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คุณค่าและประโยชน์ที�ผู้ใช้บริการจะได้รับ 

VALUE & ADVANTAGE 

บริษทั วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จาํกดั เป็นบริษทัในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีการ

จดัทาํยุทธศาสตร์ขบัเคลื�อนองค์กรความเป็นเลิศดา้นการขนส่ง “TRANSPORT 

WORKS EXCELLENCE” เป็น ส่วน ห นึ� งของการเข า้สู่องค ์กร  “V-SERVE 4.0 

Moving forward” โดยมุ่งมั�นที�จะยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้บริการ

ขนส่งดว้ยรถบรรทุก ครอบคลุมในทุกมิติดา้นความปลอดภยัทั�งพนกังานขบัรถและ

ผูร่้วมใชถ้นนรวมถึงความปลอดภยัของตวัสินคา้และทรัพยสิ์นของลูกคา้ซึ� งอยู่

ภายใตค้วามรับผิดชอบ ให้สามารถจดัส่งหรือส่งมอบไปถึงจุดหมายปลายทางได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ตรงเงื�อนไข และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด  

การที�จะบรรลุพนัธกิจดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งมีระบบปฏิบติัที�มีประสิทธิภาพ

และต่อเนื� อง จึงเป็นที�มาของการจัดทําคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่งหรือ  

“10s SAFETY STANDARD TRANSPORT” เป็นส่วนหนึ� งของยุทธศาสตร์ความ

เป็นเลิศขององคก์ร ซึ�ง V-SERVE GROUP นาํมาใชข้บัเคลื�อนทุกบริษทัในเครือ 

คุณค่าของระบบปฏิบัตกิารความเป็นเลศิด้านขนส่ง  

1) สินคา้จดัส่งตรงเวลาและตรงตามที�กาํหนดไว ้(RIGHT TIME & RIGHT 

PLACE) 

2) ตรงเงื�อนไขของการส่งมอบ (RIGHT CONDITION) 

3) มีการดูแลสภาพรถและพนักงานขับรถให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภยั (SAFETY DRIVEN) 

4) สินค้ามีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ (SAFETY UNDER 

VARIANT & SITUATION) 



   
 

      
 

5) ให้ความสําคัญต่อขนส่งที� เป็นมิตรต่อสิ� งแวดล้อม (ENVIRONMENT 

CARE) 

6) มีระบบติดตามสถานะขนส่งโดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ

ออนไลน ์(E-STATUS  TRACKING) 

7) ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ฎ ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย  

(LAW COMPLIANCE) 

8) พนกังานขบัรถปลอดแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด (DRUNK & DRUG FEE) 

มาตรฐานความปลอดภัยขนส่งต้องปฏิบัตอิย่างไร 

คู่มือมาตรฐานความปลอดภยัขนส่งเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความเป็นเลิศ

ดา้นขนส่งภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั “10s SAFTY STANDARD TRANSPORT” 

ประกอบดว้ยหลกัปฏิบติั 10 ข้อไล่เลียงมาตั�งแต่การรับพนักงานขบัรถเกี�ยวขอ้งกับ

คุณสมบติัพื�นฐานทั�งคนและอุปกรณ์ขนส่ง, มีการจดัตรวจสอบสภาพรถบรรทุกทุกคนั

ก่อนปฏิบติังานโดยมีแบบฟอร์ม “CHECK LIST” ตามระยะเวลาตรวจสอบที�ชัดเจน 

รวมถึงมีขอ้ปฏิบติัเพื�อความปลอดภยัภายใตอุ้บติัเหตุดว้ยการจาํลองสถานการณ์ต่างๆ

เพื�อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังาน 

ในส่วนที� เกี�ยวกับความปลอดภัยของสินค้ามีระบบปฏิบัติการและการ

ตรวจสอบในทุกขั�นตอน ในแต่ละปี วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ใหบ้ริการดา้นขนส่งดว้ยรถเทลเลอร์

และโลจิสติกส์ไม่นอ้ยกว่า ���,��� ตูค้อนเทนเนอร์ (TEU) หรือประมาณ ��� ตู/้วนั  

และสินคา้เทกอง (OVERSIDE) ส่วนใหญ่เป็นเหล็กรีดเยน็และปลาแช่แข็งประมาณ 

ปีละ �.��� ล้านตัน เกี� ยวข้องกับสภาพตู้คอนเทนเนอร์และขนส่งสินค้าด้วย  

รถเทรลเลอร์, รถตูทึ้บ, รถหอ้งเยน็, รถบรรทุกประเภทต่างๆ สาํหรับรถแวนตูทึ้บและ 

ตูค้อนเทนเนอร์ก่อนที�จะนํามาบรรจุสินคา้จะตอ้งมีการตรวจสภาพตูค้อนเทนเนอร์  

ทั� งตู ้ขาออกและขาเข้าตามมาตรฐาน “7 POINT CHECKING” ซึ� งจะระบุว่าจะต้องตรวจ

อะไรบ้าง กรณี เป็นตู้อุณหภู มิหรือตู้ห้องเย็น (REFER.CONTAINER) ต้องมีการ

ตรวจสอบอุณหภูมิตวัวดัหนา้ตูก่้อนบรรจุสินคา้หรือรับสินคา้ซึ� งมีทั�งแบบดิจิทลัและกราฟ 



   
 

      
 

ด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าฮาลาล (HALAL TRANSPORT) วี-เซิร์ฟ

ได้รับใบรับรองมาตรฐานขนส่งฮาลาล (HAL-Q) จากศูนยว์ิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CERTIFICATE No.HSC HAL-Q10-4-55-066002-62) หาก

ลูกค้าแจ้งความจํานงสามารถมีระบบปฏิบัติการขนส่งฮาลาลเป็นการเฉพาะ 

(รายละเอียดไดบ้รรจุไวใ้นคู่มือ หนา้ ��) 

ส่วนที� เกี�ยวข้องกับความปลอดภัยขนส่งสินค้าประเภทต่างๆในคู่มือได้

กาํหนดว่าจะตอ้งมีการปฏิบติัการอย่างไรเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้

ในรูปแบบต่างๆ เช่น สินค้าขนาดใหญ่, สินค้าควบคุมอุณหภูมิ, สินค้าที� มีความ

อ่อนไหวเสียหายง่ายรวมไปถึงการขนส่งสินค้าอนัตราย (DANGEROUS GOODS) 

ประเภทต่างๆซึ� งตอ้งดูแลเป็นพิเศษและสอดคลอ้งกบักฎหมายของกรมขนส่งทางบก

และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

การดูแลและการป้องกันสินค้าที�เสียหายและหรือสินคา้ไม่ครบ ซึ� งมกัเป็น

ปัญหาที�เกิดขึ�นบ่อย เกี�ยวขอ้งกบัการมีมาตรฐานขนส่งในการป้องกนัโจรภยัในรูปแบบ

ต่างๆซึ�งมีการนาํระบบ GPS และวีดีโอแคมเขา้มาใชเ้ป็นเครื�องมือ โดยใชค้วบคู่กบัการ

ใชซี้ลล็อคตู ้(LOCK SEAL) เป็นพลาสติก (สีฟ้า) ซึ� งทาง V-SERVE จดัทาํเป็นพิเศษ 

แต่ละอนัมีหมายเลขเฉพาะตวัสามารถบ่งชี�ยอ้นหลงัเกี�ยวกบัขอ้มูลการขนส่ง  

พนกังานขบัรถเมื�อรับสินคา้เขา้ตูจ้ะตอ้งนาํซีลไปคลอ้งตูสิ้นคา้ เมื�อจดัส่งไป

ปลายทางลูกคา้จะตอ้งมีการตรวจซีล หากซีลไม่มีหรือซีลขาดหรือชาํรุดผิดปกติผูรั้บ

สินคา้ปลายทางจะตอ้งปฏิเสธการรับสินคา้เพื�อเป็นการป้องกนัโจรภยัหรือบางครั� งเกิด

จากพนกังานขบัรถเป็นสาเหตุ  

ในด้านการขนส่งเพื�อสิ� งแวดล้อม วี-เซิ ร์ฟได้ให้ความสําคัญมีโครงการ  

“V-SERVE BLUE ENERGY” โดยไดบ้รรจุไวใ้นยุทธศาสตร์หลกัของทุกบริษทัใน

เครือและกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัในคู่มือมาตรฐานความปลอดภยั เกี�ยวขอ้งตั�งแต่แนว

ทางการขบัขี�รถเพื�อประหยดัเชื�อเพลิงดว้ยการให้ความรู้พนกังานขบัรถและผูที้�เกี�ยวขอ้ง



   
 

      
 

กบัอนัตรายจากควนัเสีย (คาร์บอน) ที�ปล่อยจากรถบรรทุก มีการตรวจสอบสภาพรถตาม

ระยะเวลาและหรือระยะทางของการใชร้ถ อีกทั�งมีการบนัทึกตรวจสอบความสิ�นเปลือง

เชื� อเพลิงซึ� งเป็นส่วนหนึ� งที�สร้างปัญหาสิ� งแวดล้อม ด้านการตรวจสอบควนัดําตาม

มาตรฐานกรมการขนส่งทางบกมีการจดัหาอุปกรณ์ตรวจควนัดาํและคาร์บอนที�ปล่อย

ออกมาโดยรถทุกคนัตอ้งมีการตรวจสอบคาร์บอนอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 

 อีกทั� งคู่มือความปลอดภยั “10s SAFETY STANDRAD TRANSPORT” ยงั

เกี� ยวข้องกับธุรกรรมดิจิทัล โดยวี-เซิ ร์ฟมีนวัตกรรมที� เป็นอัตลักษณ์ สู่การเป็น  

“V-SERVE 4.0” ด้วยระบบ “E-CALL CENTER” เป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการ

ควบคุมรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ 24 ชั�วโมง ศูนยนี์� จะทาํการติดตามสถานะ

รถบรรทุกด้วยการเชื�อมออนไลน์กับ GPS และ VIDEO CAM ซึ� งติดกับรถโดยมี  

CALL CENTER เฝ้าระวงัอยูห่นา้จอมอนิเตอร์ ทั�งยงัเชื�อมโยงกบัสถานภาพของรถและ

ตูค้อนเทนเนอร์ (ขาออก) ซึ� งผ่านขั�นตอนพิธีการศุลกากรและการรับบรรทุกที�เรียกว่า 

“STATUS 0409”  

ระบบนี� มีการเชื�อมโยงตั� งแต่รถรับสินคา้จากลูกค้าระบบซึ� งประกอบด้วย

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะเฝ้าระวงัตลอดเส้นทางและเชื�อมกบัโปรแกรม STATUS 

0409 เพื� อให้ตรวจสอบสถานะรถบรรทุกผ่าน ประตูท่าเรือ (SUB GATE) และ

สถานการณ์ถูกสุ่มตรวจสินคา้ (RED LINE RANDOM) จนถึงสถานะการยกตูขึ้�นเรือ

สินคา้ ระบบนี� มีพนกังานวี-เซิร์ฟประจาํตลอด 24 ชั�วโมงเพื�อการรับขอ้มูลจากพนกังาน

ขบัรถและประสานงานตวัแทนบริษทัเรือรวมถึงประสานกบัลูกคา้เพื�อแกปั้ญหาต่างๆ

ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลูกคา้สามารถติดต่อเพื�อเขา้มาดูงานและเยี�ยมชมการทาํงาน และ

สามารถติดตามงานแบบออนไลน์บนแอพพลิเคชั�นทั� งทางอินเตอร์เน็ตและผ่าน

โทรศพัทมื์อถือซึ�งเป็นนวตักรรมเฉพาะของวี-เซิร์ฟ 



   
 

      
 

จากที�กล่าวทั� งหมดรายละเอียดไดมี้การบรรจุไวอ้ยู่ในคู่มือมาตรฐานความ

ปลอดภยัขนส่ง (10s SAFETY STANDARD TRANSPORT MANUAL) ซึ� งมาตรฐาน

การทาํงานนี� สูงกว่ามาตรฐาน “Q-MARK”ของกรมขนส่งทางบกเป็นมาตรฐานที�สาย

งานขนส่งโดยบริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จํากัดใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี� มีระบบคู่ขนานโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที�เรียกว่า “OPERATION 

INSPECTOR” ทําหน้าที�อย่างเป็นระบบรวมถึงมีผูต้รวจการขนส่ง“TRANSPOST 

SURVEYOR” ไปสุ่มตรวจสอบทั�งในระหวา่งทางและสถานที�รับ-ส่งสินคา้  

อีกทั� งเพื�อให้มีการทํางานอย่างต่อเนื� องมีศูนย์เฝ้าระวงัการทํางาน หรือ  

WMC : WATCHING MONITOR CENTER ทาํหนา้ที�ตรวจสอบ (AUDIT) การทาํงาน

ของศูนย ์CALL CENTER และควบคุมตวัชี� วดั (KPI) ต่างๆ ดว้ยการปฏิบติัการเหล่านี�

จะทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการบริการขนส่งสินคา้ในรูปแบบต่างๆให้กบั

ลูกค้าได้อย่างลงตัว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์ความเป็นเลิศในงานขนส่งสามารถตอบสนองความต้องการที� เป็น 

DEMAND 4.0 และทุกกิจกรรมของการบริการงานโลจิสติกส์   

นวัตกรรม-เทคโนโลยีด้านขนส่ง (TRANSPORT 4.0) 

 วี-เซิร์ฟ กรุ๊ปไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์ขบัเคลื�อนองคก์รเพื�อรองรับธุรกรรมดิจิทลั

อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ V-SERVE 4.0 MOVING FORWARD STRATEGY มาตั� งแต่ 

ปี 2017 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบังานบริการขนส่ง ประกอบดว้ย 

 1. TRANSPORT ROUTE MONITOR :  นวัตกรรมการติดตามเส้นทาง

ออนไลน ์ประกอบดว้ย  

1)  GPS STANDARD SYSTEM (จีพีเอส ภายใตม้าตรฐานเดียวกนั) เป็น

การปฏิบติังานติดตามสถานะรถขนส่งที�ใชร้ะบบ GPS เดียวกนัทั�งรถ

ของวี-เซิร์ฟและซับคอนแทรคสามารถใช้งานไดแ้บบเรียลไทม ์และ

ออนไลนเ์ชื�อมต่อกบัการติดตามงานของศูนย ์CALL CENTER  



   
 

      
 

2) E-CALL CENTER เป็นระบบซอร์ฟแวร์ควบคุมติดตามสถานะของ

รถบรรทุก มีพนักงานประจาํตลอด�� ชม.โดยมีโปรแกรม 2 โปรแกรม

เชื� อมโยงลิงค์ถึงกัน เช่นซอฟต์แวร์ GPS ควบคุมตรวจสอบเส้นทาง

รถบรรทุกและซอฟต์แวร์ “STATUS 0409” เป็นการติดตามสถานะตู้

สินคา้ผา่นประตูท่าเรือการยกตูไ้ปจนถึงการรับบรรทุกสินคา้ของศุลกากร  

3) REAL TIME VIDEO CAM  เป็นการนาํอุปกรณ์กลอ้งติดรถยนต ์และ

ซอฟต์แวร์เชื�อมกบัโปรแกรม E-TRUCK ทาํให้การติดตามงานอย่าง

สมบูรณ์แบบยิ�งขึ�นและกาํลงัพฒันาให้ลูกคา้สามารถเข้ามาเชื�อมต่อ

ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือ 

4) ERP-JOB ONLINE ซอฟต์แวร์เชื�อมโยงกับหน่วยงานบริการลูกค้า

แบ บ ออน ไลน์ โดยฝ่ายขน ส่ งจะ เห็ น ข้อมูล ซึ� งลูกค้าส่ งให้กับ 

CUSTOMER SERVICE โดยมีการระบุเงื�อนไขการรับและส่งสินค้า

อยา่งชดัเจนทาํใหล้ดความผิดพลาดในการทาํงาน 

 2. E-TRUCK MANAGEMENT :  ซ อ ฟ ต์แว ร์ รับ งาน แ ล ะติ ด ต าม งาน

ออนไลน ์

1) E-TRUCK TRACKING ระบบติดตามงานเชื�อมโยงกบัรถบรรทุก

แต่ละคนั เป็นการนาํระบบติดตามงานอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี�

จะควบคุมวนั-เวลารถรับและส่งสินคา้ตั�งแต่โรงงานของลูกคา้

จนถึงจุดหมายปลายทาง เช่นท่าเรือเวลาลงสินคา้, เวลาออกจาก

โรงงาน, เบอร์ตู,้ เบอร์ซีล, ทะเบียนรถ, ชื�อพนักงานขบัรถเวลาคืน

ตูเ้ปล่า และเวลาปิดรับบรรทุก (CLOSING TIME) ฯลฯ ซึ� งลูกคา้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยใช้ รหัสเฉพาะ 

 



   
 

      
 

2) STATUS MONITOR เป็นระบบซอฟต์แวร์สาํหรับควบคุมติดตาม

สถานะขนส่งเชื�อมโยงกบัโปรแกรม E-CUSTOMS PAPERLESS 

เพื�อทราบสถานะตั�งแต่ทาํใบขนสินคา้ STATUS 02��, การตรวจ

ป ล ่อ ย  STATUS 030 1  (RED LINE) , STATUS 030 9  (GREEN 

LINE) จนถึงสถานะสุดทา้ยการรับบรรทุก STATUS ���� ซึ� งมี

ความสาํคญัแสดงถึงการส่งมอบสินคา้ (ส่งออก) เสร็จสมบูรณ์และ

ปฏิบติัตามขั�นตอนศุลกากรอย่างถูกตอ้งซึ� งลูกคา้สามารถเชื�อมโยง

ออนไลน์ไดโ้ดยตรง 

ในกรณีขนส่งขา้มแดนประเทศเพื�อนบา้น ระบบสามารถ

ติดตามสถานะรถบรรทุกตั�งแต่ผ่านขา้มแดน (STATUS 05), สินคา้

ผ ่าน พิธีการศุลกากรขาเข า้  (STATUS 06), สถาน ะเปลี �ยน ถ่าย

รถบรรทุก/ขนส่งระหว่างทาง (STATUS 07) และสถานะขนส่งถึง

จุดหมายปลายทาง (STATUS 08)  

3. E-TRANSPORT :  ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ สาํหรับงานขนส่ง 

1) E-TRUCK BOOKING เป็นโปรแกรมการจองรถในระบบ ERP. ซึ� ง

เป็นซอฟต์แวร์หลกัสําหรับบูรณ าการเชื�อมโยงทั�งองค ์กรตั�งแต่

ก า ร ต ล าด , ก า ร ร ับ งา น ข อ งห น่ว ย บ ริก าร ล ูก ค า้  (CUSTOMER 

SERVICE) การจองรถบรรทุกดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลิงค์

กบัโปรแกรมรับงาน (ERP-JOB) และออนไลน์ขอ้มูลไปศูนยข์นส่ง

ตลอดจนไปถึงซับคอนแทรคอื�นๆ โดยจะมีรายละเอียดดงันี�  

ชื�อบริษทัลูกคา้ , INVOICE NO., JOB NO., ชื�อผูติ้ดต่อ,โทรศพัท์  

จาํนวนตู,้ ชื�อสินคา้, ประเภทงานนาํเขา้ – ส่งออก  (ETA-ETD)  

วนัที�ตอ้งการใชร้ถ, จาํนวนรถ, รายละเอียดพิเศษ, สินคา้มีความเสี�ยง

สูง เช่น สินคา้ราคาแพง, สินคา้เสียหายง่าย, สินคา้อนัตราย ฯลฯ) 



   
 

      
 

ชื�อเรือ, VOY No., ขนาดไซส์ตู ้ 

วนัที�รับตู,้  สถานที�รับตู,้  ชื�อคนรับตู,้ โทรศพัท์คนรับตู ้ 

วนัที�คืนตู ้,  สถานที�คืนตู,้ ชื�อคนคืนตู,้  โทรศพัท์คนคืนตู ้ 

เลขที� BOOKING, CLOSING DATE TIME 

2) กระดาน ไคเซ ็น อิเล ็ก ท รอ นิก ส ์ (E-ADVICE BOARD)  เป็ น ก าร

ประยุกต์นําเทคโนโลยีมาใช ้ในระบบในการสื�อสารยุค �.� โดย

ระบบปฏิบตัิการแต่ละหน่วยตั�งแต่การตลาด, หน่วยบริการลูกคา้

ปฏิบติัการหน่วยสนับสนุนต่างๆจนถึงพนักงานขบัรถ สามารถเขา้มา

ใช้ร่วมกนัได ้ที�แต่ละหน่วยงานแมจ้ะอยู่คนละสถานที�แต่สามารถ

โตต้อบและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั   

3) LINE@ TRANSPORT MONITOR :  ร ะ บ บ สื� อ ส า ร อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น

โทรศพัท์มือถือระหว่างลูกคา้ ,หน่วยงานบริการลูกคา้, CALL CENTER 

และพนกังานขบัรถโดยการจดัทาํไลน์กลุ่มมีซอฟตแ์วร์พิเศษเชื�อมโยงกบั

จอคอมพิวเตอร์และขึ� นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื�อให้ทุกคนเห็นการ

แลกเปลี�ยนขอ้มูลการขนส่งของรถแต่ละคนั สามารถครอบคลุมการใช้

งานได้ในหลากหลาย เช่น ในการติดตาม, การแจ้งสถานะการรับ-ส่ง

สินคา้, การถ่ายรูปสภาพสินคา้-ตูค้อนเทนเนอร์ก่อนออกจากท่าและติดต่อ

ประสานงานใหร้วดเร็วแบบเรียลไทม ์       

4) E-ALERT DOCUMENT EXPIRY WARNING : ซอฟตแ์วร์เตือนเอกสาร

สําคญัหมดอายุ โปรแกรมการแจง้เตือนเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัรถบรรทุก

และประกนัภยัหมดอายุโดยมีการนาํขอ้มูลการหมดอายุของเอกสารต่างๆ

มาขึ�นทะเบียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาํการเตือนล่วงหน้าก่อนวนั

หมดอายุจริง�-� เดือน (ขึ�นอยู่กบัการตั�งค่า) โปรแกรมจะทาํการแจง้เตือน



   
 

      
 

เพื�อให้พนักงานควบคุมทะเบียนดาํเนินการติดตาม เอกสาร เพื�อนํามา

อพัเดตในระบบ โดยเอกสารที�ทาํการขึ�นทะเบียน เช่น  

(1)  หนงัสือรับรองบริษทัรถขนส่ง 

(2)  รายการจดทะเบียนรถ  : วนั/เดือน/ปี ต่อภาษี รถยนต ์

(3)  รายละเอียด พ.ร.บ.  : วนั/เดือน/ปี ต่อ พ.ร.บ. 

(4)  เอกสารประกนัภยัรถยนต ์ : วนั/เดือน/ปี ต่อประกนัภยัรถยนต ์

(5)  เอกสารประกนัภยัสินคา้  : วนั/เดือน/ปี ต่อประกนัภยัสินคา้ 

5) DRIVER DATA PROGRAM : โปรแกรมการขึ�นทะเบียนพนกังานขบัรถ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีพนกังานคอยตรวจสอบรายละเอียดและอพัเดตขอ้มูล

ใหส้ามารถบ่งชี�ขอ้มูลยอ้นกลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น 

(�)  รูปถ่ายรถยนตว์ิ�งงานขนส่ง 

(�)  รายการจดทะเบียนรถยนต ์

(�)  รูปถ่ายพนกังานขบัรถ ประจาํรถยนต ์

(�)  รายละเอียดบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้น พนกังานขบัรถ 

(�)  รายละเอียดใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์

(�)  รายละเอียดการตรวจสอบประวติัพนกังานขบัรถ 

(�)  อื�นๆ 

 

 

 



ข้อจาํกดัของคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง 

บริษทั ว-ีเซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จาํกดั และบริษทัในเครือ V-SERVE GROUP ที�

เกี�ยวขอ้ง ขอสงวนสิทธิ� ในการปฏิบติัตามรายละเอียดต่างๆที�ปรากฏในคู่มือมาตรฐาน

ขนส่งฉบับนี�  (10s SAFETY STANDARD TRANSPORT MANUAL) วตัถุประสงค์

ในการจดัทาํเพื�อแสดงถึงเจตจาํนงความตั�งใจที�จะปรับปรุงการทาํงาน แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้

สัญญาผูกมดัว่าจะตอ้งปฏิบติั โดยบริษทัฯอาจเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัขึ�นอยู่กบัการ

ตัดสินใจฝ่ายเดียวของพนักงานปฏิบัติงาน ตลอดจนบริษัทฯมีสิทธิ� สามารถแก้ไข

เปลี�ยนแปลงรายละเอียดที�ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบบันี� ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ� งส่วนใดหรือ

ทั�งหมดไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการหรือตอ้งไดรั้บความยินยอม

แต่ประการใด  




