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ข้อก าหนดคณุสมบติัของซบัคอนแทรคด้านขนส่งงานน าเข้า – ส่งออก 
 

1.1. คณุสมบติัของธรุกิจ 

1) กรณีเป็นนิตบิุคล จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นบรษิทั ,หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทุนจดทะเบยีน มหีนงัสอืรบัรอง

บรษิทัถูกตอ้ง 

2) มใีบอนุญาตประกอบการขนสง่ และตอ้งไม่หมดอายุในวนัทีใ่ชบ้รกิาร 

3) มปีรมิาณรถยนตใ์หบ้รกิารอย่างเพยีงพอ อย่างน้อย 10 คนั 

4) มแีผนรบัรองกรณีรถเสยี , อุบตัเิหตุ (BCP: Business Continuity  Plan ) 

5) มสี านกังาน  และอุปกรณ์เครื่องมอืสือ่สาร คอมพวิเตอร ์/ แฟกซ ์/โทรศพัท ์ครบถว้นพรอ้มใชง้าน 

6) สถานทีจ่อดรถมคีวามปลอดภยั 

7) ผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้งท าการขึน้ทะเบยีนรถขนสง่ทีจ่ะน ามาท าการขนสง่สนิคา้โดยการยื่นเอกสาร 

รายการจดทะเบยีนรถ ,ส าเนา กรมธรรมป์ระกนัภยัสนิคา้ , รถยนต ์ส าเนาบตัรประชาชนพนกังานขนสง่

สนิคา้,ส าเนาใบอนุญาตขบัขีม่ายงัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ ก่อน น ารถเขา้มาวิง่งาน 

8) (กรณีขนสง่ขา้มแดน) จะตอ้งมปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารขนสง่ขา้มแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 

 

1.2. ประกนัภยั 

1) การใชบ้รษิทัประกนัภยัใหเ้ลอืกบรษิทัประกนัภยัที่ มมีาตรฐานและบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบั

ประกนัภยับางบรษิทัซึง่ทีผ่่านมามปีญัหาไม่มกีารจ่ายค่าสนิไหม  

2) ทุนประกนัและประเภทประกนัภยัรถยนต ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. พนักงานขบัรถ 

1) พนกังานขบัรถตอ้งมอีายุ ตัง้แต่ 25-65ปี 

2) ผ่านการตรวจสขุภาพประจ าปีตามก าหนดระยะเวลา และตรวจโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการขบัขีม่กีาร

บนัทกึและเกบ็รกัษาผลอย่างเป็นระบบ 

3) พนกังานขบัรถตอ้งไม่เป็นผูเ้สพตดิสารเสพตดิผดิกฎหมายและตอ้งยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถสุม่

ตรวจสอบและ/หรอืตอ้งสง่ผลการตรวจสอบใหก้บัทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ ทุก 3 เดอืน 

4) จะตอ้งมใีบขบัขีร่ถตรงตามประเภทของรถทีข่บั และมปีระสบการณ์การขบั อย่างน้อย 2 ปี 

ประเภทรถให้บริการ ประกนัภนั สินค้า ประกนัภยัรถยนต์

เทรเลอร์ 18 ลอ้ ขั้นต ่า 2,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

10ลอ้พ้ืนเรียบ ขั้นต ่า 2,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

10ลอ้ตูทึ้บ ขั้นต ่า 1,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

6 ลอ้ตูทึ้บ ขั้นต ่า 1,000,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

4 ลอ้ตูทึ้บ ขั้นต ่า 500,000 บาท ประเภท1 , ประเภท3

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

ก าหนด 

6) พนกังานขบัรถตอ้งมอีุปกรณ์ตดิต่อสือ่สารและตอ้งสามารถตดิต่อสือ่สารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

7) พนกังานขบัรถจะตอ้งแต่งกายสภุาพ มชีุดพรอ้มและอุปกรณ์เซฟตีส้ว่นบุคคลครบถว้น ทัง้รองเทา้

,หมวก,แว่นตาและเสือ้สะทอ้นแสง 

8) หา้มพกพาอาวุธทุกชนิดเขา้ไปในเขตโรงงานลกูคา้ หากตรวจพบจะสง่ด าเนินคดทีนัท ี

9) หา้มพนกังานขบัรถบรรทุก ทุกคนเล่นการพนนั ,เสพสารเสพตดิผดิกฎหมาย ,ดื่มสรุา ของมนึเมา

รวมถงึการสบูบุหรี ่และการจุดไฟทุกชนิด ทัง้นอกและในเขตโรงงานลกูคา้ 

10) หา้มพนกังานขบัรถลา้ง, ทิง้สารเคม ีหรอืคราบน ้ามนั หรอืขยะใดๆทีต่ดิมากบัพืน้รถลงในถนน หรอื

แหล่งน ้าสาธารณะ และในเขตโรงงานลกูคา้โดยเดด็ขาด 

11) เมื่อรบัสนิคา้แลว้ใหพ้นกังานขบัรถน ารถไปยงัสถานทีต่ามทีแ่จง้ หา้มออกนอกเสน้ทางหากมคีวาม

จ าเป็นตอ้งเขา้อู่หรอืเปลีย่น ยานพาหนะ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้า ทีข่องทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯ  ทราบ

ทนัท ี

 

1.4. มาตรฐานรถบรรทุก 

1) สภาพรถอยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

2) กรณีทีเ่ป็นรถ4ลอ้,6ลอ้,10ลอ้ ตูท้บึจะตอ้งท าการทดสอบตูร้ ัว่ หากพบหา้มน ามาใชง้าน จนกว่าจะ

ซ่อมแซมและทดสอบจนผ่าน ถงึจะน ามาใชง้านได ้

3) กรณีทีเ่ป็นการคลุมผา้ใบ จะตอ้งจดัหา ผา้ใบคลุมสนิคา้ ทีม่สีภาพด ีป้องกนัน ้าได ้พรอ้มใชง้าน ไม่

ขาด  

ไม่รัว่ซมึ  

4) ส าหรบัรถคลุมผา้ใบ ก่อนเคลื่อนรถออกจากโรงงาน ไม่ว่าจะมฝีนหรอืมแีดดจะตอ้งคลุมผา้ใบพรอ้ม     

รดัเชอืกใหม้ัน่คงและไม่กดทบัสนิคา้เสยีหาย 

5) รถบรรทุกทุกคนัทีเ่กดิช ารุดหรอืเกดิอุบตัเิหตุใดๆระหว่างการเดนิทาง จะตอ้งแจง้เจา้หน้าทีข่องทาง

บรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ  ใหท้ราบโดยทนัท ี

6) รถขนสง่จะตอ้งมอีุปกรณ์ตดิตามรถ GPS ครบทุกคนั (ตัง้แต่รถ6ลอ้ขึน้ไป ) และในกรณี รถ 4ลอ้ 

หลงัจากเขา้มาร่วมงานกบัทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯแลว้จะตอ้งด าเนินการตดิGPS ภายใน 3 เดอืน 

7) จะตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลูการเชค็รถและซ่อมบ ารุงรถอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  พรอ้มทัง้สง่

ประวตักิารเชค็ สภาพ และซ่อมบ ารุง ใหท้างบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ เป็นประจ าทุกเดอืน และมาตรฐานการ

ซ่อมบ ารุงนัน้ตอ้งปฏบิตัติามแบบฟอรม์ทีท่างทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ ก าหนด 

8) รถขนสง่ จะตอ้งมอีุปกรณ์เซฟตีป้ระจ ารถ,ถงัดบัเพลงิ,ทีล่อ็คลอ้ เป็นตน้ 

9) ส าหรบัรถบรรทุกทีข่นสง่งานเหลก็ จะตอ้งมอีุปกรณ์เซฟตีเ้ฉพาะทางส าหรบัสนิคา้ เช่น ซพัพอรต์ที่

มสีภาพด ีป้องกนัการกระแทก และผา้ใบทีส่ามารถป้องกนัน ้าได ้
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10) ในกรณีทีม่คีวามเสยีหาย /สญูหาย ใดๆทีท่ าใหล้กูคา้ของทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯไดร้บัความเสยีหาย         

โดยเกดิขึน้ระหว่างการขนสง่ ทางผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

1.5. การให้บริการตรงเวลา (JIT) ประกอบด้วย 

1) การไดร้บัแจง้ใชบ้รกิารรถ ซึง่ทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯจะใชท้างแฟกซแ์ละอเีมลล ์เท่านัน้ หา ก

ผูป้ระกอบการขนสง่ตกลงทีจ่ะจดัสง่รถให ้จะตอ้งด าเนินการจดัสง่รถใหต้รงกบัวนั และเวลาทีท่าง

บรษิทัว-ีเซริฟ์ฯตอ้งการ หากจะใชร้ถหมุนเวยีน ตอ้งแน่ใจว่าสามารถมารบัสนิคา้ไดท้นั ในกรณีทีไ่ม่

สามารถจดัหารถ หรอืรถมาชา้กว่าก าหนด จะตอ้งโทรแจง้ใหท้างบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯ ทราบล่ วงหน้า

ก่อนเวลารบัสนิคา้ 

2) มกีารก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานขนสง่ ตัง้แต่รบัค าสัง่ จนถงึการสง่มอบสนิคา้ของลกูคา้               

แต่ละประเภท โดยแสดงถงึขัน้ตอนการด าเนินงานใหค้รบถว้น 

3) มกีระบวนการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดในการท างาน /มกีารบนัทกึและการหาสาเหตุ เละ

แนวทางแกไ้ขปญัหาขอ้ผดิพลาดทีส่ าคญัเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิานพรอ้มทัง้มมีาตรการ

ป้องกนัทีช่ดัเจน 

4) เมื่อผูป้ระกอบการ รบังาน จากทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯแลว้ จะตอ้งแจง้ทะเบยีนรถ ,ชื่อพนกังาน ,          

เบอรโ์ทรศพัทข์องคนขบัรถ ใหเ้จา้หน้าทีข่องทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯ ทราบ เพื่อด าเนินการตดิตามรถ

ขนสง่ต่อไป 

5) กรณีทีผู่ป้ระกอบการสง่สนิคา้ ล่าชา้ ไม่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งท าการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร

ทนัท ีหากเกดิความผดิพลาดซ ้า อนัเนื่องมาจากการละเลยการแกไ้ข ทางบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯสามารถ

ยกเลกิ     การใหบ้รกิารไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าไดท้นัท ี

6) ทุกครัง้ทีด่ าเนินการสง่สนิคา้เสรจ็ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าทีข่องทางบรษิทัวี-เซริฟ์ฯ ทราบทุกครัง้ 

7) ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร ตามนโยบาย ของทาง

บรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ อย่างเคร่งครดั 

8) ใหค้วามร่วมมอืในการประชุมร่วมกบัทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ เพื่อทราบถงึความตอ้งการของลกูคา้ และ

ปรบัปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

9) กรณีทีผู่ป้ระกอบการใชร้ถร่วม ตอ้งแน่ใจว่าเจา้ของรถร่วมไดอ้่านและเขา้ใจในมาตรฐานฉบบันี้ และ      

มเีงื่อนไขตรงกบัทีท่างบรษิทัว-ี เซริฟ์ฯ ตอ้งการ รวมถงึความสามารถของเจา้ของรถร่วมในการ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในความเสยีหายเพราะหากเกดิกรณีเรยีกชดเชยค่าเสยีหาย ทางบรษิทัว-ี เซริฟ์

ฯ จะเรยีกจากผูป้ระกอบการขนสง่ทีข่ ึน้ทะเบยีน กบัทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ เท่านัน้ 

 

1.6. อ่ืนๆ 

บรษิทัขนสง่ตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หน้าทีข่องทางบรษิทัว-ีเซริฟ์ฯ เขา้ไปตรวจสอบบนัทกึการซ่อมบ ารุง

และมาตรฐานความปลอดภยัโดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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มาตรฐานในการตรวจตู้สินค้าก่อนส่งมอบบรรจตุู้ (CY) 

1) แบบฟอรม์ CONTAINER INSPECTION CHECK (ตามเอกสารแนบทา้ย ) เพื่อใหม้กีารตรวจสอบสภาพตู้

ก่อนน าตูไ้ปบรรจุสนิคา้ 

2) แบบฟอรม์ Check List Driver Inspecter (ตามเอกสารแนบทา้ย) โดยใหพ้นกังานมกีารตรวจสอบตาม Check 

List ทีก่ าหนดไว ้

กรณีรถเสีย หรอืได้รบัอบุติัเหต ุหรอือปุสรรค ท าให้ขนส่งไม่ได้ตรงเวลา 
 

1) Flow Chartแผนผงัการปฏิบติัเมื่อเกิดอบุติัเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานขับรถ 

พนักงานรับแจ้งเหตุ 
หรือเจ้าของรถขนส่ง 

หน่วยงานความปลอดภัย 
V-SERVE แจ้งประกันภัย หน่วยงานราชการ 
ลูกค้า 

รายงานลูกค้า หน่วยงานราชการ 

พนักงานปฏิบัติการ 
ป้องกันความปลอดภัยประจ าเขตและเจ้าของรถ
ขนส่ง เข้าระงับเหตุหรือลดความเสียหาย 

ส ารวจความเสียหาย 

พนักงานประสานงาน 
V-SERVE 

ลูกค้า 

ความเสียหายรุนแรง 

รายงาน PC-REPORT 

 

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ 
ป้องกันความปลอดภัยประจ าเขตประเมินความรุนแรง
เพื่อขอสนับสนุนจากหน่วยประสานงานเจ้าของสินค้า 
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2) ขอ้ปฏบิตัใินการแจง้เหตุและระงบัความเสยีหายเมื่อมอีุบตัเิหตุ 

(1) เมื่อเกดิอุบตัเิหตุพนกังานขบัรถรายงานเจา้ของรถหรอืพนกังานรบัแจง้เหตุ 

(2) พนกังานรบัแจง้เหตุหรอืเจา้ของรถแจง้หน่วยความปลอดภยั V-SERVE 

(3) หน่วยความปลอดภยั V-SERVE แจง้ประกนัภยั แจง้หน่วยงานราชการและลกูคา้ 

(4) หน่วยปฏบิตักิารความปลอดภยัและเจา้ของรถหรอืผูร้บัมอบหมาย (SUBCONTRACT) เขา้ระงบัเหตุ 

       หรอืลดความเสยีหายร่วมกนั 

(5) หวัหน้าหน่วยปฏบิตักิารป้องกนัความปลอดภยัประจ าเขตประเมนิความรุนแรงเพื่อขอการสนบัสนุน 

       จากหน่วย 

(6) ประสานงานกบัเจา้ของสนิคา้ 

(7) พนกังานประสานงาน V-SERVE ท ารายงาน CSM เพื่อออก PC REPORT รายงานความเสยีหายและกู ้

       สถานะความเสยีหายใหล้กูคา้ 

 
ข้อตกลงในการรบับรรทุกสินค้า 

 ขอ้ตกลงในการรบับรรทุกสนิคา้ฉบบันี้  จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ป้ระกอบการขนสง่รถบรรทุก ซึง่ไดท้ าการบรรทุก
สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ของ บรษิทั ว-ี เซริฟ์โลจสิตกิส์  จ ากดั จะตอ้งยอมรบั และยดึถอื และตกลงในการปฏบิตัติาม ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดม้กีารรบับรรทุกสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั ว-ี เซริฟ์โลจสิตกิส ์จ ากดั หรอืเรยีกว่า V-SERVE ทัง้นี้ 
ผูป้ระกอบการขนสง่ตามความหมายของขอ้ตกลงฉบบันี้ไดแ้ก่ นิติ บุคคล หรอืบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของหรอืลกูจา้ง ซึง่ได้
ด าเนินงานใหก้บัเจา้ของซึง่ไดห้รอืเคยไดว้างบลิใบแจง้หนี้ค่ารบับรรทุก และเป็นผูร้บัเงนิ หรอืเป็นผูม้ชีื่อซึง่ปรากฏตาม
ใบเสรจ็ค่าขนสง่ 

5.1. ขอ้ปฏบิตัแิละเงื่อนไขพเิศษในการท างาน 

1) รถบรรทุก ทุกคนัตอ้งมสีภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี  มพีนกังานขบัรถซึง่มปีระสบการณ์ในการขบัรถอย่าง

น้อย 2 ปี รูเ้สน้ทาง และมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่โดยตอ้งมผีา้ใบทีม่สีภาพดป้ีองกนัน ้าได ้และ

ผูป้ระกอบการขนสง่ควรจดัใหม้เีครื่องมอืสือ่สารส าหรบัการตดิต่องาน 

2) ผูป้ระกอบการขนสง่ทีใ่หบ้รกิาร ตอ้งมรีถขนสง่ของตนเอง ไม่ น้อยกว่า 10 คนั กรณีทีผู่ป้ระกอบการ

ขนสง่มกีารใชผู้ร้บัจา้งช่วง (Sub contract)จะตอ้งแจง้ และไดร้บัอนุญาต จากบรษิทั วี -เซริฟ์  

โลจสิตกิส ์จ ากดั ก่อน โดยผูร้บัจา้งช่วงจะตอ้งไดม้าตรฐาน  และปฏบิตัิตามระเบยีบของบรษิทั   

ว-ีเซริฟ์โลจสิตกิส ์จ ากดั ในกรณีทีเ่กดิความเ สยีหายไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ผูป้ระกอบการขนสง่

จะตอ้งรบัผดิชอบทัง้สิน้ 

3) ผูป้ระกอบการขนสง่ทีใ่หบ้รกิาร  ตอ้งจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบสภาพ ตลอดจนคุณภาพรถขนสง่ 

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่สนิคา้ในระหว่างการขนสง่  ตอ้งมรีะบบการคดัเลอืกพนกังานขบัรถที่

เหมาะสม      มรีะบบความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

4) การไดร้บัแจง้เรยีกใชบ้รกิารรถ  ซึง่ทางบรษิทัจะใชท้าง  Fax เท่านัน้ หากผูป้ระกอบการขนสง่

รบัปากทีจ่ะจดัสง่รถให ้ตอ้งด าเนินการจดัสง่รถใหต้รงกบัวนั และเวลาทีท่าง V-SERVE ตอ้งการ  
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หากจะใชร้ถหมุนเวยีนตอ้งแน่ใจว่าสามารถมารบัสนิคา้ไดท้นั  กรณีทีไ่ม่สามารถจดัหารถ หรอืรถมา

ชา้กว่าก าหนดจะตอ้งโทรแจง้ให ้V-SERVE ทราบล่วงหน้า 

 

5) พนกังานขบัรถจะตอ้งไดร้บัการชีแ้จงใหเ้ขา้ใจถงึขอ้ตกลงฉบบันี้  และหา้มพนกังานขบัรถหรอืผูช้่วย  

ตดิรถ พกพาอาวุธทุกชนิดเขา้ไปในโรงงานของลกูคา้V-SERVE  และหา้มน าบุคคลภายนอกที ่ ไม่ มี

สว่นเกีย่วขอ้งเขา้มาภายในโรงงานเดด็ขาด รวมทัง้บุตร ภรรยา เพื่อน หรอื ญาต ิยกเวน้ผูช้่วย  ตดิ

รถ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการอนุญาตเฉพาะรายการ จากทางโรงงาน หรอืจาก V-SERVE และตอ้งตดิ

บตัรพนกังานขบัรถของ V-SERVE 

6) รถบรรทุก ทุกคนัทีเ่ขา้โรงงานตอ้งวิง่ตามทศิทางทีท่างโ รงงานก าหนดเท่านัน้  และจอดในบรเิวณที่

ทางโรงงานก าหนด  หา้มตดิเครื่องยนตข์ณะจอดพกั และหา้มซ่อมรถ หรอืถ่ายน ้ามนัเครื่อง หรอื  

ลา้งรถ     ในบรเิวณโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ลกูคา้ ยกเวน้เป็นบรเิวณทีท่างโรงงานอนุญาต  และไม่

เขา้ไปในสถานที ่ ซึง่ไม่ใช่ ธุระ หรอืหน้าทีข่องพนกังานขบัรถทีต่อ้งเขา้ไป 

7) หา้มพนกังานขบัรถบรรทุก ทุกคนเล่นการพนนั , กนิยาบา้, หรอืเสพสารเสพตดิ, ดื่มสรุา,ของมนึเมา 

รวมถงึการสบูบุหรี ่และการจุดไฟทุกชนิดภายในโรงงาน 

8) รถบรรทุกทีร่บัสนิคา้ทัง้ขาเขา้ และขาออก ก่อนเคลื่อนรถออกจากโรงงาน (ไม่ว่าจะมฝีนหรอืมแีดด ) 

จะตอ้งคลุมผา้ใบพรอ้มรดัเชอืกใหม้ัน่คง  โดยมกีระดาษหรอืสิง่อื่นรองกนัเชอืกกดทบัสนิคา้เสยีหาย  

และตอ้งจดัเรยีงสนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ย ป้องกนัการลม้หรอืร่วงจากรถ   หากเป็นรถเทรเลอร ์ตอ้งแน่ใจว่า

ไดว้างตูล้อ็คในต าแหน่งทีถู่กตอ้ง และปิดประตูตูส้นิคา้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเ คลื่อนรถ (ใสส่ลกัให้

เรยีบรอ้ย) 

 

5.2. ขอ้ปฏบิตัเิรื่องความปลอดภยัของสนิคา้ทีบ่รรทุก 

1) หา้มเสพยาเสพตดิทุกชนิด ตอ้งแต่งกายเรยีบรอ้ย สภุาพ หา้มทะเลาะกบัลกูคา้ และปฏบิตัติามกฎ

ของโรงงานลกูคา้ หา้มพกพาอาวุธ หา้มขบัรถออกนอกเสน้ทาง และแวะถ่ายของระหว่างทาง หรอื

แวะจอดในอู่รถ 

2) รถบรรทุกตอ้งคลุมผา้ใบมดิชดิ และผกูรดั กนัสนิคา้ตกทุกครัง้ก่อนเคลื่อนยา้ยจากทีข่ ึน้ของ และหาก

เป็นตูส้นิคา้ตอ้งตรวจกุญแจหรอืซลีตู ้V-SERVE (สฟ้ีา) ก่อนออกรถ และทุกกรณีตอ้งตรวจ และนบั

สนิคา้ก่อนเซน็ชื่อรบัในใบสง่ของ 

3) หา้มเปิดผา้คลุมรถ หรอืตดัซลี V-SERVE (สฟ้ีา) หรอืเปิดกุญแจหรอืเปิดตูส้นิคา้ก่อนพนกังานของ

ลกูคา้ตรวจ และอนุญาตใหล้งของได ้

4) กรณีฝนตก หรอื มเีคา้ว่าฝนตก หา้มเปิดผา้ใบโดยเดด็ขาดไม่ว่ากรณีใดๆ  หากพนกังานของลกูคา้

สัง่  ใหเ้ปิด ใหล้กูคา้เซน็ชื่อรบัรองในใบสง่ของ หากถงึสถานทีส่ง่ของแต่ไม่มผีูร้บัสนิคา้  ใหโ้ทรศพัท์

แจง้ชปิป้ิงก่อน หา้มขบัรถกลบัโดยพลการ 
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5) ใหต้รวจสภาพของ และนบัสนิคา้กบัลกูคา้ทุกครัง้  หากของไม่ครบตามจ านวนกบัในใบสง่ของจะตอ้ง  

นบัใหม่ และโทรแจง้ชปิป้ิง ก่อนทีจ่ะเซน็รบัสภาพของเสยีหาย และจ านวนทีข่าดหาย มฉิะนัน้

ผูป้ระกอบการขนสง่ ตอ้งรบัผดิชอบของทีห่ายหรอืเสยีหาย 

6) การรบั และสง่สนิคา้จากโรงงานทุกครัง้  พนกังานขบัรถตอ้งตรวจนบัทัง้จ านวน และสภาพของสนิคา้   

อย่าเซน็รบัสนิคา้ในใบสง่ของโดยไม่ตรวจนบัหรอืดสูภาพของจรงิ หรอืหา้มลงลายมอืชื่อในเอกสารที่

ตนเองอ่านไม่ออกหรอืไม่เขา้ใจ หากสนิคา้ขาดไปจากใบสง่ของ หรอืผูร้บัของแจง้สนิคา้เสยีหาย ตอ้ง

ตรวจเชค็ใหแ้น่นอน เพราะหากสนิคา้เสยีหาย หรอื สญูหาย ผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้งรบัผดิชอบ 

7) V-SERVE จดัใหม้ ีซลี (Seal) พลาสตกิสฟ้ีามหีมายเลขประจ าซลี  (Seal) ส าหรบัปิดตูส้นิคา้ ให้

พนกังานขบัรถดแูลตรวจสภาพ ซลี (Seal) หรอืหากมกีุญแจ (ตอ้งเป็นสแีดงเท่านัน้ ) ทุกครัง้ทีม่กีาร

รบัสนิคา้ และหา้มแกะซลี (Seal) หรอืกุญแจโดยเดด็ขาด เพราะรถคนัดงักล่าว หากไม่มซีลี หรอื ซลี  

(Seal) หรอืกุญแจช ารุด จะยงัไม่มกีารลงสนิคา้จนกว่าจะมพีนกังาน V-SERVE ไปตรวจ ซึง่รถ

จะตอ้งจอดคา้งคนืทีโ่รงงานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง 

8) พนักงานขบัรถจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษส าหรบัสนิคา้ทีเ่ป็นเครื่องจกัร หรอืสนิคา้ทีม่ี

สภาพPacking ไม่แขง็แรง หรอืของเสยีหายง่าย   หรอืหายง่าย หรอืสนิคา้ทีโ่ดนน ้าไม่ได ้หรอืรัว่

ออกไดง้่ายโดยพนกังานขบัรถสามารถใหค้นงานทัง้ของลกูคา้หรอืของ V-SERVE จดัเรยีงสนิคา้ตาม

วธิกีารทีค่นขบัรถเหน็ว่าเหมาะสม สนิคา้จะตอ้งมกีารปิดผนึกใหเ้รยีบรอ้ย หรอืสนิคา้เสยีหายจะตอ้ง

มกีารระบุในใบสง่ของ หากไม่มกีารด าเนินการ พนกังานขบัรถมสีทิธทิีจ่ะไม่เอารถออกจนกว่าจะ

ไดร้บัการแกไ้ข เพราะหากสนิคา้เสยีหายระหว่างการขนสง่ ผูป้ระกอบการขนสง่จะต้ องเป็น

ผูร้บัผดิชอบ 

9) เมื่อรบัสนิคา้แลว้ใหพ้นกังานขบัรถน ารถไปยงัสถานทีต่ามทีแ่จง้โดยไม่ชกัชา้  โดยเฉพาะสนิคา้ลากตู้

สง่ออกจะตอ้งไปวางในลานของตวัแทนเรอื ตามทีก่ าหนดไว ้หา้มออกนอกเสน้ทาง เช่น กลบับา้น 

หรอื เขา้อู่  หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้อู่เพื่อเปลีย่นหวัล ากหรอืซ่อมรถ จะตอ้งแจง้ใหท้าง  

V-SERVE ทราบ 

10) ทุกครัง้ทีด่ าเนินการจดัสง่สนิคา้เสรจ็ ใหน้ าใบสง่ของ สง่คนืใหท้าง V-SERVE หรอืหากไม่สะดวกให้

สง่ทาง Fax โดย จะตอ้งสง่ให ้ในวนัรุ่งขึน้ก่อน เวลา 09.30 น.  

11) ใหพ้นกังานขบัรถ ระมดัระวงั ในการขบัรถทัง้ภาย ในโรงงาน และระหว่างการขนสง่   โดยจะตอ้งใช้

ความระมดัระวงัเป็นพเิศษในกรณีทีถ่นนหรอืทางเขา้หรอืพืน้ทีโ่รงงานคบัแคบหรอืเขา้ไปในบรเิวณที่

มสีิง่กดีขวาง  อย่าท างานภายใตค้วามเสีย่งภยั  เพราะอาจจะชนจนท าใหท้รพัยส์นิของทางโรงงาน

เสยีหายได ้

5.3. ความรบัผดิชอบของรถบรรทุก 

1) เป็นทีต่กลงและรบัรูว้่า V-SERVE หรอื บรษิทั ว-ี เซริฟ์ โลจสิตกิส์ จ ากดั ไม่ใช่ผูป้ระกอบการขนสง่ 

โดยท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูน้ าเขา้-สง่ออก ในการจดัหารถบรรทุก เพื่อขนสง่สนิคา้ ดงันัน้ทางบรษิทัฯ 

จะไม่เขา้ไปรบัผดิชอบในกรณีใดๆทัง้ทางแพ่งและอาญาทีเ่กดิจากการกระท าของพนกังานขบัรถ 
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2) ในกรณีทีม่คีวามเสยีหายใดๆ  ไม่ว่าจะเกดิจากสนิคา้เสยีหาย , สนิคา้ไม่ครบ  หรอือุบตัเิหตุ  ทีท่ าให้

ลกูคา้ของ V-SERVE หรอืบุคลที ่3 ไดร้บัความเสยีหาย ทางผูป้ระกอบการขนสง่ตอ้งรบัผดิชอบ 

3) ใหผู้ป้ระกอบการขนสง่จดัใหม้กีารประกนัภยัทัง้ต่อทรพัยส์นิทีบ่รรทุก  และบุคคลที ่3 อย่างน้อยตอ้ง

ครอบคลุม กรณีละ3,000,000 บาท (เทรเลอร)์,2,000,000 บาท (10ลอ้พืน้เรยีบบรรทุกตู)้,1,000,000  

บาท(6ลอ้), 500,000บาท(ป้ิกอพั4ลอ้) กรณีทีค่วามเสยีหายเกนิกว่ามลูค่าทุนประกนัหรอืจ านวนค่า

สนิไหมทดแทน เงนิชดเชยทีบ่รษิทัประกนัช าระไม่ครอบคลุมถงึความเสยีห ายทัง้หมด  

ผูป้ระกอบการขนสง่ตอ้งรบัผดิชอบในสว่นทีข่าด ทัง้นี้การเลอืกบรษิทัประกนัจะตอ้งเป็นบรษิทัทีไ่ด้

มาตรฐานตามทีท่างบรษิทั ว-ีเซริฟ์ โลจสิตกิส ์จ ากดั รบัรองเท่านัน้ 

4) กรณีผูป้ระกอบการขนสง่ใชร้ถร่วม ตอ้งแน่ใจว่าเจา้ของรถร่วมไดอ้่าน  และเขา้ใจในขอ้ตกลงฉบบันี้ 

และมเีงื่อนไขตรงกบัทีท่าง  V-SERVE ตอ้งการ รวมถงึความสามารถ ของเจา้ของรถร่วมในการ

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในความเสยีหาย เพราะหากเกดิกรณีเรยีกชดใชค้่าเสยีหาย ทาง  V-SERVE จะ

เรยีกจากผูป้ระกอบการขนสง่ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั V-SERVE เท่านัน้ 

5) รถบรรทุก ทุกคนัทีเ่กดิการช ารุดหรอืเกดิอุบตัเิหตุใดๆ  ระหว่างการบรรทุกสนิคา้เขา้หรอืออกจาก

โรงงานตอ้งรบีแจง้เจา้ของรถ หรอืชปิป้ิงของ V-SERVE ใหท้ราบทนัท ี

6) รถบรรทุก ทุกคนัทีเ่ขา้โรงงานตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของแต่ละโรงงาน หรอื ทาง

หน่วยงานรกัษาความปลอดภยัของ ทางโรงงานสัง่โดยเคร่งครดั หา้มเกีย้วหรอืแสดงอาการทีไ่ม่ด ี

หรอืไม่สภุาพต่อพนกังานของลกูคา้ หา้มมกีารฝา่ฝืนกฎระเบยีบ ความปลอดภยัภายในโรงงาน และ

ตอ้งแต่งกายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย ใสร่องเทา้หุม้สน้ และหา้มถอดเสือ้ในโรงงาน หรอืทะเลาะกบั

พนกังานของโรงงาน3 

 

5.4. เงื่อนไขอื่นๆ 

1) V-SERVE ไม่มนีโยบายใหผู้ป้ระกอบการขนสง่จ่ายเงนิพเิศษใดๆ ใหก้บัพนกังานของ V-SERVE 

หากไดร้บัการกลัน่แกลง้ หรอืไม่ไดร้บัความยุตธิรรมใดๆ  ใหแ้จง้โดยตรงที ่คุณปทัมา สขุบวรกุล            

เบอรโ์ทร 02-332-3940-9 

2) หา้มพนกังานขบัรถ ลา้งหรอืทิง้สารเคม ีหรอืคราบน ้ามนั หรอืขยะใดๆ ซึง่อาจตดิมากบัพืน้ของรถ 

ลงในถนนหรอืแหล่งน ้าสาธารณะ ซึง่จะก่อปญัหาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

3) ผูป้ระกอบการขนสง่ตอ้งท าการขึน้ทะเบยีนรถขนสง่ทีจ่ะน ามาท าการขนสง่สนิคา้ โดยการยื่นเอกสาร 

หนงัสอืรบัรองบรษิทั , ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ , ส าเนารายการจดทะเบยีนรถยน ต ์,ส าเนา

กรมธรรมป์ระกนัภยัสนิคา้- รถยนต ์, ส าเนาบตัรประชาชนพนกังานขนสง่สนิคา้ , ส าเนาใบอนุญาต

ขบัขีร่ถยนต ์พนกังานขนสง่สนิคา้ มายงัเจา้หน้าที ่ V-SERVE ก่อนทีจ่ะน ารถเขา้มาท าการขนสง่

สนิคา้ 

4) ผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้ง สง่ประวตัพิมิพล์ายนิ้วมอืของพนกังานสง่สนิคา้, พนกังานขบัรถ เพื่อ 

 เกบ็ประวตัใินการเชค็ความประพฤตยิอ้นหลงั  
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5) ผูป้ระกอบการขนสง่ จะตอ้งไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการคา้แขง่ หรอื แยง้ลกูคา้ อาท ิเช่น ต่อราคา ,

เสนอราคาลกูคา้ ซึง่เป็นลกูคา้ปจัจุบนัของ  บรษิทั วี-เซริฟ์ โลจสิตกิส ์จ ากดั โดยตรง , เปิดเผยราคา

ตน้ทุนแก่ลกูค้ าของบรษิทั วี -เซริฟ์โลจสิตกิส ์จ ากดั หากผูป้ระกอบการขนสง่ละเมดิขอ้สญัญานี้  

บรษิทั ว-ีเซริฟ์โลจสิตกิส ์จ ากดั จะปรบัและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นจ านวน 500,000 บาท ต่อกรณี   

6) การปรบัเปลีย่นราคา  ในกรณีทีต่น้ทุนน ้ามนั มกีารเปลีย่นแปลง ผูป้ระกอบการขนสง่มอิาจขึน้ค่ า

ขนสง่โดยปราศจากการยนิยอมของทาง บรษิทั วี -เซริฟ์โลจสิตกิส ์จ ากดั  การปรบัเปลีย่นใดๆ

เกีย่วกบัราคาค่าขนสง่ใหใ้ชก้ารเจรจาตกลงเป็นกรณีไป 

7) สญัญาฉบบันี้  มอีายุและมผีลใชบ้งัคบัตลอดเวลาทีผู่ป้ระกอบการขนสง่ไดใ้หบ้รกิารแก่ บรษิทั  

ว-ีเซริฟ์   โลจสิตกิส ์จ ากดั 

8) ผูป้ระกอบการขนสง่จะตอ้งใชร้ถทีข่ ึน้ทะเบยีน และลงนามในสญัญาว่าจา้งขนสง่สนิคา้แลว้เท่านัน้  

มฉิะนัน้ ทางV-SERVE จะไม่ท าการจ่ายค่าจา้งจนกว่าจะยื่นเอกสารในการขึน้ทะเบยีนรถขนสง่ 

                  

 

 

 

 

 

 


