พนักงานยกสินคาและแรงงาน 
(7) ตรวจเช็คสินคาท้ังสภาพและจํานวนกอนข้ึนรถ  พรอมท้ังยกและจัดวางสินคาข้ึนรถใหตรงตามใบ 

สงสินคา  โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กระบะใสช้ินงาน กลองหรือถุงใหอยูใน
สภาพดี 

(8) ใหรัดช่ิงหากตรวจสอบแลววาสินคาวางแลวไมปลอดภัย เพ่ือปองกันการโคนลม 
(9) มีอัธยาศัยท่ีดีตอลูกคาอยางสมํ่าเสมอ  หามเอาความคุนเคยไปพูดเลนกับลูกคา เพราะจะทําให 

ลูกคาเกิดความไมพอใจเปนสาเหตุในการเลิกจางงาน 
(10) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานท่ีสงสินคา, จํานวนสินคา, เวลาสงมอบสินคา  

และรับสินคาขอปฏิบัติอ่ืน  ๆตามเง่ือนไขของท่ีลูกคากําหนด  
(11) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพ่ีอรายงานปญหา 

ใหลูกคาทราบอยาตัดสินใจดวยตัวเอง เม่ือเกิดปญหา 
(12) พนักงานขับรถและแรงงานหามนําอาหาร/ เครื่องด่ืมเขามารับประทานภายในบริเวณข้ึน-ลง สินคา  

และหามด่ืมสุรา ของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดตาง ใๆนพ้ืนท่ีโรงงานโดยเด็ดขาด 
(13) หามนําบุคคลท่ีไมเกี่ยวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาหรือเขตหวงหามโดย 
 เด็ดขาด 
(14) หามสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีของโรงงานหรือเขตหวงหาม เวนแตบริเวณซ่ึงทางโรงงานจะจัดสถานท่ีไวใหสูบ 
 บุหรี่โดยเฉพาะ 
(15) หามนําวัสดุส่ิงของท่ีไมไดรับอนุญาตออกจากโรงงาน ซ่ึงเปนทรัพยสินของลูกคาโดยเด็ดขาด  

(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจงความขอหาลักขโมย และดําเนินคดี) 
 

4)  กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule) 
(1) พนักงานขับรถตองปดประตูพรอมล็อกซีลหรือกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก 

จากชองท่ีข้ึนสินคา 
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพ่ือปองกันรถล่ืนไหลในท่ีลาดช้ืน 
(3) ไมติดเครื่องยนตรถขนสงขณะข้ึน-ลงสินคา 
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน 
(5) หามเลนการพนันในพ้ืนท่ีโรงงานเด็ดขาด 
(6) หามนําเด็กหรือบุคคลภายนอกเขาในเขตพ้ืนท่ีรับสงสินคา และระเบียบอ่ืนท่ีทางโรงงานหรือ 

เจาของพ้ืนท่ีกําหนด 
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  11.5  ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย (Dangerous Goods Rules) 
 

 สําหรับการจําแนกประเภทของวัตถุอันตรายในประเทศไทย กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศ “เรื่องกําหนดประเภทหรือ
ชนิดของวัตถุอันตราย” ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2543 ไดนิยามวา “วัตถุอันตราย” หมายถึง สาร ส่ิงของ วัตถุ หรือวัสดุใด  ๆ
ท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม ระหวางทําการขนสง โดยประกาศน้ี กรมการ
ขนสงทางบกไดแบงประเภทของวัตถุอันตรายออกเปน 9 ประเภท (Classes) ตามขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ 
 

ประเภทของวัตถุอันตรายตามประกาศของกรมการขนสงทางบก ไดแก 
 ประเภทท่ี 1  วัตถุระเบิด (Explosives)  หมายถึงของแข็ง ของเหลวหรือสารผสม ท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ดวยตัวเองทําใหเกิดกาซท่ีมีความดัน และความรอนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการระเบิดสรางความเสียหายบริเวณโดยรอบได และให
รวมถึงสารท่ีใชทําดอกไมเพลิงและส่ิงของท่ีระเบิดไดดวย แยกเปน 6 ประเภทยอย คือ 
 1)  สารหรือส่ิงของท่ีกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดรุนแรงทันทีทันใดท้ังหมด (Mass Explosive) 
 2)  สารหรือส่ิงของท่ีมีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจายแตไมระเบิดทันทีทันใดท้ังหมด 
 3)  สารหรือส่ิงของทีเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม และอาจมีอันตรายบางจากการระเบิดแตกกระจายแตไมระเบิด   

     ทันทีทันใดท้ังหมด 
4)  สารหรือส่ิงของท่ีไมแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชัดหากเกิดการประทุหรือประทุในระหวางการขนสงจะเกิด 
     ความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ 
5)  สารท่ีไมไวตอการระเบิด แตหากมีการระเบิดจะมีอันตรายจากการระเบิดท้ังหมด 
6)  ส่ิงของท่ีไวตอการระเบิดนอยมาก และไมระเบิดทันทีท้ังหมด มีความเส่ียงตอการระเบิดอยูในวงจํากัดเฉพาะในตัว 
     ส่ิงของน้ัน  ๆไมมีโอกาสท่ีจะเกิดการประทุหรือแผกระจายในระหวางทําการขนสง 

 
 ประเภทท่ี 2  กาซ (Gases)  หมายถึง  สารท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสกาล หรือมี
สภาพเปนกาซอยางสมบูรณท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล ซ่ึงไดแก กาซอัด กาซพิษ กาซอยูใน
สภาพของเหลว กาซในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า และใหรวมกาซท่ีละลายในสารละลายภายใตความดันดวย แยกเปน 3 ประเภทยอย 
คือ 

1)  กาซไวไฟ (Flammable Gas) หมายถึง กาซท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล  
     สามารถติดไฟไดเม่ือผสมกับอากาศ 13 เปอรเซ็นตหรือตํ่ากวา โดยปริมาตรหรือมีชวงกวางท่ีสามารถติดไฟได 12  
     เปอรเซ็นตข้ึนไป เม่ือผสมกับอากาศโดยไมคํานึงถึงความเขมขนตํ่าสุดของการผสม 
2)  กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-Flammable, Non-toxic gas) หมายถึง  กาซท่ีขณะขนสงมีความดันไมนอย   
     กวา 280 กิโลปาสกาล ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซสเซียสหรืออยูในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า 
3)  กาซพิษ (Toxic Gas) หมายถึง กาซท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีทราบกันท่ัวไปหรือไดมีการสรุปวาเปนพิษหรือกัดกรอน    
     หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
 ประเภทท่ี 3  ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวท่ีมีสาร
แขวนลอยผสม ท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน 60.5 องศาเซสเซียส กรณีทดสอบดวยวิธีถวยปด (Closed-cup test) หรือไมเกิน 65.6 องศาเซส
เซียส กรณีทดสอบดวยวิธีดวยเปด (Open-cup test) และใหรวมถึงของเหลวท่ีขณะขนสงถูกทําใหมีอุณหภูมิเทากับหรือมากกวาจุด
วาบไฟของของเหลวน้ันและสารหรือส่ิงของท่ีทําใหมีอุณหภูมิจนเปนของเหลวขณะทําการขนสง ซ่ึงเกิดไอระเหยไวไฟท่ีอุณหภูมิไม
มากกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีใชในการขนสง 
 
 ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารท่ีมีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเองและสารท่ีสัมผัสกับนํ้าแลว
ทําใหเกิดกาซไวไฟ (Flammable Solids, Substance liable to spontaneous combustion, Substances which in contact 
with water emit flammable gases) แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ 
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1)  ของแข็งไวไฟ (Flammable solid) หมายถึง ของแข็งทีระหวางทําการขนสงสามารถท่ีจะติดไฟไดงาย หรืออาจ  
     ทําใหเกิดการลุกไหมข้ึนไดจากการเสียดสีสารหรือสารท่ีเก่ียวของท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดปฏิกิริยาคายความรอนท่ี 
     รุนแรง และใหรวมถึงวัตถุระเบิดท่ีถูกลดความไวตอการระเบิด ซ่ึงอาจจะระเบิดไดถาหากไมทําใหเจือจางเพียงพอ 

 2)  สารท่ีมีคามเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง (Substance liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารท่ีมี 
     แนวโนมจะเกิดความรอนข้ึนไดเองในสภาวะการขนสงตามปกติหรือเกิดความรอนสูงข้ึนได เม่ือสัมผัสกับอากาศ 
     และมีแนวโนมท่ีจะลุกไหมได 

 3)  สารท่ีสัมผัสกับนํ้าแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances which in contact with water emit flammable  
     gases) หมายถึง สารท่ีทําปฏิกิริยากับนํ้าแลวมีแนวโนมท่ีจะเกิดการติดไฟไดเองหรือทําใหเกิดกาซไวไฟใน 
     ปริมาณท่ีเปนอันตราย 

 
 ประเภทท่ี 5  สารออกซิไดส  และสารเปอรออกไซดอินทรีย (Oxidizing Substances and Organic 
Peroxides) แยกเปน 2 ประเภทยอย คือ 
 1)  สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง สารท่ีตัวของสารเองอาจไมติดไฟ โดยท่ัวไปจะปลอยออกซิเจน 

     หรือเปนเหตุหรือชวยใหวัตถุอ่ืนเกิดการลุกไหม 
 2)  สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides) หมายถึง สารอินทรียท่ีมีโครงสรางออกซิเจน 2 อะตอม –O-O-  

     และอาจถือไดวาเปนสารท่ีมีอนุพันธุของ Hydrogen Peroxide ซ่ึงอะตอมของ Hydrogen 1 หรือท้ัง 2 อะตอม  
     ถูกแทนท่ีดวย Organic radicals สารน้ีไมเสถียรความรอนซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยาคายความรอนและเรงการแตกตัว 
     ดวยตัวเอง และอาจมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีรวมดวย 

  (1)  แนวโนมท่ีจะระเบิดสลายตัว 
  (2)  เผาไหมอยางรวดเร็ว 
  (3)  ไวตอการกระแทก หรือการเสียดสี 
  (4)  ทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนกอใหเกิดการอันตรายได 
  (5)  เปนอันตรายตอตา 
 
 ประเภทท่ี 6  สารพิษและสารติดเชื้อ (Poisonous Substance and Infectious Substances) แยกเปน 2 
ประเภทยอย คือ 
 1)  สารพิษ (Toxic Substance) หมายถึง สารท่ีมีแนวโนมจะทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตรายจะ 

     ทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หากกลืนหรือสูดดมหรือสัมผัสทางผิวหนัง 
 2)  สารติดเช้ือ (Infectious Substances) หมายถึง สารท่ีทราบวาหรือคาดวามีเช้ือโรคปนอยูดวย เช้ือโรค คือ  

     จุลินทรีย (ซ่ึงรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia พยาธิ เช้ือรา) หรือจุลินทรียท่ีเกิดข้ึนใหมหรือเกิดจากการ 
     เปล่ียนแปลงพันธุกรรม ซ่ึงรูกันโดยท่ัวไปหรือมีขอสรุปท่ีเช่ือถือไดวาเปนเหตุใหเกิดโรคตอมนุษยหรือสัตว 

 
 ประเภทท่ี 7  วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมายถึง วัสดุท่ีสามารถแผรังสีท่ีมองไมเห็น ซ่ึงเปนอันตราย
ตอรางกาย การพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐานแบะขอกําหนดตางๆ ดานการขนสงสารกัมมันตรังสีของทบวงการ
พัฒนาปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) 
  
 ประเภทท่ี 8  สารกัดกรอน (Corrosive Substance) หมายถึง สารซ่ึงโดยปฏิกิริยาเคมีจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
เน้ือเย่ือของส่ิงมีชีวิตอยางรุนแรง หรือกรณีของการร่ัวจะเกิดความเสียหาย หรือทําลายส่ิงของอ่ืน หรือยานพาหนะท่ีใชในการขนสง หรือ
เกิดอันตรายอ่ืนไดดวย 
 
 ประเภทท่ี 9  วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Products or Substances) หมายถึง สารและส่ิงของท่ี
ในขณะขนสงมีความเปนอันตราย ซ่ึงไมจัดอยูในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 8 และใหรวมถึงสารท่ีในระหวางทําการขนสงหรือระบุวาใน
การขนสงตองควบคุมใหมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลวหรือมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 240 องศาเซลเซียส ใน
สภาพของแข็ง 



 
บทท่ี 12 
 

การขนถายสินคาดวยความปลอดภัยรวมถึงการใชเครื่องมือพิเศษ 
(Safety lift on / lift off)  
 

การขนถายสินคาดวยแรงงานคนและเคร่ืองมือหนักและอุปกรณพิเศษ

เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนถายสินคาจากรถบรรทุกและตูคอนเทน

เนอร บริษัทฯไดกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมการใช

แรงงานคนในการขนยาย และการใชเคร่ืองมือหนัก เชน รถเครน 

ติดเครน เปนตน โดยพนักงานจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

 

12. 1 ขอหามและระเบียบการปฏิบัติของการพนักงานขนถายสินคา

1) หามใชแรงงาน อายุตํ่ากวา 

2) หามโตเถียงกับลูกคาในทุกกรณี

3) หามติดตอ หรือ สงสินคานอกเวลาทําการของลูกคา โดยเฉพาะอยางย่ิงในยามวิกาล

4) หามฝาฝนระเบียบปฏิบัติของสถานท่ีตนทางและปลายทาง

5) หามเลนการพนันทุกชนิด ใน

6) หามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

7) หามมียาเสพติดไวในครอบครองหรือสารเสพติดทุกชนิด

8) หามกอเหตุทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด

9) หามพกพาอาวุธ เขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน

12.2  แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน

1) ตรงตอเวลาถึงโรงงานลูกคาตามใบงานท่ีลูกคานัดหมาย

Call Center โดยทันที

2) รถบรรทุกดับเคร่ือง ดึงเบรกมือ ใชไมหมอนรองลอกอนพนักงานข้ึนไปปฏิ

คนงานตกจากรถและสินคาลม

3) จัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการขนยาย โดยผูไมเก่ียวของจะตองออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว เชน 

คนขับรถ หามยืนอยูบริเวณทายตูฯโดยเด็ดขาด 

4) จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายสินคา เชน สายพาน 

เหตุสารเคมีหกท่ีพ้ืน 

5) มีการซักซอม แจงวิธีการขนยายสินคากอนเร่ิมงานทุกคร้ัง โดยจะตองศึกษางานจากผูส่ังงานกอนทํางานทุก

คร้ังวาจะตองเตรียมตัวอย

6) พนักงานขนถายสินคา ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุตอตนเองและสินคาของ

ลูกคา  

7) หากพบความผิดปกติของสินคาหรือสินคาเสียหาย กอนทําการขนยายตองแจงกลับไปมาท่ีบริษัทฯทันที 

ทําการขนยายสินคาโดยเด็ดขาด

การขนถายสินคาดวยความปลอดภัยรวมถึงการใชเครื่องมือพิเศษ  

การขนถายสินคาดวยแรงงานคนและเคร่ืองมือหนักและอุปกรณพิเศษ

เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนถายสินคาจากรถบรรทุกและตูคอนเทน

บริษัทฯไดกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมการใช

แรงงานคนในการขนยาย และการใชเคร่ืองมือหนัก เชน รถเครน , รถบรรทุก

ติดเครน เปนตน โดยพนักงานจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

ขอหามและระเบียบการปฏิบัติของการพนักงานขนถายสินคา 

หามใชแรงงาน อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ หามใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

หามโตเถียงกับลูกคาในทุกกรณี  

หามติดตอ หรือ สงสินคานอกเวลาทําการของลูกคา โดยเฉพาะอยางย่ิงในยามวิกาล

หามฝาฝนระเบียบปฏิบัติของสถานท่ีตนทางและปลายทาง  

หามเลนการพนันทุกชนิด ในสถานท่ีตนทางและปลายทาง  

หามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกอนปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงาน  

หามมียาเสพติดไวในครอบครองหรือสารเสพติดทุกชนิด  

หามกอเหตุทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด 

หามพกพาอาวุธ เขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน

ตรงตอเวลาถึงโรงงานลูกคาตามใบงานท่ีลูกคานัดหมาย หากมีเหตุจําเปนทําใหเกิดการลาชาจะตองแจงมาท่ี 

โดยทันที  

รถบรรทุกดับเคร่ือง ดึงเบรกมือ ใชไมหมอนรองลอกอนพนักงานข้ึนไปปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุรถไหล

คนงานตกจากรถและสินคาลม 

จัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการขนยาย โดยผูไมเก่ียวของจะตองออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว เชน 

คนขับรถ หามยืนอยูบริเวณทายตูฯโดยเด็ดขาด  

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายสินคา เชน สายพาน , บันไดความสูง 1.5 

เหตุสารเคมีหกท่ีพ้ืน , กรวยจราจร , เทปผาสีขาว-แดงสําหรับก้ันพ้ืนท่ี เชน ถังเคมี 

มีการซักซอม แจงวิธีการขนยายสินคากอนเร่ิมงานทุกคร้ัง โดยจะตองศึกษางานจากผูส่ังงานกอนทํางานทุก

คร้ังวาจะตองเตรียมตัวอยางไรในการขนถายสินคาใหปลอดภัย 

พนักงานขนถายสินคา ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุตอตนเองและสินคาของ

หากพบความผิดปกติของสินคาหรือสินคาเสียหาย กอนทําการขนยายตองแจงกลับไปมาท่ีบริษัทฯทันที 

ทําการขนยายสินคาโดยเด็ดขาด  

ภาพ : การขนถ่ายสินคา้ประเภท 

เป็นสินคา้ประเภท 
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หามติดตอ หรือ สงสินคานอกเวลาทําการของลูกคา โดยเฉพาะอยางย่ิงในยามวิกาล  

แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน 

หากมีเหตุจําเปนทําใหเกิดการลาชาจะตองแจงมาท่ี 

บัติงาน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุรถไหล

จัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการขนยาย โดยผูไมเก่ียวของจะตองออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว เชน 

1.5 เมตร , ถุงทรายสําหรับระงับ

แดงสําหรับก้ันพ้ืนท่ี เชน ถังเคมี 200 ลิตร 

มีการซักซอม แจงวิธีการขนยายสินคากอนเร่ิมงานทุกคร้ัง โดยจะตองศึกษางานจากผูส่ังงานกอนทํางานทุก

พนักงานขนถายสินคา ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุตอตนเองและสินคาของ

หากพบความผิดปกติของสินคาหรือสินคาเสียหาย กอนทําการขนยายตองแจงกลับไปมาท่ีบริษัทฯทันที หาม

การขนถ่ายสินคา้ประเภท “OVERSIDE” 

เป็นสินคา้ประเภท HEAVY WEIGHT 



8) ยกเคล่ือนยายสินคาดวยความระมัดระวังสูงสุด หามโยน หามใชเทาเหยียบสินคา หามนําสินคาท่ีมีนํ้าหนักมาก

ไปวางซอนทับสินคาท่ีมีนํ้าหนักเบา

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9) ขณะทําการขนยาย พบสินคาเล่ือนออกจากพาเลท โคนลมเสียหาย กลองแตก เปยกนํ้า เปนตน ใหหยุดทํา

การขนยายช่ัวคราว จะตองรายงานลูกคาผูควบคุมหนางานรับทราบทันที

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10) ระมัดระวังพ้ืนท่ีตางระดับ เส่ียงตอสินคาลมท้ังพาเลท

11) รูปแบบการจัดเรียงสินคาข้ึนพาเลทปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาท่ีควบคุมงานโดยเครงครัด

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 
 

ภาพสินคาบรรจุถังลมเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา
 

ยกเคล่ือนยายสินคาดวยความระมัดระวังสูงสุด หามโยน หามใชเทาเหยียบสินคา หามนําสินคาท่ีมีนํ้าหนักมาก

ไปวางซอนทับสินคาท่ีมีนํ้าหนักเบา 

ขณะทําการขนยาย พบสินคาเล่ือนออกจากพาเลท โคนลมเสียหาย กลองแตก เปยกนํ้า เปนตน ใหหยุดทํา

การขนยายช่ัวคราว จะตองรายงานลูกคาผูควบคุมหนางานรับทราบทันที 

ระมัดระวังพ้ืนท่ีตางระดับ เส่ียงตอสินคาลมท้ังพาเลท สภาพของพาเลทตองแข็งแรง

รูปแบบการจัดเรียงสินคาข้ึนพาเลทปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาท่ีควบคุมงานโดยเครงครัด

ภาพ : สินคาเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา

ภาพสินคาบรรจุถังลมเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา

ภาพการขนถายสินคาแบบบรรจุถุง และ บรรจุถัง 
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ยกเคล่ือนยายสินคาดวยความระมัดระวังสูงสุด หามโยน หามใชเทาเหยียบสินคา หามนําสินคาท่ีมีนํ้าหนักมาก

ขณะทําการขนยาย พบสินคาเล่ือนออกจากพาเลท โคนลมเสียหาย กลองแตก เปยกนํ้า เปนตน ใหหยุดทํา

สภาพของพาเลทตองแข็งแรงไมหักพังจึงเคล่ือนยายได 

รูปแบบการจัดเรียงสินคาข้ึนพาเลทปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาท่ีควบคุมงานโดยเครงครัด 

สินคาเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา 

ภาพสินคาบรรจุถังลมเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา 



 
12.3  การขนถายสินคาที่มูลคาสูง มีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย

(High Value - Fragile & Easy Lost Goods) 

1) หัวหนาสวนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบส่ังจองแรงงานวามีสินคาประเภทใด ขอควรระวังมูลคาสินคา  

ลักษณะหีบหอ เชน 

(1) ยารักษาโรค  

(2) เคร่ืองสําอาง  

(3) เส้ือผาแบรนดเนม

(4) รองเทาแบรนดเนม 

2) ตองมีตัวแทนลูกคาหรือเจาหนาท่ีผู รับสินคา 

ตรวจสอบประจําจุดจึงทําการขนถายสินคา เร่ิม

ต้ังแตเปดตูคอนเทนเนอร ทําการตรวจสอบนับ

สินคาท่ีแรงงานทําการขนถาย จนกระท่ังแลวเสร็จ

3) หัวหนางานหรือหัวหนาซับคอนแทรค จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด หามโยน

4) หามลักขโมยสินคาโดยเด็ดขาด 

5) สงมอบงานใหกับลูกคา โดยสงใบแจงใชบริการแรงงานใหลูกคาเซ็นรับทราบ

 

12.4  การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย 

แตก หัก เสียหายงาย เชน สินคาประเภทเคร่ืองแกว

1) หัวหนาสวนแรงงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษลูกฟูก เพ่ือนําไปปูพ้ืนผนังดานขางของรถบรรทุกเพ่ือ

ดูแลปองกันความสะอาดใหกับสินคา

2) แรงงานขนถายสินคา จะตองถายรูปภาพพ้ืนรถบรรทุกกอนยกสินคาลงจัดเรียง หากพบวากระดาษลูกฟูกไม

สะอาด , มีคราบสกปรก ท่ีจะกระทบมาท่ีสินคา จะตองเปล่ียนกระดาษลูกฟูกทันที

3) การตรวจสอบสินคารวมกันกับลูกคา หากพบสินคา

ดังตอไปน้ีใหหยุดขนถายสินคาและแจงลูกคา

(1) สินคาแตก บุบ ฉีกขาดเสียหาย

(2) สินคาสกปรก มีคราบฝุนเปนรอยดํา

(3) สินคามีคราบนํ้ามันเกาะท่ีพ้ืนผิว

4) การขนถายสินคาตองทําดวยความระมัดระวัง หามโยน

สินคาเด็ดขาด  

5) เม่ือลูกคาปลายทางปฏิเสธการรับสินคาหรือพบปญหา 

จะตองแจงกลับมาท่ี 

สาเหตุท่ีไมรับสินคา เพ่ือแจงลูกคารับทราบ 

 

 

การขนถายสินคาท่ีมูลคาสูง มีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย  

Fragile & Easy Lost Goods)  

หัวหนาสวนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบส่ังจองแรงงานวามีสินคาประเภทใด ขอควรระวังมูลคาสินคา  

เส้ือผาแบรนดเนม 

รองเทาแบรนดเนม  

ตองมีตัวแทนลูกคาหรือเจาหนาท่ีผู รับสินคา 

ตรวจสอบประจําจุดจึงทําการขนถายสินคา เร่ิม

ต้ังแตเปดตูคอนเทนเนอร ทําการตรวจสอบนับ

สินคาท่ีแรงงานทําการขนถาย จนกระท่ังแลวเสร็จ 

หัวหนางานหรือหัวหนาซับคอนแทรค จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด หามโยน

หามลักขโมยสินคาโดยเด็ดขาด  

สงมอบงานใหกับลูกคา โดยสงใบแจงใชบริการแรงงานใหลูกคาเซ็นรับทราบ 

การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย (Sensitive Goods) หมายถึง สินคาท่ีไมสามารถ

แตก หัก เสียหายงาย เชน สินคาประเภทเคร่ืองแกว, เซรามิก, เคร่ืองนอน และเฟอรนิเจอร เปนตน

หัวหนาสวนแรงงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษลูกฟูก เพ่ือนําไปปูพ้ืนผนังดานขางของรถบรรทุกเพ่ือ

ดูแลปองกันความสะอาดใหกับสินคา , รถเข็น , ฟลมยืด , พลาสติกหุมสินคา 

แรงงานขนถายสินคา จะตองถายรูปภาพพ้ืนรถบรรทุกกอนยกสินคาลงจัดเรียง หากพบวากระดาษลูกฟูกไม

มีคราบสกปรก ท่ีจะกระทบมาท่ีสินคา จะตองเปล่ียนกระดาษลูกฟูกทันที

การตรวจสอบสินคารวมกันกับลูกคา หากพบสินคา

ดขนถายสินคาและแจงลูกคา 

สินคาแตก บุบ ฉีกขาดเสียหาย 

สินคาสกปรก มีคราบฝุนเปนรอยดํา 

สินคามีคราบนํ้ามันเกาะท่ีพ้ืนผิว 

การขนถายสินคาตองทําดวยความระมัดระวัง หามโยน

เม่ือลูกคาปลายทางปฏิเสธการรับสินคาหรือพบปญหา 

จะตองแจงกลับมาท่ี Call Center ทันที พรอมรูปถาย

สาเหตุท่ีไมรับสินคา เพ่ือแจงลูกคารับทราบ  
ภาพ : การแพ็คก้ิงขนสง 
จ.เชียงรายมาแสดงท่ีหาง 
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หัวหนาสวนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบส่ังจองแรงงานวามีสินคาประเภทใด ขอควรระวังมูลคาสินคา  

หัวหนางานหรือหัวหนาซับคอนแทรค จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด หามโยน 

หมายถึง สินคาท่ีไมสามารถทนตอแรงกระแทก 

เคร่ืองนอน และเฟอรนิเจอร เปนตน  

หัวหนาสวนแรงงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษลูกฟูก เพ่ือนําไปปูพ้ืนผนังดานขางของรถบรรทุกเพ่ือ

 

แรงงานขนถายสินคา จะตองถายรูปภาพพ้ืนรถบรรทุกกอนยกสินคาลงจัดเรียง หากพบวากระดาษลูกฟูกไม

มีคราบสกปรก ท่ีจะกระทบมาท่ีสินคา จะตองเปล่ียนกระดาษลูกฟูกทันที 

การแพ็คก้ิงขนสง “โมเดลชาง” ขนาดใหญจาก  
เชียงรายมาแสดงท่ีหาง CENTRAL WORLD (กทม.) 



12.5  การขนถายสินคาประเภทสารเคมี 

สาร ส่ิงของ วัตถุ หรือวัสดุใด  ๆท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย

ของคน สัตว ทรัพยสิน ส่ิงแวดลอมหรือระหวางทําการขนสงโดยสินคาอันตราย

ท้ัง 9 ประเภท 

1) สวมใสอุปกรณเซฟต้ี เชน รอง

ถุงมือ  

2) การขนถายสินคาตองระมัดระวังเปนพิเศษ เน่ืองจากลักษณะหีบหอ

ของสินคามาหลายรูปแบบ เชนถัง 

ปุย เปนตน 

3) กรณีถัง 200ลิตรเล่ือนออกจากพาเลท หากสามารถใชแรงงานคน

ผลักดันถังกลับเขาสูพาเลทดังเดิมได ใหแจงลูกคาทราบและดําเนินการแกไข หลั

เชือกตรงก่ึงกลางของถังท้ัง 

4) หลังจากทําการขนถายเรียบรอย ตองทําความสะอาดมือและผิวท่ีสัมผัสสินคาโดยทันที รวมถึงเคร่ืองมือขน

ถายสินคาทําความสะอาดทุกคร้ังแล

5) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เม่ือรางกายผูปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมี

(1) สารเคมีหกรดผิวหนังใหใชนํ้าสะอาดลางออกทันที และกระทําโดยเร็วท่ีสุด นํ้าจะชวยลางเอาพิษของ

สารเคมีออกไปได และชวยใหผิวหนังเย็นลง พรอมนําสงโรงพยาบาล

(2) สารเคมีเขาตา ตาเปนอวัยวะสําคัญตองแกไขภายใน 

นํ้าทันทีใชเวลาอยางนอย 

นําสงโรงพยาบาล

 

12.6  การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ 

ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมีท้ังการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิต้ังแต 

18 องศา C หรือตํ่ากวาในสภาพเยือกแข็ง 

เปนตน 

สําหรับสินคาประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ 
นําไปใชงาน ปกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี ชวงอุณหภูมิท่ี 
นม เนย ขนม เปนตน 

 

1) เม่ือไดรับใบแจงใชบริการแรงงาน ศึกษารายละเอียดการทํางานใหครบถวน เชน สถานท่ี 

หมาย , นํ้าหนักของสินคา 

2) จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายใหครบถวน อยูในสภาพพรอมใชงาน เชน รถเข็น 

เปนตน  

3) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและติดตอรับบัตรคิว ณ คลังสินคาหรือจุดนัดหมาย

4) เม่ือรถบรรทุกจอดเทียบประตูคลังสินคา แจงลูกคารวมตรวจสอบควบคุมการขนถายสินคาทุกคร้ัง

(1) ถายรูปอุณหภูมิของตูหรือรถเย็นทุกคร้ังกอนลงสินคา
(2) ถายรูปชีล  จากทาเรือของเอเยนตวาอยูในสภาพใดบาง

การขนถายสินคาประเภทสารเคมี (Chemical Products) หมายถึง 

วัตถุ หรือวัสดุใด  ๆท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย 

สิน ส่ิงแวดลอมหรือระหวางทําการขนสงโดยสินคาอันตราย

สวมใสอุปกรณเซฟต้ี เชน รองเทาหัวเหล็ก , หนากาก , แวนตาและ

การขนถายสินคาตองระมัดระวังเปนพิเศษ เน่ืองจากลักษณะหีบหอ

ของสินคามาหลายรูปแบบ เชนถัง 200 ลิตร,  แกลลอน, กระสอบ

ลิตรเล่ือนออกจากพาเลท หากสามารถใชแรงงานคน

ผลักดันถังกลับเขาสูพาเลทดังเดิมได ใหแจงลูกคาทราบและดําเนินการแกไข หลั

เชือกตรงก่ึงกลางของถังท้ัง 4 ถังใหรัดติดกันแนนข้ึนอีกช้ัน กอนใชแฮนดลิฟทลากพาเลทสินคาออกมาท่ีทายตู

หลังจากทําการขนถายเรียบรอย ตองทําความสะอาดมือและผิวท่ีสัมผัสสินคาโดยทันที รวมถึงเคร่ืองมือขน

ถายสินคาทําความสะอาดทุกคร้ังและเก็บรักษาไวเพ่ือใชงานตอไป 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เม่ือรางกายผูปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมี 

สารเคมีหกรดผิวหนังใหใชนํ้าสะอาดลางออกทันที และกระทําโดยเร็วท่ีสุด นํ้าจะชวยลางเอาพิษของ

สารเคมีออกไปได และชวยใหผิวหนังเย็นลง พรอมนําสงโรงพยาบาล 

สารเคมีเขาตา ตาเปนอวัยวะสําคัญตองแกไขภายใน 2-3 วินาทีแรกท่ีสารเคมีกระเด็นเขาตา ใหลางดวย

นํ้าทันทีใชเวลาอยางนอย 15 นาที พยายามลางใหหมดโดยปล้ินเปลือกตาออกและกลอกไปมา แลวจึง

นําสงโรงพยาบาล 

การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) หมายถึง สินคาท่ีไดมีการกําหนดอุณหภูมิท่ี

ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมีท้ังการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิต้ังแต 

หรือตํ่ากวาในสภาพเยือกแข็ง (Deep Frozen) เชน อาหารทะเลแชเย็นจนแข็ง

สําหรับสินคาประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill  คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอม
นําไปใชงาน ปกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี ชวงอุณหภูมิท่ี -2 ถึง  25 องศา C  เชน ยารักษาโรค

เม่ือไดรับใบแจงใชบริการแรงงาน ศึกษารายละเอียดการทํางานใหครบถวน เชน สถานท่ี 

นํ้าหนักของสินคา , มูลคาสินคา , อุปกรณพิเศษ และจํานวนแรงงานท่ีตองการ 

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายใหครบถวน อยูในสภาพพรอมใชงาน เชน รถเข็น 

แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและติดตอรับบัตรคิว ณ คลังสินคาหรือจุดนัดหมาย

เม่ือรถบรรทุกจอดเทียบประตูคลังสินคา แจงลูกคารวมตรวจสอบควบคุมการขนถายสินคาทุกคร้ัง

ถายรูปอุณหภูมิของตูหรือรถเย็นทุกคร้ังกอนลงสินคา 
จากทาเรือของเอเยนตวาอยูในสภาพใดบาง 
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ผลักดันถังกลับเขาสูพาเลทดังเดิมได ใหแจงลูกคาทราบและดําเนินการแกไข หลังจากน้ันใชรัดสายพานหรือ

ลากพาเลทสินคาออกมาท่ีทายตู 

หลังจากทําการขนถายเรียบรอย ตองทําความสะอาดมือและผิวท่ีสัมผัสสินคาโดยทันที รวมถึงเคร่ืองมือขน

สารเคมีหกรดผิวหนังใหใชนํ้าสะอาดลางออกทันที และกระทําโดยเร็วท่ีสุด นํ้าจะชวยลางเอาพิษของ

วินาทีแรกท่ีสารเคมีกระเด็นเขาตา ใหลางดวย

นาที พยายามลางใหหมดโดยปล้ินเปลือกตาออกและกลอกไปมา แลวจึง

หมายถึง สินคาท่ีไดมีการกําหนดอุณหภูมิท่ี

ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมีท้ังการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิต้ังแต -

นจนแข็ง,ของแชแข็งประเภทตางๆ

คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอม
เชน ยารักษาโรค, พืชผักผลไม, เคร่ืองสําอาง 

เม่ือไดรับใบแจงใชบริการแรงงาน ศึกษารายละเอียดการทํางานใหครบถวน เชน สถานท่ี , วัน/เวลาท่ีนัด

อุปกรณพิเศษ และจํานวนแรงงานท่ีตองการ  

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายใหครบถวน อยูในสภาพพรอมใชงาน เชน รถเข็น , สายพานรัดสินคา 

แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและติดตอรับบัตรคิว ณ คลังสินคาหรือจุดนัดหมาย 

เม่ือรถบรรทุกจอดเทียบประตูคลังสินคา แจงลูกคารวมตรวจสอบควบคุมการขนถายสินคาทุกคร้ัง 
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5) ขณะเปดประตูรถบรรทุก ใหเพ่ิมความระมัดระวัง โดยเปดตูท่ีละฝงกันสินคารวงตกออกจากรถบรรทุก 

6) หากพบสินคาชํารุดเสียหาย เชน กลองฉีกขาด , มีคราบสกปรก เปนตน ใหหยุดการขนถายสินคาไวช่ัวคราว

และแจงลูกคาทันที หามขนถายสินคาโดยเด็ดขาด 

7) วิธีการขนถายสินคาท่ีควบคุมอุณหภูมิ โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑสินคา ดังน้ี 

(1) กลองกระดาษอยูบนพาเลท สภาพพาเลทต้ังตรง มีฟลมพันรัดแนนหนา ถาสินคาโยเอียงเส่ียงตอการโคน
ลม หามทําการขนถายโดยเด็ดขาด แจงลูกคาทันที 

(2) ลังไม นํ้าหนัก 100 กิโลกรัม แจงลูกคาเพ่ือใชเคร่ืองมือทุนแรงในการลากออกมาจากตูคอนเทนเนอร 
หามใชแรงคนเพราะจะเปนอันตรายได  

(3) หากลูกคามีคําส่ังพิเศษใหทําการแกะลัง เพ่ือยกสินคา จะตองมีลูกคารวมตรวจสอบจนกวาการขนถาย
สินคาจะแลวเสร็จ 

12.7  การขนยายสินคาที่ตองใชเคร่ืองมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเช่ียวชาญพิเศษ (Special Equipment & 

Treatment Goods) หมายถึง สินคาท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษ รวมถึงการดูแลจากผูท่ีประสบการณ และมีการ

กําหนดเง่ือนไขในการทํางาน ดานความปลอดภัย และมีการจัดทําประกันภัยกอนการใหบริการลูกคาและสินคาท่ี

ยังไมเคยใหบริการมากอนท่ีไมใชงานบริการเปนการท่ัวไป  เชน  เคร่ืองจักรขนาดใหญ 
 

1) ศึกษารายละเอียดสินคา จากเอกสาร Packing List , ภาพถายสินคา มีรายละเอียดขนาด นํ้าหนักสินคา

ครบถวน และเง่ือนไขความตองการของลูกคา 

2) นัดหมายเขาสํารวจพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  เพ่ือวางแผนการจัดการสินคา เคร่ืองมืออุปกรณท่ีตองใช พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

อุปกรณท่ีลูกคาไดจัดเตรียมไว(ถามี)  รวมถึงความเส่ียงของพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตอ

พนักงานและสินคา อีกท้ังเสนทางการในการขนสง ความสูงของสินคามีผลตอการขนสงหรือไม เชน ความสูง

ของสายไฟ , ความกวางของถนนรถบรรทุกขนาดใหญสามารถเขา –ออกได โดยปลอดภัย 

3) การเสนอราคาคาบริการ หลังจากไดรับตนทุนคาบริการจากฝายปฏิบัติการหลังทําการสํารวจพ้ืนท่ี ในเอกสาร

ใบเสนอระบุขอบเขตการใหบริการ ความรับผิดชอบตอสินคา และการประกันภัยสินคา 

4) การวางแผนการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงานอยางนอย 7 วัน จะมีการนัดประชุมผูท่ีเก่ียวของในการทํางาน 

เชน เจาหนาท่ีจัดรถขนสง , เจาหนาท่ีแรงงาน , เจาหนาท่ีคลังสินคา และซับคอนแทรค เพ่ือวางแผนการ

ปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนรวมกัน ประเมินความเส่ียงและกําหนดแผนจัดการความเส่ียง เพ่ือการทํางานท่ี

ปลอดภัยสูงสุดตอชีวิตและทรัพยสิน  

5) จัดสงแผนการปฏิบัติงานและเอกสารรับรองการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับเครนใหกับลูกคา โดยนัดหมาย

นําเสนอแผนงานรวมกับลูกคากอนปฏิบัติงาน  

6) การอบรมใหความรูพนักงานอธิบายข้ันตอนการทํางาน และขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยระหวางการ

ปฏิบัติงาน 

(1) พกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานท่ีออกใหโดยบริษัทฯ  

(2) หามปฏิบัติงานหรือเขาพ้ืนท่ีเพียงคนเดียว ตองมี 2 คนข้ึนไปเสมอ  

(3) หามเขาทํางานในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับอนุญาต 

(4) ทําความสะอาดทุกคร้ังหลังเลิกงาน ขยะมูลฝอย เศษวัสดุ คราบนํ้ามัน 

 

 



7) จัดเตรียมความพรอมของยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับการยกสินคา เชน สภาพพ้ืนของ

รถบรรทุก , สายพานสําหรับยกสินคา 

งานอยางนอย 3 วัน หากมีจุดบกพรองจะตองแกไขใหแลวเสร็จกอนการทํางาน

8) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS )

(1) หมวกเซฟต้ี
(2) เส้ือสะทอนแสง
(3) รองเทาเซฟต้ี
(4) ถุงมือ  
 
 

9) การทํางานบนท่ีสูง สวมใสอุปกรณกันตก

งานอุปกรณกันการตก ตองคลองเก่ียวกับโครงสรางท่ีแข็งแรงม่ันคงเทาน้ัน

10) Safety Talk กอนลงมือปฏิบัติงาน โดยซักซอมแผนการทํางาน 

บุคคล รวมไปถึงการประเมินความพรอมสภาพรางกายของพนักงานกอนเร่ิมทํางาน

11) การสงมอบสินคา หัวหนางานตรวจสอบสภาพสินคารวมกับลูกคาเพ่ือเซ็นรับใบสงมอบงาน

12.8  การปฏิบัติการขนสงสินคายางและน้ํายาง
เปนข้ันตอนการทํางานขนสงประเภท ยาง

สภาพตูสินคา ตองมีการถายรูปกอนและหลังบรรจุตู
สินคาของลูกคาสงออกไดตามความตองการ อีกท้ัง
การขนสง พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดดังน้ี

 

1)  พนักงานขนสงหลังจากรับแจงใบจองรถ ในระบบ
จะตองตรวจเช็คขอมูลรายละเอียดในใบจองรถใหครบถวน เชน  
รับ – สง สินคา สินคาเปนประเภทอะไร 

 

2)  พนักงานขนสงจัดหารถและ
รายละเอียดท่ีไดรับจากใบจองร

 

 3)  พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารในการผานเขาดานตาง  ๆเชน
-  ดานศุลกากรปาดังเบซาร 
-  ดานศุลกากรปาดังเบซาร 
-  ดานศุลกากรสะเดา 

 

4)  พนักงานขนสงตรวจเช็คหมายเลข
ดังกลาวไดหรือไม และทําการแจงรายละเอียดของพนักงานขับรถ เชน 
ทะเบียนหัวรถ-หางรถ เบอรโทรพนักงานขับรถ ใหทางลานรับทราบ

5)  เม่ือพนักงานขับรถไดรับตูเปลาแลว
สภาพตูเปลา โดยสภาพตูตองมีลักษณะตามรายละเอียดดังน้ี

(1) สภาพตูตองไมเปนสนิม 
(2) สภาพตูตองไมร่ัว ไมมีรอยบุบ และลอนขางตูตองไมมีรอยบุบหรือหัก
(3) ตรวจสอบซีลยางขอบประตูท้ังดานบนและดานลาง
(4) สภาพพ้ืนตู ตองไมมีเส้ียน หรือรอยตะปู 
(5) ตรวจสอบความช้ืนในตู 
(6) ตรวจสอบการปดประตูตู ตองปดประตูตูใหสนิทไมมีแสงเขา

จัดเตรียมความพรอมของยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับการยกสินคา เชน สภาพพ้ืนของ

สายพานสําหรับยกสินคา , รถเครน , ชุดเซฟต้ีกันตก เปนตน  โดยเขาตรวจสภาพกอนการเร่ิม

วัน หากมีจุดบกพรองจะตองแกไขใหแลวเสร็จกอนการทํางาน

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล PPE  

( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS ) 

หมวกเซฟต้ี 
เส้ือสะทอนแสง 
รองเทาเซฟต้ี 

การทํางานบนท่ีสูง สวมใสอุปกรณกันตก(เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) เม่ือข้ึนท่ีสูงเกินกวา 

งานอุปกรณกันการตก ตองคลองเก่ียวกับโครงสรางท่ีแข็งแรงม่ันคงเทาน้ัน 

กอนลงมือปฏิบัติงาน โดยซักซอมแผนการทํางาน และมอบหมายหนาท่ีใหกับพนักงานแตละ

บุคคล รวมไปถึงการประเมินความพรอมสภาพรางกายของพนักงานกอนเร่ิมทํางาน

การสงมอบสินคา หัวหนางานตรวจสอบสภาพสินคารวมกับลูกคาเพ่ือเซ็นรับใบสงมอบงาน
 

การปฏิบัติการขนสงสินคายางและนํ้ายาง (Rubber & latex) 
เปนข้ันตอนการทํางานขนสงประเภท ยางและนํ้ายาง เชน ยางแทง ยางกอน นํ้ายางขน  เปนสินคาท่ีตองระมัดระวังเรื่อง

กอนและหลังบรรจุตู มีการตรวจสอบดานท่ีสงออกมีหลายดาน ซ่ึงจะตองระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือให
ตามความตองการ อีกท้ังข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสินคามีคุณภาพและไมใหเกิดความเสียหายระหวาง

พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดดังน้ี 

พนักงานขนสงหลังจากรับแจงใบจองรถ ในระบบ ERP จากแผนกบริการลูกคา (CS
ขอมูลรายละเอียดในใบจองรถใหครบถวน เชน  ใบจองตู (BOOKING)

สง สินคา สินคาเปนประเภทอะไร , โรงงานอะไร, รับ-สงออกดานไหน, นํ้าหนักสินคาเทาไร และมูลคาสินคา

พนักงานขนสงจัดหารถและแจงรายละเอียดไปยังพนักงานขับรถเพ่ือใหพนักงานขับรถดําเนินการไปรับตูสินคาตาม
รายละเอียดท่ีไดรับจากใบจองรถ 

พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารในการผานเขาดานตาง  ๆเชน 
ดานศุลกากรปาดังเบซาร (ดานรถไฟ)  พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต

ดังเบซาร (ดานรถยนต) พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต
ดานศุลกากรสะเดา (ดานรถยนต)  พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต และเอกสารใบรถเปลา

พนักงานขนสงตรวจเช็คหมายเลขใบจองตูหรือ BOOKING และเบอรตูจากทางลาน วาสามารถรับตูของ 
ดังกลาวไดหรือไม และทําการแจงรายละเอียดของพนักงานขับรถ เชน BOOKING NO. 

หางรถ เบอรโทรพนักงานขับรถ ใหทางลานรับทราบ เพ่ือดําเนินการยกตูตอไป
ตูเปลาแลว ทางพนักงานขับรถจะตองดําเนินการปฏิบัติการตามคูมือของขน

สภาพตูเปลา โดยสภาพตูตองมีลักษณะตามรายละเอียดดังน้ี 
สภาพตูตองไมเปนสนิม (สะอาด) ท้ังภายในและภายนอก 
สภาพตูตองไมร่ัว ไมมีรอยบุบ และลอนขางตูตองไมมีรอยบุบหรือหัก 

วจสอบซีลยางขอบประตูท้ังดานบนและดานลาง 
สภาพพ้ืนตู ตองไมมีเส้ียน หรือรอยตะปู  
ตรวจสอบความช้ืนในตู  
ตรวจสอบการปดประตูตู ตองปดประตูตูใหสนิทไมมีแสงเขา 

ภาพ : การอบรมความปลอดภัยหนาไซตงานกอนปฏิบัติงาน
(งานติดต้ังอุปกรณบนสถานี 
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จัดเตรียมความพรอมของยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับการยกสินคา เชน สภาพพ้ืนของ

ชุดเซฟต้ีกันตก เปนตน  โดยเขาตรวจสภาพกอนการเร่ิม

วัน หากมีจุดบกพรองจะตองแกไขใหแลวเสร็จกอนการทํางาน 

เม่ือข้ึนท่ีสูงเกินกวา 2 เมตร โดยสาธิตวีธีการใช

และมอบหมายหนาท่ีใหกับพนักงานแตละ

บุคคล รวมไปถึงการประเมินความพรอมสภาพรางกายของพนักงานกอนเร่ิมทํางาน 

การสงมอบสินคา หัวหนางานตรวจสอบสภาพสินคารวมกับลูกคาเพ่ือเซ็นรับใบสงมอบงาน 

นํ้ายาง เชน ยางแทง ยางกอน นํ้ายางขน  เปนสินคาท่ีตองระมัดระวังเรื่อง
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือให

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสินคามีคุณภาพและไมใหเกิดความเสียหายระหวาง

CS) โดยในใบจองรถพนักงานขนสง
), ขนาดตู, จํานวนตู, วันท่ีตองการ

นํ้าหนักสินคาเทาไร และมูลคาสินคา 

แจงรายละเอียดไปยังพนักงานขับรถเพ่ือใหพนักงานขับรถดําเนินการไปรับตูสินคาตาม

พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต 
กงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรตและเอกสารใบรถเปลา  

อกสารพาสปอรต และเอกสารใบรถเปลา 

และเบอรตูจากทางลาน วาสามารถรับตูของ BOOKING
BOOKING NO. ,ขนาดตู,ช่ือพนักงานขับรถ 

เพ่ือดําเนินการยกตูตอไป 
ทางพนักงานขับรถจะตองดําเนินการปฏิบัติการตามคูมือของขนสงเพ่ือตรวจสอบ

การอบรมความปลอดภัยหนาไซตงานกอนปฏิบัติงาน 
งานติดต้ังอุปกรณบนสถานี BTS สําโรง-บางปู) 
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ในกรณีท่ีตรวจสอบเจอตูเปลามีความผิดปกติ ใหทางพนักงานขับรถถายรูปพรอมแจงรายละเอียดกลับมายังแผนกขนสงทันที
เพ่ือใหพนักงานขนสงแจงตอ CS ผูเก่ียวของตอไป และหามพนักงานขับรถรับตูเปลาออกจากลานโดยใหรอคําส่ังจากแผนกขนสงอีกครั้ง 

 

6)  พนักงานขับรถนําตูเปลาไปโหลดสินคายังโรงงานลูกคา และใหทางโรงงานลูกคาตรวจสอบสภาพตู เบอรตูและเบอรซีลอีก
ครั้งกอนทําการบรรจุสินคา และพนักงาน CALL CENTER จะตอง UPDATE ขอมูล REAL TIME เบอรตู, เบอรซีล เขาไป
ในระบบ CALL CENTER หลังจากท่ีตูถึงโรงงานเรียบรอยแลว 

 

7)  หลังจากบรรจุสินคาเรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถตรวจสอบความเรียบรอยของตูสินคาโดยรวมและพรอมล็อคซีลตู
สินคาใหเรียบรอย และแจงกลับมายังแผนกขนสงเพ่ือใหทางแผนกขนสงติดตอคืนตูกับฝายบริการลูกคา (CS) หรือ
ผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสาร, ใบกํากับการขนยายและตรวจปลอยสินคาตอไป         

8) หลังจากท่ีบรรจุสินคาท่ีโรงงานและทางพนักงานขับรถแจงกลับมายังแผนกขนสงเรียบรอยแลว พนักงาน CALL CENTER 
จะตอง UP DATE ขอมูล REAL TIME เวลา สถานะตูสินคาในระบบใหเรียบรอย 

 

9)  ในกรณีท่ีโรงงานตองการรูปถายการบรรจุสินคาทุกข้ันตอนจะตองใหพนักงานขับรถถายรูปข้ันตอนการบรรจุสินคา และ
สงกลับมายังแผนกขนสงดําเนินการสงตอใหกับลูกคา 

 
12.9  การสงออกขามแดนมาเลเชีย (Malaysia Cross Border Transport) 

การสงออกขามแดนมาเลเชียสวนใหญสินคาไปลงเรือท่ีทาเรือปนัง (FOB-Penang) โดยดานสงออกมีดวยกัน 3 ดาน 
หลักไกแก ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถไฟ) ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถยนต) และดานศุลกากรสะเดา โดยในแตดานมี
ข้ันตอนปฏิบัติไมเหมือนกันประกอบดวย 

 
 

      1.  ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถยนต) 
1)  ทางขนสงไดรับใบจองรถจาก CS โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดท้ังหมดในการรับตู-สงตูเขาโรงงาน  

รวมไปถึงประเภทของยาง/นํ้ายางดวย 
2)  ขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูว่ิงนํ้ายาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยาง 

ละเอียด 
3)  ทําการแจงงานใหกับพนักงานขับรถท่ีจัดเตรียมไว โดยระบุระเบียบปฏิบัติของแตละโรงงาน ซ่ึงแตละโรงงานจะมีกฎเกณฑ
ในการรับตู(เปลา)เขาโรงงานตางกัน 
4)  เม่ือพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดในการรับตูแลว ใหไปรับเอกสารใบรถเปลาท่ีชิปปง(ฝงไทย) เพ่ือเขาไปรับตู

เปลาในประเทศมาเลเซีย 
5)  เม่ือไดใบรถเปลาแลว เขาไป JOB BORDER ท่ีฝงไทยและ JOB เขาดานฝงประเทศมาเลเซีย จากน้ันเขาไปติดตอท่ีลานรับ

ตูเพ่ือรับตูเปลาออกมา **JOB BORDER หมายถึง หนังสืออนุญาตผานดาน วิธีการคือ ตองนําหนังสือดังกลาวไปย่ืนติดตอท่ีตม.ไทยและตม.มาเลเซีย 
โดยการจะเขาไดตองเอาหนังสือดังกลาวไปย่ืนกับตม. เพ่ือเปนการขออนุญาตนํารถออกไป** 

6)  เม่ือถึงลานตูเปลาในประเทศมาเลเซียแลว ใหพนักงานขับรถรับฟอรมรถเปลาของทางฝงมาเลยและใบยกตูเปลาท่ีปอม
ลานตูเปลาฝงมาเลย 

7)  เม่ือเขาไปรับตูเปลาในลานฝงประเทศมาเลเซีย หลังจากยกตูเปลาแลวใหพนักงานขับรถสํารวจสภาพตูวาตูน้ันสามารถ
ใชไดกับสินคาท่ีจะโหลดหรือไม หากสํารวจแลวสภาพตูผานก็จะทําการลากตูออกมา แตหากสํารวจแลวสภาพตูไมผาน 
พนักงานขับรถจะตองถายรูปสภาพตูท้ังภายในและภายนอกแจงกลับมายังขนสง ขนสงก็ดําเนินการแจงกลับไปท่ีพนักงาน
บรกิารลูกคา (CS) จากน้ันพนักงานบริการลูกคา (CS) ก็จะแจงใหลูกคาทราบ เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจวาจะใหรับตูออกมา
หรือไม 

8)  เม่ือสภาพตูผานเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถนําใบยกตูเปลาไปใหรถยกกรอกรายละเอียดเบอรตูท่ีรับออกมา  
9)  เม่ือออกมาจากลานรับตูเปลาจนมาถึงดานฝงมาเลเซีย ใหพนักงานขับรถย่ืนฟอรมรถเปลาใหดานมาเลเซีย พรอมท้ังใหชิป

ปงฝงมาเลเซียทําเอกสารตูเปลา จากน้ันชิปปงยังมาเลเซีย จะย่ืนเอกสารตูเปลาใหกับพนักงานขับรถ  
10)  ใหพนักงานขับรถนําเอกสารตูเปลาไปย่ืนใหดานศุลกากรมาเลเซีย 
11)  เม่ือย่ืนเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถออกมาจากดานมาเลเซียลากตูเปลาเขาโรงงานตามเวลาท่ีนัด

หมาย 
12)  เม่ือตูถึงโรงงานทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา 
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13)  เม่ือโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนัก(FCL)คืนกลับไปในลานท่ีรับตูเปลาออกมา 
14)  เม่ือถึงหนาดานไทย จะตองเคลียรเอกสารฝงไทยท่ีเจาหนาท่ีชิปปง และเขาไปในดานมาเลเซีย ตองเคลียรพิธีการพรอม

ตรวจปลอยเอกสารฝงมาเลเซียท่ีชิปปงมาเลเซีย พรอมกับใหชิปปงมาเลเซียดําเนินการล็อคซีลเอเยนในกรณีท่ีโรงงาน
ไมไดล็อคซีลเอเยนตมา และพนักงานขับรถจะตองถายรูปซีลเอเยนตอนล็อคกับตูท่ีหนาดานสงกลับมาใหฝายขนสง (วี-
เซิรฟ) 

15)  ทางชิปปงฝงมาเลเซียจะทําเอกสารเสียภาษี พรอมกับย่ืนใหพนักงานขับรถ จากน้ันใหพนักงานขับรถออกมาหยุดท่ีดาน
ยอยของมาเลยเพ่ือตรวจทานเอกสารอีก 1 รอบ 

16)  เม่ือเจาหนาท่ีมาเลเซียตรวจเอกสารเสร็จแลวย่ืนเอกสารกลับมาใหพนักงานขับรถ  
17)  จากน้ันพนักงานขับรถลากตูหนักเขาไปในลานเดิมท่ีรับตูเปลาออก พรอมท้ังหยิบเอกสารใบยกตูท่ีปอมยาม และย่ืน

เอกสารเสียภาษีใหกับลานตู  
18)  พนักงานขับรถจะไดรับใบลงตูหนัก(FCL) 1 ชุด จากน้ันเขาไปลงตูหนักในลานมาเลเซีย พรอมท้ังย่ืนใบลงตูหนักใหกับ

เจาหนาท่ีขับรถยกเซ็นเอกสารและนําใบตูหนักไปคืนใหเจาหนาท่ีลานตูเหมือนเดิมจากน้ันกลับออกมาฝงไทย 
 
     2.  ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถไฟ)  

1)  ทางขนสงไดรับใบจองรถจากพนักงานบริการลูกคาของวี-เซิรฟ (CS) โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดท้ังหมดในการรับ
ตู-สงตูเขาโรงงาน รวมไปถึงประเภทของยาง/นํ้ายางดวย 

2)  ฝายขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูว่ิงยาง/นํ้ายาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยางละเอียด 
3)  ทําการแจงงานใหกับรถท่ีจัด โดยระบุกฎของแตละโรงงาน ซ่ึงแตละโรงงานจะมีกฎในการรับตูเขาโรงงานตางกัน 
4)  เม่ือพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดการรับตูแลว ก็จะดําเนินการเขาไปรับตูในฝงประเทศมาเลเซีย ตามลานท่ีได

แจงงานไว 
5)  เม่ือถึงลานรับตูเปลาแลวพนักงานขับรถนํารายละเอียดเบอรตูท่ีไดรับไปแจงกับเจาหนาท่ีในลาน เพ่ือตรวจสอบวาตรงกับท่ี

แจงหรือไม เม่ือเจาหนาตรวจแลววาตรงกันก็ทําการยกตูข้ึนหาง 
6)  เม่ือไดรับตูเปลาเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถสํารวจสภาพตูวาตูน้ันสามารถใชไดกับสินคาท่ีจะโหลดหรือไม หากสํารวจ

แลวสภาพตูผานก็จะทําการลากตูออกมา แตหากสํารวจแลวสภาพตูไมผาน พนักงานขับรถจะตองถายรูปสภาพตูท้ัง
ภายในและภายนอกแจงกลับมายังขนสง ขนสงก็ดําเนินการแจงกลับไปท่ี CS จากน้ัน CS ก็จะแจงใหลูกคาทราบ เพ่ือให
ลูกคาตัดสินใจวาจะใหรับตูออกมาหรือไม 

7)  เม่ือสภาพตูผานเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถไปรับใบจองตู (Booking) ท่ีออฟฟตกับเจาหนาท่ีลานรับตูเปลา ใบจองตู 
(Booking) ตูจะไดท้ังหมด 4 ใบ 

8)  เม่ือไดใบจอง (Booking) เรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาจากลานมาเลเซีย เม่ือถึงดานมาเลเซียให
พนักงานขับรถย่ืนใบจอง (Booking)ตูใหกับเจาหนาท่ีดานมาเลเซีย 1 ใบ 

9)  เม่ือผานดานมาเลเซียเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาเขาโรงงานตามเวลาท่ีนัดหมาย 
10)  เม่ือถึงโรงงาน ใหพนักงานขับรถย่ืนใบจอง (Booking)ตูใหกับโรงงาน 1 ใบ ทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คใบจอง 

(Booking)กับเบอรตู วาตรงกันหรือไม พรอมท้ังตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา 
11)  เม่ือโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนักคืนกลับไปในลานท่ีรับตูเปลาออกมา 
12)  เม่ือถึงหนาดานไทย ใหพนักงานขับรถไปติดตอรับเอกสารคืนตูหนักท่ีเจาหนาท่ีชิปปงฝงไทย  
13)  ใหพนักงานขับรถนําเอกสารคืนตูหนักไปย่ืนใหกับดานศุลกากร 
14)  เม่ือถึงดานมาเลเซียใหพนักงานขับรถย่ืนใบจอง (Booking)ตูใหดานมาเลย 1 ใบ จากน้ันพนักงานขับรถตองนําตู หนักไป

ช่ังท่ีตราช่ังในฝงท่ีลานไอซีดีของมาเลเชียซ่ึงเรียกวา Multi Model Padangbesar Terminal พรอมท้ังย่ืนใบจองตู 
(Booking) ใหเจาหนาท่ีมาเลเซีย 1 ใบ 

15)  เม่ือผานตราช่ังเรียบรอยแลวก็สามารถเขาไปลงตูหนักในลานมาเลเซียไดเลย 
16)  เม่ือลงตูเปลาเสร็จก็ออกมาจากลานผานดานมาเลเซียเพ่ือผานเขาดานฝงไทยไดเลย 
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      3.  ดานศุลกากรสะเดา (รถยนต) 
1)  ทางขนสงไดรับใบจองรถจากพนักงานบริการลูกคาของวี-เซิรฟ (CS) โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดท้ังหมดในการรับ

ตู-สงตูเขาโรงงาน รวมไปถึงประเภทของยาง/นํ้ายางดวย 
2)  ฝายขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูว่ิงยาง/นํ้ายาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยางละเอียด 
3)  ทําการแจงงานใหกับรถที่จัด โดยระบุระเบียบปฏิบัติของแตละโรงงาน ซ่ึงแตละโรงงานจะมีกฎเกณฑในการรับตูเขา

โรงงานตางกัน 
4)  เม่ือพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดการรับตูแลว ใหไปรับเอกสารใบรถเปลาท่ีเจาหนาท่ีชิปปงฝงไทย เพ่ือเขาไปรับ

ตูเปลาในประเทศมาเลเซีย 
5)  เม่ือไดเอกสารใบรถเปลาแลว ใหเขาไปท่ีดานพรมแดน และย่ืนเอกสารใบรถเปลาใหกับเจาหนาท่ีดานพรมแดน 
6)  ใหพนักงานขับรถเขาไป  JOB BORDER เพ่ือขอผานดานมาเลเซีย เพ่ือเขาไปรับตูเปลาในลานฝงประเทศมาเลเซีย 
7)  เม่ือถึงลานท่ีรับตูเปลา ใหพนักงานขับรถเขาไปในออฟฟศฝงประเทศมาเลเซีย และแจงกับเจาหนาท่ีลานวามารับตูเปลา 

พรอมบอกทะเบียนและเบอรตู ทางเจาหนาท่ีในออฟฟศจะประสานกับเจาหนาท่ีรถยก เพ่ือยกตูเปลาใหกับพนักงานขับรถ 
8)  เม่ือไดตูเปลาเรียบรอยแลวใหกลับมาท่ีออฟฟศมาเลเซียอีกครั้งเพ่ือรับใบฟอรมตูเปลากับเจาหนาท่ี 
9)  เม่ือไดใบฟอรมตูเปลาเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาจากลานมาเลย และ JOB BORDER เพ่ือขอผาน

ดานมาเลเซียอีกครั้ง 
10)  เม่ือผานดานมาเลเซียแลว ถึงดานพรมแดน ใหพนักงานขับรถย่ืนใบฟอรมตูเปลากับเอกสารใบรถเปลาใหดานพรมแดน     

1 ชุด 
11)  เม่ือผานดานพรมแดนเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาเขาโรงงานตามเวลาท่ีนัดหมาย 
12)  เม่ือถึงโรงงาน ทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา 
13)  เม่ือโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนัก (FCL) คืนกลับไปในลานท่ีรับตูเปลาออกมา 
14)  เม่ือถึงหนาดานฝงไทย ใหพนักงานขับรถไปติดตอรับเอกสารคืนตูหนักท่ีเจาหนาท่ีชิปปงฝงไทย (ในการคืนตูหนักฝง

สะเดาจะมีการสุมตรวจ X-RAY เปนบางกรณี) 
15)  เม่ือเอกสารคืนตูหนักเสร็จเรียบรอยทางเจาหนาท่ีชิปปงจะนํามาใหกับพนักงานขับรถ 
16)  ใหพนักงานขับรถนําเอกสารคืนตูหนักไปย่ืนใหกับดานพรมแดน  
17)  เม่ือถึงดานมาเลเซียใหพนักงาน JOB BORDER เพ่ือขอผานดานฯ อีกครั้ง 
18)  เม่ือผานดานมาเลเซียแลว ใหพนักงานขับรถเขาไปจอดตรงดานศุลกากรในฝงประเทศมาเลเซีย เพ่ือตรวจเสียภาษีตูหนัก 

และไปติดตอชิปปงมาเลเซีย เพ่ือใหชิปปงมาเลเซียดําเนินการเสียภาษีคืนตูหนัก (ในการเสียภาษีคืนตูหนักบางกรณี
อาจจะมีการเปดตรวจสินคาหรือในบางกรณีอาจจะไมเปดตรวจ) 

19)  เม่ือเอกสารเสียภาษีตูหนักเสร็จ ใหเขาไปลงตูหนักพรอมย่ืนเอกสารท่ีไดจากดานศุลกากรมาเลเซียใหกับลานคืนตูหนัก  
20)  เม่ือลงตูหนักเรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถออกมาท่ีดานมาเลเซียพรอมกับ JOB BORDER อีกครั้ง จากน้ันก็ไปทํา

เอกสารใบรถเปลาท่ีดานพรมแดน 
21)  เม่ือทําเอกสารใบรถเปลาเสร็จ ใหนําเอกสารน้ันไปย่ืนใหกับดานศุลกากรสะเดา เพ่ือกลับเขามาดานฯไทยตอไป 

 

12.10  การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Border 
ในการดําเนินงานดานพิธีการศุลกากร ณ.ดานศุลกากรแมสอดเพ่ือนําเขาสินคามาจากประเทศเมียนมารและเพ่ือสงออกสินคา
จากประเทศไทยน้ันจะสามารถนําเขา หรือ สงออก ได 2 ชองทางดวยกันคือ 

1. ตามทางอนุมัติ (4901) สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร 
2. นอกทางอนุมัติ (4902) ทาขามสินคาธรรมชาติ  

ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินพิธีการศุลกากร งานสงมอบสินคาใหลูกคาไดตรงตามเวลาและมีคุณภาพไมเกิดความเสียหายดังน้ี 
1. เม่ือลูกคาแจงงานพนักงานบริการลูกคา CS สวนกลางจะทําการจองรถในระบบ ERP โดยแจงรายละเอียดสินคา นํ้าหนัก 

ปริมาณ สถานท่ีรับ – สงสินคา INVOICE  PACKING LIST  ไปยังหนวยงานขนสงและสํานักงานแมสอด  
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2. เม่ือพนักงานบริการลูกคา CS สํานักงานแมสอดไดรับขอมูล INVOICE,  PACKING LIST, ใบกํากับการขนยาย, ใบขนสินคา, 
ขอมูลติดตอผูรับสินคาจากพนักงานบริการลูกคา CS และ หนวยงานขนสงแลวจะทําการประสานงานกับผูรับสินคา เพ่ือ
ยืนยันการรับสินคาตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีไดแจงมาวาถูกตองหรือไม หลังจากน้ันจะมีการตรวจสอบขอมูลในเอกสารดังน้ี 
 

1) ใบขนสินคา  
(1) มีการระบุ ทาสงออกเปน 4901 หรือ 4902 ถูกตองหรือไม ?  
(2) ขอมูลสินคาตรงตาม INV และ Packing List  

2) ใบกํากับการขนยาย 
(3) มีการระบุทะเบียนรถ จังหวัด ประเภทรถ ถูกตองตามท่ีหนวยงานขนสงแจงมา 
(4) มีการใสจํานวนสินคา ปริมาณ ตรงตามในใบขน ฯ และตรงตามท่ีบรรทุกมาจริง 

3. ประสานงานรถขนสงสินคาเพ่ือตรวจสอบสถานะ และประเมินเวลาเพ่ือแจงพนักงานบริการลูกคา CS และคนรับสินคา
ใหรับทราบ 

4. เม่ือรถขนสงสินคามาถึงหนาสํานักงานสาขาแมสอด พนักงานตรวจปลอยสินคาจะทําการถายรูปสภาพรถภายนอก     
ซีลล็อกตูสินคาและสินคาภายในตู (หากสินคาเกิดการเสียหายจะประสานงานใหพนักงานบริการลูกคา CS รับทราบ
และประสานงานกับลูกคาตอไป) และทําการตรวจสอบขอมูลหนางานวาตรงตามใบกํากับสินคาหรือไม 

5. พนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการศุลกากร ณ.ดานศุลกากรแมสอด โดยรถขนสงสินคาจะไปจอดรออยูบริเวณท่ี
ท่ีศุลกากรจัดไวให (หนาดาน X-Ray ) เพ่ือรอเขา X-Ray สินคา 

6. เม่ือพนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการศุลกากรแลวเสร็จ 
1) กรณีคนรับสินคารับสินคาตามทางอนุมัติ (4901) 

(1) พนักงานขับรถขนสงสินคานําเอกสารท่ีผานพิธีการ ฯ แลวไปย่ืนเพ่ือขอบัตรคิวขามสะพาน ณ.ตูรับบัตรคิว 
แยกภัทรวิทยา  

(2) พนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการฯ ณ.ดานพรมแดนและดําเนินการขออนุญาตนํารถไปสงสินคานอก
ประเทศกับหนวยงาน ตรวจคนเขาเมือง 

(3) พนักงานขับรถขนสงสินคาเขาคิวเพ่ือขามสะพานไปยังประเทศเมียนมารเม่ือถึงดานพรมแดนตองย่ืนเอกสาร
อนุมัติจากศุลกากร และ ตรวจคนเขาเมืองใหกับเจาหนาท่ีเม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบถูกตองแลวจ่ึงปลอยใหขาม
สะพาน ฯ ได 

(4) แจงไปยังชิปปงฝงประเทศเมียนมารเพ่ือเตรียมการรับรถหนาดานศุลกากรพรมแดนและเจาหนาท่ีศุลกากรจะ
ตรวจสอบสินคาและเอกสาร INVOICE , PACKING LIST  

(5) เม่ือพนักงานขับรถย่ืนเอกสารหนวยงานตรวจคนเขาเมืองฝงประเทศเมียนมารเรียบรอยแลว จะไดรับเอกสาร
อนุญาตเขาไปสงสินคาในประเทศเพ่ือวางไวหนารถบริเวณท่ีเห็นชัดเจน เม่ือเสร็จแลวจึงขามดานไปสงสินคาท่ี
คลังสินคาลูกคาได 

(6) เม่ือถึงคลังสินคาคนขับรถจะถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและหลังลง พรอมกับใหคนรับสินคาเซนต
เอกสาร Checking list  

(7) เม่ือลงสินคาเสร็จพนักงานขับรถย่ืนเอกสารอนุญาตคืนท่ีดานตรวจคนเขาเมืองฝงประเทศเมียนมารแลว
เจาหนาท่ีจะคืนเอกสารตรวจคนเขาเมืองให 

(8) พนักงานขับรถขามสะพานมายังฝงประเทศไทยแลวทําการย่ืนเอกสารคืนใหหนวยงานตรวจคนเขาเมืองกอน
เขาประเทศไทยตอไป 

(9) แจงพนักงานตรวจปลอยสินคาเพ่ือคืนเอกสาร Checking list เปนอันเสร็จข้ันตอน 
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2) กรณีคนรับสินคารับสินคานอกทางอนุมัติ (4902) 
(1) พนักงานตรวจปลอยสินคาประสานงานเจาหนาท่ีศุลกากรเพ่ือคุมเฝาสินคาไปลงยังทาขามท่ีลูกคา

ตองการ 
(2) พนักงานขับรถขนสงสินคาไปยังทาขาม เจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบกอนท่ีสินคาจะถูกโหลดลงเรือ  
(3) พนักงานขับรถขนสงสินคาจะถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและหลังลง พรอมกับใหคนรับสินคา

เซ็นเอกสาร Checking list เม่ือลงสินคาเสร็จแจงพนักงานตรวจปลอยสินคาเพ่ือคืนเอกสาร Checking 
list เปนอันเสร็จข้ันตอน 

 
12.11 การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Cross Border Door to Door 
การสงมอบงานประเภท Cross border Door to Door น้ันในฝงประเทศไทยจะเปนการดําเนินการเหมือนข้ันตอนการสงมอบ
สินคาตามทางอนุมัติ (4901) แตในสวนประเทศเมียนมาจะดําเนินการดังน้ี 

1. กอนสินคาจะขามไปยังประเทศเมียนมาจะทําการแจงใหพาทเนอรทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับสินคา 
สถานท่ี วัน-เวลา รับ – สงสินคา INVOICE  PACKING LIST เพ่ือวางแผนการโหลดสินคาลงท่ีคลัง และจองรถ
ขนสงสินคา โดยขนสงสินคาท่ีใชจะมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1.1. ประเภทรถ6ลอ  

 

 
1.2.  ประเภทรถ 12 ลอ  

 

กวาง (ฟุต/เมตร) ยาว(ฟุต/เมตร) สูง(ฟุต/เมตร) ปริมาตร(CBM) บรรทุก  (ตัน) 

7.8/ 2.37 16/ 4.87 10/ 3.04 35 7 

กวาง (ฟุต/เมตร) ยาว(ฟุต/เมตร) สูง(ฟุต/เมตร) ปริมาตร(CBM) บรรทุก  (ตัน) 

7.8/ 2.37 32/ 9.75 14/ 4.26 98 15 
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1.3. ประเภทรถ 14 ลอ  
 
  

 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
1.4. ประเภทรถ 18 ลอ**ปจจุบันไมนิยมใชแลว  

 
1.5. ประเภทรถ 22 ลอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กวาง (ฟุต/เมตร) ยาว(ฟุต/เมตร) สูง(ฟุต/เมตร) ปริมาตร(CBM) บรรทกุ  (ตัน) 

7.8/ 2.37 32/ 9.75 14/ 4.26 98 15.5 

กวาง (ฟุต/เมตร) ยาว(ฟุต/เมตร) สูง(ฟุต/เมตร) ปริมาตร(CBM) บรรทกุ  (ตัน) 

7.8/ 2.37 40/ 12.20 15/ 4.57 132 25 

กวาง (ฟุต/เมตร) ยาว(ฟุต/เมตร) สูง(ฟุต/เมตร) ปริมาตร(CBM) บรรทกุ  (ตัน) 

7.8/ 2.37 40/ 12.20 15/ 4.57 132 30 
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เม่ือรถขนสงสินคาถึงคลังสินคาแลวพนักงานตรวจปลอยสินคาจะทําการตรวจสอบสินคาพรอมถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและ
หลังลง พรอมกับใหคนรับสินคาเซนตเอกสาร Checking list เพ่ือยืนยันการรับสินคา 

2. พาทเนอรดําเนินพิธีการศุลกากร และเสียภาษีขาเขา พรอมกับโหลดสินคาข้ึนรถขนสง 
3. เม่ือดําเนินพิธีการ ฯ เสร็จเรียบรอยแลวจะตองนํารถขนสงสินคาเขาไปยังศูนยตรวจสอบสินคาขาเขาประเทศเพ่ือให

เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคากอนอนุมัติใหเดินทางได 
4. เม่ือถึงเมืองยางกุงคนขับรถขนสงสินคาจะประสานไปยังพนักงานวี-เซิรฟสํานักงานยางกุงเพ่ือดําเนินตามข้ันตอนการสง

มอบสินคาตอไป 
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