
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบปฏิบัติก
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สงวนสิทธิ์
และการเปลี่ยนแปลงขอความโดยไมตองแจงใหทราบ
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และการเปลี่ยนแปลงขอความโดยไมตองแจงใหทราบ 
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SINCE 1983 

มาตรฐานปฏิบัตกิาร

 ความหมายความเปนเลิศ :
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีผลผลิตท่ีดีกวา
การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
 V-Serve Group กอต้ังป 2526 
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิสติกสท้ังในประเทศ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยแล
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําป
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงใน
ในองคกรใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูก

 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 สามารถติดตอได
www.v-servelogistics.com และ 
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง 

กิตติคุณประกาศ 
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ 

ปฏิบัตกิารความเปนเลิศธุรกิจใหบริการงานโลจิสตกิส 
 

: อาจหมายถึงระบบการทํางานท่ีไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
มีผลผลิตท่ีดีกวา สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคล่ือนจําเปนท่ีตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

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

เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญท้ังของไทยแล
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา เก่ียวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ

ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเน่ือง  

งานบริการโลจิสติกสซ่ึงมีความยืดหยุนสูงอยูท่ีการมีระบบปฏิบัติการท่ีเปนเลิศ
ความตอเน่ืองเก่ียวของกับความสามารถในการถายทอดทักษะอยางเปนกระบวนการดวยการมี

มีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Standard Services Best 

ดานของงานใหบริการประกอบดวย  

มาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ  
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  
Warehouse Services Standard Best Practice Manual) 

มาตรฐานปฏิบัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง 
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      
ท่ีสายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต 

รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ



 

     

                          สารบัญ 

แนะนํา         หนา 

1. กิตติคุณประกาศและขอสงวนสิทธ์ิการใชคูมือ 
2. สารบัญ 
3. Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ 
4. มาตรฐานคุณภาพสากลท่ีไดรับการรับรอง 
5. ศูนยกระจายสินคาบางนา (ถนนสุขุมวิท 105) 
6. ศูนยกระจายสินคาบางปู (ถนนเทพารักษ กม.16) 
7. ศูนยกระจายสินคาก่ิงแกว (ถนนก่ิงแกว) 
8. PACKING VALUE ADDED SERVICES  
9. STUFFING & DELIVERY 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บทที่ 1    ระบบประกันความพึงพอใจงานคลังสินคา  

1. คูมือความเปนเลิศดานความเส่ียงและความปลอดภัยงานคลังสินคาและกระจายสินคา 

องคประกอบ 12 ดาน 

2. ดานความสะดวกและความปลอดภัย  

3. การรับบรรจุตูคอนเทนเนอรและเบิก-จายช้ินสินคายอย โดยไมตองเบิกท้ังพาเลท 

4. อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน สะพานโหลดสินคาและลานจอดรถบรรทุก  

5. Racking Shelf / Temperature Control Room / Wire Rope Storage Rental 

6. การรับ-จายสินคาดวยระบบคิวซีและบารโคด 

7. การรายงานสินคาคงคลังประจําสัปดาห 

8. การจํากัดความรับผิดชอบ 

9. การควบคุมแมลงและไมเก็บสินคาอันตรายและสารไวไฟ 

10. รถโฟลคลิฟทและอุปกรณรองรับงานทุกรูปแบบ 

11. การบริการแพ็คก้ิง-ตีลัง-ติดฉลาก 

12. การกระจายสินคาทุกรูปแบบ (ในประเทศ-CLMV-ระหวางประเทศ) 

 

 

  

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

บทที่ 2     การปองกันความเสี่ยงรับ-ตรวจสอบสินคาเขาเก็บในคลัง  

1. ข้ันตอนการรับสินคา (Receiving Process)   
2. ข้ันตอนการตรวจสอบสินคา (Inspection before receiving Cargo) 

  

11 

12-14 

 
 

 

  



  

บทที่ 3    การปองกันการจัดสงสินคาผิดพลาด   

1. ข้ันตอนการจายสินคา (Outgoing Process) 
2. ข้ันตอนการจัดเตรียมสินคา      
3. ข้ันตอนการโหลดสินคาข้ึนรถบรรทุก ( Loading Truck) 
4. ข้ันตอนการอนุมัติปลอยสินคาออกจากคลังสินคา 
5. ข้ันตอนการตัดบัญชีสินคาคงคลังท่ีรับฝากเก็บ 
6. ข้ันตอนการจัดสงสินคาและการติดตามสถานการณสงมอบสินคา   
7. ข้ันตอนการติดตามสถานการณจัดสงสินคา      

15 

15 

16 

17 

17 

17 

18 

บทที่ 4    การบรรจุตูคอนเทนเนอรเพ่ือสงออกตางประเทศ  

1. ข้ันตอนการวางแผนและจัดเตรียมสินคาเพ่ือบรรจุตูคอนเทนเนอร  
2. ข้ันตอนการตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอร (7 Point Check) กอนการบรรจุสินคา 
3. ข้ันตอนรูปแบบการจัดเรียงสินคาในตูคอนเทนเนอร   
4. ข้ันตอนการทวนสอบความถูกตองของเอกสารบรรจุตูคอนเทนเนอร  
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สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมได               

โดยการ SCAN QR CODE ไดที่น่ี 
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บทที� 1  
 

ระบบประกันความพงึพอใจ : มาตรฐานปฏบิัตกิารความเป็นเลิศคลังสินค้าและกระจายสินค้า 

       Satisfaction Warrantee : Warehouse Service Best Practice  

1. Risk & Safety Warehouse Best Practice Manual / คูม่ือความเป็นเลิศด้านความเสี�ยงและ 

ความปลอดภยังานคลงัสินค้าและกระจายสนิค้า องค์ประกอบ 12 ด้าน ได้แก ่

1) การป้องกนัความเสี�ยงรับ-ตรวจสอบสินค้าเข้าเก็บในคลงั 

2) การป้องกนัการจดัสง่สินค้าผิดพลาด 

3) การบรรจตุู้คอนเทนเนอร์เพื�อสง่ออกตา่งประเทศ (Container Stuffing) 

4) การป้องกนัสินค้าเสียหายระหวา่งการจดัเก็บในคลงั 

5) มาตราการความปลอดภยัในการเคลื�อนย้ายสินค้าในคลงั 

6) การป้องกนัความเสี�ยงและความปลอดภยัจากอคัคีภยั 

7) การป้องกนัทจุริต-โจรภยัที�เกิดจากบคุคลภายในองค์กรและจากภายนอก 

8) การบรรจหีุบห่อการติดฉลาก-สติ�กเกอร์และการแพ็คกิ �งจดัเรียงพาเลท (Packing & Labeling) 

9) การขนถ่ายสินค้าด้วยความปลอดภยัรวมถงึการใช้เครื�องมือพิเศษ (Safety lift on/ lift off) 

10) การใช้แรงงานตา่งด้าวอย่างถูกกฏหมาย 

11) การกระจายสินค้าทกุรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า                                            

(Domestic-CLMV-International Destination) 

12) การฝึกอบรมการทํางานด้วยความปลอดภยั 
 

2. Convenience and security / ความสะดวกและความปลอดภยั  

เปิดให้บริการวนัจนัทร์-วนัเสาร์พร้อมด้วยระบบความปลอดภยัม ีรปภ. 24 ชั�วโมงและติดตั �ง CCTV 

ครอบคลุมพื �นที�ทั �งภายนอกและภายในคลังลูกค้าสามารถตรวจสอบและดูได้ผ่านแอพพลิเคชั�น         

โดยมีคูม่ือดาวน์โหลดเห็นการทํางานในคลงัสินค้าแบบเรียลไทม์ (Real time tracking) 
 

3. Cargo Stuffing and Pieces Cargo Pick up / รับบรรจตุู้คอนเทนเนอร์และเบกิ-จ่ายชิ �นสนิค้ายอ่ย    

โดยไมต้่องเบิกทั �งพาเลท 

ให้บริการบรรจสุินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื�อการสง่ออกโดยทีมงานมืออาชีพ บริการทั �งภายในคลงั

และนอกสถานที� ณ โรงงานของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยองค์กรศุลกากรโลกและ

ศลุกากรของสหรัฐอเมริกา (AEO & C-TPAT) บริการปิดหน้าตู้ทั �งตีไม้-ตาข่ายถกัและถุงบอลลมู อีกทั �ง

ลกูค้าสามารถเบิกจ่ายสินค้าชิ �นย่อยแบบแกะกลอ่งโดยไมต้่องเบิกทั �งพาเลท 

 

4. Ramp loading & Trailer Parking Area / สะพานโหลดสินค้าและลานจอดรถบรรทกุ  

บริการยกขนถ่ายสินค้า (lift on/ lift off) ด้วยสะพานโหลดสินค้า (Ramp Loading) รองรับรถบรรทุก

สินค้า 6 ล้อถึงรถเทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็นตู้ขนาด 20 Ft / 40 Ft พร้อมด้วยลานจอดรถขนาดใหญ่ปลอดภยั   

ไม่ต้องไปจอดรถริมถนน 
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5. Racking Shelf / Temperature Control Room / Wire Rope Storage Rental  

บริการจัดวางสินค้าทั �งบนชั �นเหล็กและวางบนพื �น (Flat Floor) รวมถึงสินค้าขนาดใหญ่สามารถ

จดัเก็บแบบ “Outdoor” มีบริการห้องเก็บสินค้าควบคมุอุณหภมิูสําหรับเครื�องสําอาง – ยา  อีกทั �งลูกค้า

สามารถเลือกเช่าเหมาเฉพาะชั �นวางเก็บสินค้าโดยลูกค้าเป็นผู้ควบคมุเบิกจ่ายด้วยตนเองเป็นระบบแบ่ง

ล็อคเกอร์ตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Rope) ขนาด 0.80 x 2.70 x 1.28 เมตร แยกเป็นส่วนลกูค้าควบคมุ

กญุแจของตนเอง  
 

6. Handling in/out under QC System & barcode reader / การรับ-จ่ายสนิค้าด้วยระบบคิวซีและ

บาร์โค้ด 

การรับ-เบิก-จ่ายสินค้ารวมถึงการบรรจุตู้ คอนเทนเนอร์จะมีการตรวจสอบทั �ง Inspector และ 

Checker โดยมีเช็คลิสต์ (Checklist) เพื�อให้การเบิกจา่ยถกูต้องพร้อมด้วยมีอปุกรณ์อ่านบาร์โค้ด 
 

7. Weekly Stock Report : Accuracy 99% / การรายงานสนิค้าคงคลงัประจําสปัดาห์ 

มีระบบการรายงานสินค้าคงคลงัประจําสปัดาห์ผา่นโปรแกรม WMS ความแม่นยํา 99% โดยส่งข้อมลู

ให้ลกูค้าทางอิเล็กทรอนิกส์และมีบริการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าร่วมกบัลกูค้า  
 

8. Guarantee Limit Liability / จํากดัความรับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายเป็นไปตามเงื�อนไขที�บริษัทฯ ทําประกนัภยัดงัตอ่ไปนี � 

- Damage Liability Per Case ตามความเสียหายจริงแตไ่ม่เกิน 100,000 บาทตอ่ครั �ง 

- Fire Liability Per Square meter ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อตร.ม.         

(หากลกูค้าต้องการเพิ�มสามารถซื �อประกนัเพิ�มผา่นวี-เซิร์ฟ) 
 

9. Monthly Pest control and non-dangerous goods / การควบคมุแมลงและไมเ่ก็บสนิค้าอนัตราย

และสารไวไฟ 

มีระบบควบคุมกําจดัแมลง-มด-หนู และปลวกรายเดือนโดยการจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีความน่าเชื�อถือ    

อีกทั �งเพื�อความปลอดภยัส่วนรวมบริษัทมีนโยบายไม่รับเก็บสินค้า-เคมีอันตรายสารไวไฟภายในบริเวณ

คลงัสินค้า 
 

10. Forklift and Equipment available / รถโฟลค์ลฟิท์และอปุกรณ์รองรับงานทกุรูปแบบ 

รถยกเคลื�อนย้ายสินค้ามีให้เลือกทั �งแบบ Slip sheet, Dump Gripper, Bale Camp มีระบบสายพาน     

คอนเวเยอร์ขบัเคลื�อนด้วยมอเตอร์ การทํางานภายใต้ “Safety advisor” ที�มีเจ้าหน้าที� จป.รับอนุญาต

สําหรับควบคมุงานด้านความปลอดภยั 
 

11. Packing-Labeling-Value added service on demand / บริการแพ็คกิ �ง-ตีลงั-ติดฉลาก  

มีหน่วยงานและผู้ เชี�ยวชาญในการตีลังไม้ทุกขนาดตั �งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก           

(Extra size) มีบริการติดฉลาก ติดสติ�กเกอร์ แยกกล่อง คดัเกรดแยกสินค้าและบริการอื�นๆ ตามความ

ต้องการของลูกค้า อีกทั �งบริษัทเป็นผู้ นําเข้า-จัดจําหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ที�เกี�ยวกับงานโลจิสติกส์        

ในคลังสินค้าเกือบทุกประเภททําให้ลูกค้ามีความสะดวกในราคาที�ประหยัดกว่า สนใจเข้าไปดูได้ที� 

www.melogistic.com    สามารถสแกน QR CODE ได้ที�นี� 
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12. All type Cargo Distribution / การกระจายสนิค้าทกุรูปแบบ (ในประเทศ-CLMV-ระหวา่งประเทศ) 

รับขนสง่และกระจายสินค้าทั �งจากคลงัของวีเซิร์ฟและบริษัทลกูค้าแบบ “Door to Door Delivery” 

ทกุรูปแบบ เช่น 

   B2B Delivery / B2C Delivery (สง่มอบสินค้าจากคลงัถงึลกูค้าและลกูค้าของลกูค้า) 

  Delivery on Shelf (การสง่มอบสินค้าถงึชั �นวางของ เช่น ห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด) 

 Exhibition & trade Fair Delivery (ส่งมอบสินค้า ณ บูทแสดงสินค้า เช่น ไบเทคบางนา       

และศนูย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี) 

  Provincials Delivery (การสง่สินค้าถงึที�หมายในตา่งจงัหวดัโดยบริษัทฯ มีสาขาอยู่ในทกุ       

      ภาคของประเทศ) 

  CLMV-Malaysia Door To Door Delivery (การขนสง่ประเทศเพื�อนบ้านโดยมีสาขาตาม         

      ดา่นชายแดนและมีสํานกังานสาขาประเทศเมียนมาและมาเลเซีย) 

   Heavy Cargo and Extra size Delivery (การสง่มอบสินค้านํ �าหนกัมากและหรือขนาด      

      ใหญ่เป็นพิเศษ ซึ�งต้องใช้เครื�องมือหนกัในการขนย้าย บริษัทมีผู้ เชี�ยวชาญและม ี                 

      Safety advisor ซึ�งได้รับจป.อนญุาตเป็นผู้ควบคมุงาน 

 International Delivery (การสง่มอบสินค้าระหวา่งประเทศซึ�งบริษัทมีธุรกิจขนสง่ระหวา่ง  

      ประเทศ (International Sea - Air Freight Forwarder) สามารถดรูายละเอียดได้ที�              

      www.v-servegroup.com สามารถสแกน QR CODE ได้ที�นี� 
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บทที� 2  
 

การป้องกันความเสี�ยงรับ-ตรวจสอบสินค้าเข้าเกบ็ในคลัง 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของความถูกต้องแม่นยําในการรับสินค้าและจดัส่งสินค้าออกจากคลงัสินค้าหรือศนูย์

กระจายสินค้าในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป บริษัทฯจึงกําหนดให้มีมาตรการในการป้องปรามให้พนกังานมีความรับผิดชอบ 

มีความรอบคอบและใช้ความระมดัระวงัในการปฏิบัติหน้าที� จึงได้กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบความ

ถกูต้องของสินค้าก่อนการรับและจ่ายสินค้า ดงัตอ่ไปนี � 

 

1. ขั �นตอนการรับสินค้า (Receiving Process)  

                    ภาพแผนผงักระบวนการทํางาน (Flowchart) 

 

1.1 เอกสารที�เกี�ยวข้องสําหรับการรับสินค้าหัวหน้าส่วนคลงัสินค้ารับแจ้งการรับสินค้าจากลูกค้าทาง 

 e-mail ลว่งหน้า 1 วนั และเจ้าหน้าที�บริการลกูค้า(CS) พิมพ์เอกสารการสั�งงานจากทางลกูค้า ได้แก่ 

(1)  Stock Receiving Form ลกูค้าจดัสง่มาให้ทาง e-mail  

(2)  Delivery Order / Bill of Loading 

(3)  Packing List 

1.2 หวัหน้าแผนกรับ-จ่าย  จดัเตรียมพื �นที�ให้พร้อมรองรับสินค้า หากคลงัสินค้าเตม็และไม่สามารถเปิด

สินค้าเข้าพื �นที�จดัเก็บได้ ให้แจ้งผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้าทราบทนัทีเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 1-2 วนั

ก่อนสินค้าเข้าเพื�อติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้า 
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2. ขั �นตอนการตรวจสอบสินค้า (Inspection before receiving Cargo) 

2.1 เมื�อรถเข้ามาส่งสินค้า โดยผ่านพนกังานรักษาความปลอดภยัเพื�อให้จดัทําใบผ่านเข้าคลงัสินค้า ซึ�ง

จะบันทึกชื�อพนักงานขับรถ ทะเบียนรถ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทขนส่ง ลงใน Container 

Inspection Check 

2.2 เช็คเกอร์ (Checker) มีหน้าที�ตรวจเช็คจํานวนสินค้าและสภาพของสินค้า ในการรับสินค้าจะต้องมี

คิวรถโดยเรียกรถส่งสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามายังท่าเทียบเพื�อทําการเปิดรับสินค้าเข้า

คลงัสินค้าตามลําดบัก่อน-หลงั 

2.3 Inspector หมายถงึผู้มีหน้าที�ตรวจสอบการทํางานตามขั �นตอนตา่งๆ ในการตรวจสอบสินค้าเข้าคลงั 

ตรวจสอบหมายเลขซีล เปรียบเทียบกบัหมายเลขซีลใน B/L (กรณีนําเข้า) หรือเอกสารใบส่งสินค้า

จากลกูค้าที�ระบหุมายเลขซีล หากพบว่าไม่ตรงกนัให้ถ่ายรูปซีลตู้สินค้าและแจ้งกลบัไปที�ลกูค้าทนัที 

ก่อนทําการตดัซีลเปิดตู้ทกุครั �ง  

2.4 อินสเปคเตอร์ (Inspector) ตรวจสอบสภาพตู้ภายนอกตามรายละเอียดใน “Container Inspection 

Check” 

(1) หากพบว่ารอยชํารุดหรือความผิดปกติของตู้คอนเทนเนอร์ อาจทําให้เกิดความเสียหายกับ

สินค้าภายในให้ทําการถ่ายรูปร่องรอยที�ชํารุด รวมถึงสภาพสินค้าที�เสียหาย ณ ขณะอยู่ภายใน

ตู้คอนเทนเนอร์ และแจ้งหวัหน้าสว่นหรือผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า 

(2)  ห้ามรับสินค้าจนกวา่จะได้รับการแจ้งกลบัจากลกูค้า โดยทั�วไปกรณีที�ตู้คอนเทนเนอร์ชํารุด เช่น 

บุบ, รั�ว จนเป็นเหตใุห้สินค้าภายในเสียหาย จะต้องมีผู้ ร่วมตรวจสอบสภาพตู้สินค้าและสินค้า 

คือ ลูกค้า หรือ ตัวแทน หัวหน้าส่วนคลังสินค้า หรือ ผู้ จัดการฝ่ายคลังสินค้า และบริษัทฯ

ประกนัภยั หรือ เจ้าหน้าที� Survey 

(3)  หากสภาพตู้ไมม่ีปัญหาให้ดําเนินการขั �นตอ่ไป 

2.5 พนกังาน Inspector ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  

(1) ถ่ายรูปรถโดยให้เห็นหมายเลขทะเบียนรถชดัเจน 

(2) ถ่ายรูปด้านหน้าประตตูู้สินค้า โดยเห็นเบอร์ตู้ชดัเจน 

(3) ถ่ายรูปซีลปิดลอ็กตู้  โดยให้เห็นหมายเลขซีล 

(4) ถ่ายรูปเปิดประต ู1 บานและปิดประต ู1 ตู้ ฝั�งที�เห็นหมายเลขตู้  

(5) ถ่ายรูปเปิดประตตูู้ทั �ง 2 บาน โดยเห็นสินค้าภายในตู้  

(6) ถ่ายรูปสินค้าทกุคูพ่าเลทที�อยู่ในตู้  โดยมีป้ายบ่งชี �แสดงรายละเอียดของสินค้าชดัเจน เช่น วนัที�

รับสินค้า , หมายเลขอินวอยซ์ , ชื�อสินค้า , หมายเลขตู้   เป็นต้น 

(7) ถ่ายรูปสภาพตู้ เปลา่ หลงัจากรับสินค้าออกมาจากตู้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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2.6 พนกังาน Inspector ตรวจสอบสภาพสินค้าเบื �องต้นหลงัจากเปิดตู้คอนเทนเนอร์รับสนิค้า  

หากพบว่า สินค้าเสียหาย มีสภาพผิดปกติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า เช่น ถุงแตก , 

เปียกนํ �า  , ถงัรั�วซึม , สภาพสินค้าสกปรก เป็นต้น ให้ทําการถ่ายรูปสินค้าตามและแจ้งลูกค้าทันที 

พร้อมทั �งรอการสั�งการจากลกูค้า เมื�อมีการอนมุตัิสั�งการให้รับสินค้าจากลกูค้าที�พบความเสียหาย ให้

ระบคุวามเสียหายที�ตรวจสอบพบใน Stock Receiving Form ด้านท้ายของเอกสาร 
 

2.7 เช็คเกอร์ (Checker) ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ชื�อสินค้า จํานวน โดยเปรียบเทียบกับ Packing 

List และ Stock Receiving Form ที�ได้รับจากลกูค้า  

ขั �นตอนการตรวจนับจาํนวนแยกตามลักษณะการแพค็สินค้า  

(1) สินค้าเป็นพาเลท (PALLET) ให้นบัจํานวนเป็นหน่วยหลกั คือ พาเลท ใช้วิธีการตรวจนบั

จํานวนด้วยสายตา ทั �งนี �สินค้าในหน่วยย่อยที�บรรจุอยู่ภายใน เช่น ถุง บนัทึกจํานวนตาม 

Pallet tag ที�บ่งชี �มาจากต้นทาง ไมส่ามารถแกะสินค้าออกมาตรวจนบัได้  พร้อมบ่งชี �ด้วย

ตราประทบั “Said to contain : ไมส่ามารถตรวจนบัยืนยนัความถกูต้องของสินค้าที�ระบไุว้

ในเอกสารได้” 

(2) สินค้าเป็นถงั (DRUM) ให้ตรวจนบัจํานวนถงัแบบ 100% ใช้วิธีการตรวจนบัจํานวนด้วย

สายตา แต่ปริมาณของสินค้าที�บรรจุในถงัไม่สามารถชั�งนํ �าหนกัตรวจสอบได้ หากสินค้า

ไม่ได้จัดเรียงมาบนพาเลท จะต้องจัดหาพาเลทเช่าสภาพดี มารองรับสินค้าจัดเรียงพา

เลทๆละ 4 ถงัในปริมาณที�เท่ากนัในทุกพาเลท ยกเว้น พาเลทสุดท้ายที�อาจมีจํานวนไม่

ครบ และพนัฟิล์มป้องกนัการโคน่ล้มระหวา่งการเคลื�อนย้ายไปจดัเก็บ 

(3) กรณีที� ชื�อสินค้า ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าที�บริการคลงัสินค้าทราบทนัที เพื�อรายงานไป

ยงัลกูค้ารับทราบและรอการอนมุตัิสั�งการให้ รับสินค้า หรือ สง่คืนสินค้า 

(4) กรณีที� จํานวน ไม่ถูกต้อง แจ้งกลบัไปที�ลูกค้าทันที พร้อมแก้ไขจํานวนสินค้าที�รับจริงใน 

Stock Receiving Form ให้ถูกต้อง เมื�อมีการอนุมตัิสั�งการให้รับสินค้าจากลกูค้า และส่ง

รูปถ่ายการรับสินค้าดงักลา่วทั �งหมด ภายใน 3 วนัทําการ 

(5) กรณีที� “Lot Number” ของสินค้าเปรียบเทียบกบั Packing List ที�ได้รับ แจ้งกลบัไปที�

ลกูค้าหลงัการรับสินค้าเสร็จสิ �น 

(6) หลงัจากนั �น เช็คเกอร์ จงึสั�งการให้รถยก Forklift  ตกัสินค้าออกมาจากตู้สินค้า ด้วยความ

ระมดัระวงั กําหนดความเร็วไมเ่กิน 5 ไมล์/ชั�วโมง 
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2.8 เช็คเกอร์(Checker) บนัทกึข้อมลูเชิงคณุภาพและปริมาณลงในแบบฟอร์มใบตรวจงาน-สินค้าขาเข้า 

และลงชื�อผู้ รับสินค้าในเอกสาร พร้อมทั �งรวบรวมเอกสารบนัทกึผลการรับสินค้า ได้แก ่

(1) ใบตรวจงาน-ขาเข้า 

(2) Container Inspection checklist 

(3) Stock Receiving Form  

(4) Delivery Order / Bill of Loading 

(5) Packing List 

2.9 หวัหน้าแผนกเช็คเกอร์ ตรวจสอบความถกูต้องก่อนจดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าที�บริการลกูค้าและสต๊อกเพื�อ

บนัทกึข้อมลูรับสินค้าเข้าระบบ Inventory report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนสขุมุวิท 105 (ลาซาล)   กม.6 

โทร. 02-361-6145      

 E-mail : vservelasalle3@v-servegroup.com 

ถนนตําหรุ-บางพล ี  กม.6 

โทร. 02-182-2014     

 E-mail : logisticspark@v-servegroup.com 
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บทที� 3  
 

การป้องกันการจัดส่งสินค้าผิดพลาด  

เพื�อให้มั�นใจว่าการจ่ายสินค้าออกของ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า และมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายของบริษัทฯ ครอบคลุมกระบวนการจ่ายสินค้า จึงได้กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบความ

ถกูต้องของสินค้าก่อนการจ่ายสินค้า ดงัตอ่ไปนี � 

1. ขั �นตอนการจ่ายสินค้า (Outgoing Process)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 เมื�อได้รับใบเบิกสินค้าจากลกูค้า ทําการตรวจสอบจํานวนสินค้าคงเหลือใน Inventory Report หาก

สินค้าคงเหลือไม่ครบตามใบเบิกจะดําเนินการแจ้งกลับลูกค้าทันที เพื�อตรวจสอบและรอการ

ตดัสินใจจากลกูค้า 

1.2 ตรวจสอบ Lot Number คงเหลือจาก Inventory Report ด้วยระบบ First In First Out : FIFO โดย

จดัลําดบัตามวนัหมดอายขุองสินค้า หรือตามที�ลกูค้ากําหนด  

2. การจัดเตรียมสินค้า 

2.1 ประเภทของสินค้าที�การเบิกจ่ายระบ ุวนัที�ผลิต , Lot number , Serial  , Batch  

(1) อาหารและเครื�องดื�ม :   วนัที�ผลิต ตามหลกัการFEFO (FIRST EXPIRE FIRST OUT) 

(2) เคมีภณัฑ์ : Lot Number ที�ระบใุนใบเบิกสินค้าเท่านั �น 

(3) เครื�องจกัร , อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ , เครื�องใช้ไฟฟ้า :   Serial Number , Model 

(4) กระเบื �อง,พื �นไม้ลามิเนต :  Batch number เพราะการผลิตแต่ละล๊อตสีจะผิดเพี �ยนไม่

เหมือนกนั 

แผนผงักระบวนการทาํงาน (Flowchart) 
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2.2 พนกังาน Inspector ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที�เตรียมไว้ โดยเปรียบเทียบกบัรายละเอียด

สินค้าใน Collection Plan และบนัทึกลงในใบตรวจงานสินค้า-ขาออก (F-CH-05) ในรายละเอียด

ดงันี � 

(1) Item no. (รหสัสินค้า) 

(2) Description (ชื�อสินค้า) 

(3) Lot number (ล๊อตการผลิต)  

(4) Q’TY (จํานวนสินค้า : ถงั , ถงุ , กระป๋อง ,กิโลกรัม) 

2.3 Inspect ตรวจสอบสภาพสินค้าภายนอก เช่น บุบ , แตกเสียหาย , สกปรก เป็นต้น จะต้องถ่ายรูป

นําสง่ CSW เพื�อแจ้งลกูค้าทราบทนัที เพื�อรอการสั�งการจากลกูค้าให้มีการแก้ไขก่อนจ่ายสินค้า 

3. การโหลดสินค้าขึ �นรถบรรทุก ( Loading Truck) 

3.1 Checker ตรวจสอบข้อมลู ทะเบียนรถบรรทกุที�ได้รับแจ้งจาก 

ลกูค้า หากไมต่รงกบัทะเบียนรถที�มาติดตอ่รับสินค้า ห้ามโหลด

สินค้าโดยเด็ดขาด แจ้งกลบัมาที�เจ้าหน้าที�เพื�อตรวจสอบและ

สอบถามข้อมลูไปยงัลกูค้า 

3.2 Forklift  ทําการบรรจุสินค้าขึ �นรถบรรทุกด้วยความระมดัระวงั 

โดยเลือกใช้เครื� องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ใช้

เครื�องคีบถงัในการยกสินค้าประเภทถงั (Drum)  และ ใช้รถยก

แบบงาเสียบ สําหรับสินค้าที�จดัเรียงบนพาเลท 

3.3 Checker ทําการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า ขณะจ่ายขึ �น

รถบรรทุกเปรียบเทียบกบัข้อมลู Collection Letterและจัดทํา

ใบสง่สินค้าให้กบัพนกังานขบัรถ เซน็รับทราบการบรรทุกสินค้า

ดงักลา่ว 

3.4 Inspect ถ่ายรูปการบรรจสุินค้าไว้เป็นหลกัฐาน ดงันี � 

(1) ภาพถ่ายทะเบียนรถ 

(2) ภาพถ่ายสินค้าภายในรถบรรทกุทกุคูพ่าเลท  

(3) ภาพถ่ายเห็นชื�อสินค้าที�จดัสง่ 

(4) ภาพถ่ายเห็นลกัษณะการวางสินค้ารวมทั �งหมดบนรถบรรทกุ 

(5) ภาพถ่ายปิดประตรูถ 

(6) ภาพถ่ายซีลปิดลอ็กประต ู

 

 

ภาพ : การบรรจสุินค้าประเภทถงัเข้าตู้เพื�อการสง่ออก 



หน้า 17 / 65 

4. ขั �นตอนการอนุมัตปิล่อยสินค้าออกจากคลังสินค้า 

4.1  หัวหน้าแผนกรับ-จ่ายสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที�จัดส่ง พร้อมตรวจเช็คว่าสินค้า

ดงักลา่วผ่านการตรวจสอบจาก Inspect หรือไม ่โดยสงัเกตที�ลายเซน็ช่อง “ผู้ตรวจสอบ”  

(1) กรณีไมม่ี ลายเซน็ช่อง “ผู้ตรวจสอบ” ห้ามอนมุตัิปลอ่ยสินค้าโดยแจ้งให้ Inspect เข้าตรวจสอบ  

(2) ถ้ามี ลายเซน็ช่อง “ผู้ตรวจสอบ” ให้อนมุตัิจ่ายสินค้าได้ทนัที พร้อมลงชื�อ 

4.2 พนักงานขับรถลงชื�อรับสินค้าในใบส่งสินค้า พร้อมถือเอกสารใบตรวจงาน-สินค้าขาออก  เข้ามา

ติดตอ่เจ้าหน้าที�บริการลกูค้าและสต๊อกเพื�อตรวจสอบลายเซน็  

(1) หากการลงลายมือชื�อในใบตรวจงานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งกลบัไปที�ผู้ รับผิดชอบในทนัที ห้ามลง

ชื�อโดยเดด็ขาด จนกวา่จะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขให้ถกูต้อง 

(2) หากถกูต้อง ให้เซน็ชื�ออนมุตัิให้ปลอ่ยรถออกจากคลงัสินค้าได้ 

4.3 เจ้าหน้าที�บริการลกูค้าและสต๊อกต้องตรวจสอบชุดเอกสารการจ่ายสินค้าให้กบัพนกังานขบัรถนําไป

จดัสง่สินค้าที�ปลายทาง ประกอบด้วย 

(1) D/O : Delivery Note เป็นใบปล่อยสินค้าออกจากคลงัโดยต้นฉบบัติดรถเป็นของลกูค้าและ

สําเนาคูฉ่บบัให้ลกูค้าเซน็รับ 

(2) แผนที�สง่สินค้าปลายทาง 
 

5. การตัดบัญชีสินค้าคงคลังที�รับฝากเกบ็ 

5.1 นําใบตรวจงาน-สินค้าขาออก มาบันทึกข้อมูลเพื�อตัดจ่ายสินค้าออกจากรายงานสินค้าคงคลัง 

Inventory Report โดยตดัข้อมลูโดยใช้โปรแกรม Excel  

5.2 หวัหน้าสว่นคลงัสินค้า ตรวจสอบความถกูต้องของการจดัทํา Inventory Report  

5.3 จดัสง่ข้อมลูให้กบัลกูค้าในวนัถดัไปหลงัจากมีกิจกรรมเบิก-จ่ายสินค้า 
 

6. การจัดส่งสินค้าและการตดิตามสถานการณ์ส่งมอบสินค้า 

6.1 จดัรถบรรทุกและแรงงาน และส่งใบรายงานการบรรทุกสินค้าให้กบัลกูค้าภายในวนัเวลา 16.30 น. 

ก่อนวนัรับสินค้า  

6.2 การจดัการด้านเอกสารใบส่งสินค้า จะต้องมีลายเซ็นของผู้ รับสินค้าปลายทางครบถ้วน นําต้นฉบับ

สง่กลบัคืนลกูค้าภายใน 7 วนันบัจากวนัที�สง่สินค้า 

6.3 พนักงานขบัรถตรวจสอบสภาพรถบรรทุก (Check List) เป็นประจําทุกวนัก่อนนํารถไปรับสินค้า

ให้กบัลกูค้า หากสภาพรถ “ไม่ผ่าน” จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบเพื�อขอเปลี�ยนรถ หรือ แก้ไขให้

อยู่ในสภาพดีทนัที 
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6.4 เจ้าหน้าที� Call Center เป็นศนูย์กลางแบบเบ็ดเสร็จในการรับงานและประสานงานทําหน้าที�ติดตาม

ควบคมุเรื�องเวลาในการทํางานให้เป็นไปตามที�ได้กําหนดไว้ข้างต้น หากพบปัญหารถไมต่รงเวลาหรือ

เกิดเหตฉุกุเฉินที�อาจก่อให้เกิดความลา่ช้า จะต้องแจ้ง CS เพื�อรายงานลกูค้าทราบทนัที  

6.5 แรงงานขนถ่ายสินค้า จะต้องถ่ายรูปภาพพื �นรถบรรทุกก่อนยกสินค้าลงจดัเรียง หากพบว่ากระดาษ

ลูกฟูกไม่สะอาด , มีคราบสกปรก ที�จะกระทบมาที�ถุงสินค้า จะต้องแจ้งพนักงานขับรถเปลี�ยน

กระดาษลกูฟกูผืนใหมท่นัที 

6.6 การตรวจสอบสินค้าร่วมกนักบัลกูค้า หากพบสินค้าดงัตอ่ไปนี �ให้ปฏิเสธการรับและขอเปลี�ยนทนัที 

(1) แตกเสียหาย 

(2) สกปรก มีคราบฝุ่ นเป็นรอยดํา 

(3) รอยเลอะจากนํ �าหมกึที�สกรีนบนถงุ 

(4) คราบนํ �ามนั 

(5) ก้นถงุกระดาษมีรอยเผยอไมเ่รียบสนิท 

(6) สภาพเก่า 

6.7 การจดัเรียงสินค้าบนรถบรรทกุ จะต้องจดัเรียงให้ถงุชิดติดกนั(แน่น) กระจายให้ทั�วพื �นรถบรรทุก เพื�อ

ป้องกนัถงุสินค้าลื�นไหลตกเสียหายระหวา่งการขนสง่ 

6.8 การขนถ่ายสินค้าต้องทําด้วยความระมดัระวงั ห้ามโยนสินค้าเดด็ขาด  

6.9 เมื�อลูกค้าปลายทางปฏิเสธการรับสินค้าหรือพบปัญหา จะต้องแจ้งกลบัมาที� Call Center ทันที 

พร้อมรูปถ่ายสาเหตทีุ�ไมรั่บสินค้า เพื�อแจ้งลกูค้ารับทราบ ทั �งนี �สําหรับการประชุมที�ผ่านมา คือ ตกลง

ร่วมกนัให้มีการขนถ่ายสินค้าลงจากรถบรรทุกทั �งหมด ในส่วนที�มีความเสียหายให้ลกูค้าแจ้งเพื�อคดั

แยกออก จะไม่มีการปฏิเสธการรับเหมาทั �งคนัเหมือนครั �งที�ผ่านมา ดงันั �นพนักงานขับรถจะต้องรอ

การสั�งการจากลกูค้าเท่านั �น  

7. การตดิตามสถานการณ์จัดส่งสินค้า 

7.1 Call Center หมายเลข  086-342-9207 ให้บริการในเวลา 

(1) วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ เวลาทํางาน 08.30 – 18.00 น.  

(2) วนัเสาร์ เวลาทํางาน 08.30-12.00 น.   

7.2 หากเกิดเหตฉุุกเฉิน หลงัเวลาปิดทําการ สามารถติดต่อที� Call Center หมายเลข 086-341-2736 , 

086-340-1256 (24 ชั�วโมง) 
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บทที� 4 
 

การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื�อส่งออกต่างประเทศ 

เพื�อให้มั�นใจวา่การวางแผนการบรรจสุินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และการประกนัคณุภาพ จะได้รับการวางแผน 

กําหนดวิธีการ ความถี� หลักเกณฑ์ เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และดําเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทําให้

ผลิตภณัฑ์และบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของลกูค้า จึงกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอน

เทนเนอร์ ดงัตอ่ไปนี �   

1. ขั �นตอนการวางแผนและจัดเตรียมสินค้าเพื�อบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1 การวางแผนบรรจุสินค้า (Stuffing  Plan)  เจ้าหน้าที�บริการลกูค้านํารายละเอียดใน Booking 

Confirmation มาวางแผนการบรรจุตู้ ให้ทันก่อนเวลา Clossing Time หรือตามคําสั�งของลูกค้า 

พร้อมทั �งออก  Stuffing Plan เพื�อเป็นเอกสารควบคมุการบรรจสุินค้าเข้าตู้โดยลงรายละเอียดทั �งหมด

ไว้ในสมดุบนัทกึ (แผนการบรรจุสินค้ารวม) และนํามาลงในเอกสาร Plan แยกการบรรจุสินค้าในแต่

ละวัน  โดยรายละเอียดของเอกสารจะต้องตรงกันกับสมุดบันทึก  (แผนการบรรจุสินค้ารวม) ซึ�ง

จะต้องได้รับการตรวจสอบจากหวัหน้าแผนกบรรจ ุ พร้อมทั �งเซ็นชื�อกํากบัใน Stuffing Plan จึงจะถือ

ได้วา่เอกสารสมบรูณ์ โดยให้เสร็จสิ �นภายในเวลา 15.00 น. ของทกุวนั  

1.2 การจัดเตรียมสินค้า โดยเช็คเกอร์ดําเนินการตามใบสั�งงานและแผนการบรรจุสินค้า โดยนํา

สินค้าออกมาจัดเรียงบนพื �นที� ณ จุดขนถ่ายสินค้า และติดใบสั�งงานไว้ที�พาเลทแรก เพื�อแจ้งให้

ผู้ เกี�ยวข้องทราบสถานะของสินค้า 

 

 

 

ภาพแผนผงักระบวนการทํางาน (Flowchart) 
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1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า โดยพนกังานอินสเปคเตอร์ (Inspector) จะต้องใช้เอกสาร 

Invoice , Packing List  , Stuffing Plan ประกอบการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดที�ต้องตรวจสอบ

ดงันี � 

(1) ชื�อสินค้า / รหสัสินค้า 

(2) Lot number 

(3) จํานวนสินค้า (Unit / Pallet) 

(4) ความเสียหายของสินค้า เช่น บบุ , แตกเสียหาย เป็นต้น  

(5) ความสะอาดของสินค้า เช่น  ฝุ่ นละออง , มด , แมลง 

(6) ความปลอดภยัของสินค้า เช่น ไม้พาเลทรองรับสินค้า , ฟิล์มพนัพาเลทฉีกขาด ,พนัฟิล์มบางไป  

(7) บนัทึกผลลงในใบตรวจงานสินค้า-ขาออก หากไม่ถูกต้องตรงกนัให้ทําการแจ้ง Checker เพื�อ

ตรวจสอบย้อนกลบัไปยงัเจ้าหน้าที�บริการลกูค้าทนัที 

(8) ประทบัตรา “Inspect” ลงในเอกสารอนมุตัิให้ Checker และ Floklift บรรจสุินค้า 

2. ขั �นตอนการตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ (7 Point Check) ก่อนการบรรจุสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 พื �นตู้ด้านนอก (Outside / Undercarriage) ตรวจสอบโดยการใช้กระจกส่องไปใต้ท้องรถ และมอง

ผ่านกระจก จะต้องไมม่ีรอยแตกของวสัดไุม้ที�พื �นตู้  ไมม่ีรอยพื �นทะล ุหรือมีเศษไม้หลดุออกมา  

2.2 ผนังตู้ภายนอกด้านซ้าย-ขวา (Left-Right Outside ) ตรวจสอบภายนอก จะต้องอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ดี ไมม่ีรอยแตกเสียหาย  ไมพ่บรอยยบุตวัด้านข้างที�ทําให้ตู้ เสียรูปทรง 

2.3 ประตู/บานพับ/หมุดล๊อก (door hinges/ harps Lock) ตรวจสอบโดยการทดสอบวา่ประตสูามารถ

ปิดได้แนบสนิท หมดุล็อกใช้งานได้ปกติ สามารถสอดซีลเข้าไปล็อกปิดตู้ ได้หลงัจากบรรจุเสร็จ และ

จะต้องมีขอบยางรอบบานประต ูป้องกนันํ �าซมึเข้าตู้ระหวา่งการขนสง่   

2.4 ผนังตู้ภายในด้านซ้าย-ขวา ตรวจสอบภายในตู้  จะต้องไม่มีคราบสกปรก เช่น คราบนํ �ามนั คราบ

เศษอาหาร เป็นต้น ไม่มีสนิมมากจนเกินไป ควรตรวจสอบให้เหมาะสมกบัประเภทของสินค้า เช่น 

สินค้าประเภทอาหาร เส้นใย กระดาษ ห้ามมีสนิมข้างตู้ โดยเด็ดขาด และที�สําคญัจะต้องไม่มีรอยรั�ว 

หากพบรอยซอ่มแซมตู้  จะต้องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั �ง 

ตัวอย่างรายการ 7 จุดที�ต้องตรวจสภาพตู้ 
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2.5 หลังคา / เพดาน (Roof / Ceiling) ตรวจสอบภายใน จะต้องไม่พบรอยรั�ว บุบ ยุบ แตกเสียหาย 

หากไมม่ั�นใจวา่ตู้ รั�วหรือไม ่วิธีการตรวจสอบโดยให้พนกังานอยู่ในตู้และปิดตู้ให้สนิท หากมีแสงสว่าง

สอ่งเข้าไปในตู้ได้ แสดงวา่ ตู้มีรอยรั�ว ไมป่ลอดภยั อาจเป็นสาเหตใุห้นํ �าซมึผ่านเข้าตู้ได้ 

2.6 ผนังด้านหน้า (Front Wall) ตรวจสอบจะต้องไมพ่บรอยรั�ว บบุ ยบุ แตก รอยผกุร่อน  

2.7 พื �นตู้คอนเทนเนอร์ ( Floor) ตรวจสอบแผ่นไม้ปูพื �นตู้จะต้องไม่ผุกร่อน ไม่มีเสี �ยนไม้ พื �นตู้ ไม่พบ

รอยยบุ และคราบนํ �ามนัสกปรก เป็นต้น หากพบวา่พื �นตู้มีคราบนํ �าไมแ่ห้งสนิท ห้ามบรรจุสินค้าเข้าตู้

โดยเดด็ขาด เพราะอาจทําให้สินค้าเกิดไอนํ �าที�พาเลท และเกิดเชื �อรา 
 

 หมายเหตุ : หากสภาพตู้มีความเสียหาย ไม่ถกูต้องตรงตามมาตรฐานให้ดําเนินการแจ้งปฏิเสธการรับตู้ดงักล่าวในทนัที ห้ามบรรจุ

สินค้าเข้าตู้ โดยเด็ดขาด 

 

3. ขั �นตอนและรูปแบบการจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

3.1 การจัดเรียงสินค้าแบบ Loose Cargoes 

(1) จดัเรียงสินค้าแบบคดัไทยจะทําให้สินค้าไมโ่คน่ล้ม (เรียงจากซ้ายไป-ขวามือ) 

(2) สินค้าที� นํ �าหนักมากวางด้านล่าง สินค้าเบาจัดเรียง

ด้านบน 

(3) จดัเรียงสินค้าให้กระจายเตม็ถงึด้านท้ายของตู้ฯ 

(4) Lashing Net ผูกท้ายตู้คอนเทนเนอร์ป้องกนัสินค้าโค่น

ล้ม โดยการผูกเชือกที�หูของตู้คอนเทนเนอร์ให้ปิดคลุม

สินค้า 

3.2 การจัดเรียงสินค้าแบบ On Slipsheet , On Pallet 

(1)  ขนาด 80x120 cms. EURO size จะเหลือพื �นที�ว่างระหว่างพา

เลทมากกวา่ 20 ซม.ต้องใส ่Airbag ทกุๆ 2 คูพ่าเลท 

(2) ขนาด 100x120 , 110x110 cms. สามารถวางสลบัพาเลท 

เพื�อให้เหลือพื �นที�วา่งระหวา่งพาเลทน้อยที�สดุ โดยใส ่Airbag เพียง 1 ใบท้ายตู้ฯเท่านั �น 

3.3 การวางซ้อนพาเลทสินค้า 

(1)  สินค้าบรรจกุลอ่ง UHT  เสียหายยบุตวัผิดรูปได้ง่าย  ห้ามวางสินค้าด้านล่าง หากจําเป็นต้องมี

สินค้ามาวางซ้อนกลอ่ง UHT ต้องเป็นสินค้าทีมีนํ �าหนกัน้อยกวา่ 

(2) สินค้าประเภทขวดแก้ว , ขวดพลาสติก , กระป๋อง ห้ามนําไปซ้อนทบัสินค้าอื�นโดยเด็ดขาด ให้

วางซ้อน 2 พาเลทกบัตวัสินค้าเองเท่านั �น  
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3.4 เช็คเกอร์ (Checker) ตรวจสอบสินค้าขณะบรรจุเข้าตู้  ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าจริง ณ 

ขณะบรรจุสินค้าเข้าตู้  พร้อมเปรียบเทียบรายการสินค้ากับใบตรวจงาน-ขาออกของ Inspect และ

ใบสั�งงาน พร้อมออกใบส่งสินค้า โดย Floklift ยกตกัสินค้าบรรจุสินค้าเข้าตู้ ด้วยความระมดัระวงั 

ห้ามเฉี�ยวชนสินค้าเสียหาย หากพบว่าสภาพสินค้าไม่ปลอดภยั เช่น โย้เอียง สามารถแจ้ง Checker 

ให้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข เพื�อป้องกนัการโคน่ล้มของสินค้า 

3.5 การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ด้วยการถ่ายรูปสินค้าไว้เป็นหลกัฐาน (TRACEBILITY)ขณะบรรจุ

สินค้าแล้วให้ทําการถ่ายภาพสินค้า ดงันี � 

(1) ทะเบียนรถ   (2)  สินค้าภายในตู้  พาเลทคูที่� 1 

(3) สินค้าภายในตู้  พาเลทคูที่� 3 

(4) สินค้าภายในตู้  พาเลทคู่ที� 5 ให้เห็นลกัษณะการวางของ 

Airbag  

(5) รูปถ่ายปิดประต ู1 บาน เห็นสินค้าภายในพร้อมเบอร์ตู้ประตู

ฝั�งขวามือ 

(6) รูปถ่ายปิดประต ู2 บาน เห็นเบอร์ตู้ชดัเจน 

(7) รูปถ่ายซีล เห็นการปิดลอ็กประตตูีซีลและมีหมายเลขซีลชดัเจน 

3.6 การปิดล็อกซีลตู้ (Seal)  Inspector จะต้องตรวจสอบหมายเลขซีลที�ระบุในใบ EIR ให้ถูกต้อง

ตรงกนัทกุครั �ง และใช้แท่งซีลสอดที�ที�รูของกลอนล๊อคตู้ในตําแหน่งเสาที� 3 นบัจากซ้ายไปขวาเท่านั �น 

พร้อมกดลอ็กซีลให้แน่นสนิท พร้อมถ่ายรูปและลงบนัทกึในใบตรวจงาน ก่อนปล่อยตู้ออกจากจุดขน

ถ่ายสินค้า 

4. ขั �นตอนการทวนสอบความถูกต้องของเอกสารบรรจุสินค้า 

4.1 การสอบทาน Crosscheck ความถูกต้องก่อนปล่อยรถ  พนกังานขับรถลงชื�อรับสินค้าในใบ

ตรวจงาน พร้อมถือเอกสารใบตรวจงาน-สินค้าขาออกเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที�บริการลูกค้าประจํา

คลังสินค้า เพื�อตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมตัิให้ปล่อยรถออกจากคลังสินค้าได้ หากการลง

ลายมือชื�อของ INSPECT+CHECKER+หัวหน้าแผนก CHECKER ในใบตรวจงานไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ให้แจ้งกลบัไปที�ผู้ รับผิดชอบในทนัที ห้ามลงชื�อโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ

และแก้ไขให้ถูกต้อง และรับใบกํากบัการขนย้ายสินค้าจาก Customs Broker (ถ้ามี) หรือ ขึ �นอยู่กบั

ข้อตกลงของลกูค้า 

4.2 การส่งมอบใบกํากับการขนย้ายสินค้าให้กับรถขนส่ง  จํานวน 2 ฉบบัโดยเก็บสําเนาไว้ 1 ชุด 

พร้อมให้รถลงชื�อรับใบกํากบัการขนย้ายตวับรรจง พร้อมระบวุนั-เวลาให้ชดัเจน 

4.3 การตรวจสอบการอนุมัติปล่อยรถออกจากคลังสินค้า  โดยเจ้าหน้าที� รปภ. ตรวจสอบลายเซ็น

ของเจ้าหน้าที�บริการลูกค้าในใบตรวจงานเท่านั �น หากไม่มีจะต้องแจ้งให้รถกลบัไปติดต่อและไม่

ปลอ่ยสินค้าออกจากคลงัสินค้า 

ภาพ : การถ่ายรูปทกุขั �นตอนการบรรจสุินค้าเข้าตู้ เป็น

มาตรฐานการทํางานในการตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั 
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บทที� 5  

การป้องกันความเสี�ยงสินค้าเสียหายระหว่างการจัดเกบ็ในคลัง 

เพื�อให้มั�นใจว่ากระบวนการจดัเก็บสินค้าได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภยั และสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่มือการปฏิบัติงานนี �ครอบคลุมตั �งแต่การระบุตําแหน่งการจัดเก็บสินค้าข้อควรระวัง

สําหรับสินค้าที�ออ่นไหว รวมถงึวิธีการการป้องกนัสตัว์ แมลง กดัแทะสินค้าที�จดัเก็บในอาคารคลงัสินค้าจึงได้กําหนด

มาตรฐานในการปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนี � 

1. แผนผังแสดงการจัดเกบ็สินค้าในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

1.1 การระบุตําแหน่งของพื �นที�จัดเก็บสินค้า โดยดจูากบนัทึกการจดัเก็บสินค้าจากระบบ Inventory 

System ที�มีรายละเอียดครบถ้วนตามที�กําหนด แล้วส่งให้ Forklift ทุกครั �งเมื�อสินค้าถูกเปิดเข้า

คลงัสินค้า โดยมีรายละเอียดการจดัวางสินค้า ดงันี � 

(1) On Floor สําหรับสินค้าที�มีความสงูมากกว่า 115 ซม.เป็นต้นไป หรือ นํ �าหนกัมากกว่า 1,000 

กก.ตอ่พาเลทการจดัเรียงสินค้าเข้าแถวควรมชี่องวา่งระหวา่งแถวไมเ่กิน 30 เซนติเมตร เพื�อเข้า

ไปตรวจสอบสินค้าในแถว  

(2) กรณีการวางซ้อนพาเลทสินค้า ให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของลกูค้าเป็นสําคญั  

(3) On Rack สําหรับสินค้าที�มีขนาดของพาเลท 100x120x115 ซม. นํ �าหนกัสินค้าไม่เกิน 1,000 

กก. ตอ่พาเลท  

 

 

 

แผนผงักระบวนการทํางาน (Flowchart) 
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1.2 จัดเกบ็สินค้าอย่างเป็นระเบียบ เก็บสินค้าเข้าแถวเรียงตรง มีระยะห่างระหว่างแถวตามเหมาะสม

สามารถเดินตรวจสอบสินค้าในแถวได้ และวางห่างจากผนงัอาคาร 30 เซนติเมตร 

(1) จดัให้มีพื �นที�วา่งมากพอ เพื�อให้รถยกสามารถเลี �ยวได้

อย่างเหมาะสมและปลอดภัยโดยที�ไม่ทําให้สินค้า

บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสยีหาย 

(2) ห้ามสินค้าวางออกนอกเขตเส้นสีเหลือง ที�คลงัสินค้า

ได้กําหนดขอบเขตไว้สําหรับวางสินค้า 

(3) จดัเก็บสินค้าความสงูไมเ่กิน 6 เมตรจากพื �นอาคาร 

(4) ห้ามวางสินค้าบริเวณทางเดินสําหรับรถโฟล์คลิฟท์  

(5) สินค้าจดัเรียงบนพาเลทในขนาดที�เหมาะสม สินค้าไมว่างออกนอกพาเลท 

1.3 บันทึกข้อมูลระบุ Location ที�นําสินค้าไปจัดเก็บให้เจ้าหน้าที�บริการลูกค้ารับทราบ เพื�อบันทึก

ข้อมลู Location สินค้าที�จดัเก็บใน Inventory Report  เพื�อใช้ในการจ่ายสินค้าตอ่ไป 

2. ข้อควรระวังในการจัดเกบ็สินค้าสินค้าอ่อนไหว เสียหายง่าย 

2.1 สินค้าประเภทเคมีภณัฑ์ ห้ามปะปนกบัสินค้าประเภทอาหาร 

2.2 สินค้าอาหารฮาลาล ห้ามปะปนกบัสินค้าอาหารที�ผลิตจากหม ู, เจลาติน ,เครื�องดื�มมนึเมา 

2.3 สินค้าผงครีมเทียม,ผงแป้ง ห้ามจดัเก็บในพื �นที�ปะปนกบัสินค้าที�มีกลิ�นฉนุ 

2.4 สินค้าที�มีสว่นผสมเป็นสารก่อภมูิแพ้ในอาหาร  เช่น ถั�วเหลือง ถั�วลิสง ข้าวสาลี งา  เนื �อปลา นม  ไข่ 

เมื�อแตกเสียหายจะต้องทําความสะอาดทนัที ป้องกนัการปนเปื�อนไปยงัอาหารอื�นๆ 

2.5 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจําทุกปี  หากเกิดการเจ็บป่วยควรต้อง

หยดุพกัไมป่ฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องกบัการสมัผสัอาหารและรีบพบแพทย์เพื�อรักษา 

3. ขั �นตอนการป้องกันและกาํจัด สัตว์ แมลงรบกวนสินค้าที�จัดเกบ็ในอาคารคลังสินค้า 

วา่จ้างบริษัทผู้ เชี�ยวชาญด้านแมลงและสตัว์รบกวน ซึ�งได้รับการอบรมอย่างตอ่เนื�องมีความชํานาญใน

การใช้สารกําจดัสตัว์รบกวนที�ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เข้ามาทําบริการเดือนละ 1 ครั �งเพื�อกําจดัสตัว์

รบกวนและป้องกนัการระบาดของสตัว์รบกวนตามจดุเสี�ยงในคลงัสินค้า 

3.1 วิธีการการป้องกันกาํจัดปลวก  

(1) การป้องกันระยะยาว โดยการเจาะพื �นผิวเพื�ออัดสารเคมีลงดิน (RTAM) รอบตัวอาคาร

คลงัสินค้าเพื�อกําจดัการการระบาดของปลวก 

(2) การสํารวจและกําจดัปลวก โดยมีเจ้าหน้าที�กําจัดแมลงเข้ามาทําบริการเดือนละ 1 ครั �ง หาก

พนกังานพบเห็นปลวกในคลงัสินค้าแจ้งได้ทนัที เพื�อเข้ามากําจดัเร่งดว่น 

ภาพ: คลงัสินค้าบางป ู
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3.2 วิธีการป้องกันและกาํจัดหนู   

(1) ภายนอกอาคาร ใช้สถานีเหยื�อโดยใส่เหยื�อล่อหรือสารกําจดัหนูไปในสถานีและกระจายสถานี

เหยื�อไปในพื �นที�ตา่งๆรอบอาคารคลงัสินค้า 

(2) ภายในอาคาร ใช้กบัดกัหนหูรือถาดกาว กระจายวางชิดผนงัอาคารโดยรอบอาคารคลงัสินค้า 

3.3 วิธีการป้องกันกาํจัดแมลง , มด, ปลวก 

(1) ทําความสะอาดพื �นที�ทนัที เมื�อมีอาหารหรือของเหลวหก 

(2) ปิดช่องป้องกนัโดยการอดุรอยร้าวหรือรอยแยกบริเวณประตหูรือหน้าตา่ง 

(3) ตดัแต่งกิ�งไม้ที�ลํ �าเข้ามา และระวงัไม่ให้กิ�งคลมุเข้ามาลํ �าส่วนบ้าน ไม้เลื �อย ไม้พุ่ม และต้นไม้ที�

ขึ �นรกใกล้ผนงัจะเป็นที�พกัอาศยัและอาจเป็นที�ทํารังของพวกมนัได้ 

3.4 วิธีป้องกันกาํจัดนก  

(1) ติดตั �งตาข่ายป้องกนันก ปิดกั �นทางเข้า-ออกของนกบริเวณช่องลม , บานเกลด็อาคาร 

(2) สํารวจและกําจดัรังนก โดยหยิบรังนกไปทิ �ง หรือเก็บเศษไม้ที�นกนํามาทํารังออก 

(3) เมื�อปฏิบตัิงานแล้วเสร็จหรือพกัเที�ยง ปิดประตลูงทนัที 

4. การจัดการเมื�อเกดิอุบัตเิหตุส่งผลให้สินค้าเสียหาย (Cargo Damage Cargo) 

4.1 เมื�อตรวจสอบพบสินค้าเสียหาย จะต้องจดัทําข้อมลูและรายงานลกูค้า โดยมีข้อมลูดงัตอ่ไปนี � 

(1) NCR Report : Non-Conforming Products Report 

(แบบฟอร์มรายงานสินค้าเสียหาย) 

(2) รูปถ่ายสินค้าที�เสียหาย ขณะวางอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

หรือรถบรรทกุ 

(3) รูปถ่ายซูมเห็นความเสียหายชดัเจน 

(4) รูปถ่ายชื�อสินค้าและล๊อตบน Label Tag ที�ติดมาบน

สินค้า 

4.2 สินค้าเสียหายในคลังสินค้า  เช่น อบุตัิเหตรุะหว่างการปฏิบตัิงาน จะต้องรายงานลกูค้ารับทราบ

ทนัทีที�เกิดปัญหา พร้อมรูปถ่าย , ชื�อสินค้า รวมถงึจํานวนของความเสียหายที�เกิดขึ �น หลงัจากนั �นให้

จดัทํา NCR Report พร้อมทํา Action Plan ชี �แจงสาเหตขุองปัญหา เสนอแนวทางป้องกนัแก้ไข

ให้กบัลกูค้าทราบ ภายใน 3 วนัหลงัจากเกิดเหต ุ

 

ภาพ : เปิดตู้ เห็นสินค้าเสียหายให้ถา่ยรูปเป็นหลกัฐาน 
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4.3 การจัดเก็บสินค้าเสียหายแยกจากสินค้าสภาพดี โดยดําเนินการคดัแยกออกพร้อมรวบรวมเก็บ

ใน Location เดียวกนักบัสินค้าเสียหายอื�นๆ และติด NCR Report ที�สินค้าเสียหาย เพื�อสะดวกต่อ

การตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย ทั �งนี �ก่อนการจัดเก็บสินค้าเสียหายจะต้องพิจารณา

ซอ่มแซมความเสียหาย ดงันี � 

(1) ถงุฉีกขาด ให้ซอ่มแซมโดยใช้เทปกาวปิด หากความเสียหาย

มีขนาดใหญ่ให้นําสินค้าบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมปิดปาก

ถุงให้สนิท ป้องกันการปนเปื�อนไปยังสินค้าอื�นๆ รวมถึงเกิด

อนัตรายกบัผู้ปฏิบตัิงาน 

(2) ถงัมีรอยรั�ว ห้ามขนย้ายขึ �นบนอาคารคลงัสินค้าโดยเดด็ขาด ให้วางด้าน

นอกอาคารบริเวณที�มีหลงัคาปิดคลมุ รอการสั�งการจากลูกค้าสําหรับ

แนวทางแก้ไข 

5. การตรวจนับสต๊อกสินค้า และรายงานทรัพย์สินของลูกค้า 

5.1 ตรวจสอบปริมาณทรัพย์สินของลกูค้า เป็นประจําทุกเดือน และสํารวจผลิตภณัฑ์ที�เสียหาย หรือสญู

หายจากฝ่ายคลงัสินค้า (ถ้ามี) 

5.2 จดัทํารายงานปริมาณทรัพย์สินของลกูค้าคงเหลือ  เสียหาย สญูหาย ลงชื�อในช่องผู้รายงาน สง่ตอ่ให้

หวัหน้าสว่นคลงัสินค้าเพื�อลงชื�อผู้ตรวจสอบพร้อมพิจารณาตดัสินใจ 

5.3 ส่งต้นฉบับรายงานให้ผู้ จัดการฝ่ายคลังสินค้า เพื�อรายงานให้ลูกค้าทราบ จากนั �นจัดเก็บสําเนา

รายงานปริมาณทรัพย์สินของลกูค้าคงเหลือ เสียหาย สญูหาย ไว้เพื�อเป็นหลกัฐาน 

5.4 จดัทําสําเนาใบรายงานทรัพย์สินของลกูค้า โดยผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้าส่งต่อให้หวัหน้าส่วนจํานวน 

1 ชดุ เพื�อทราบและดําเนินการจดัการกบัทรัพย์สินของลกูค้าตามที�ลกูค้ากําหนดไว้ 
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บทที� 6  
 

มาตรการความปลอดภัยในการเคลื�อนย้ายสินค้าในคลัง 

การจดัการความเสี�ยงด้านความปลอดภยัในคลงัสินค้าเกี�ยวข้องกบัอบุตัิเหต ุ(ACEIDENT) หมายถึงเหตทีุ�

เกิดขึ �นโดยไม่ทันคิด” ถือว่าเป็นความบังเอิญที�เกิดขึ �นโดยไม่ได้ตั �งใจและไม่คาดฝัน อุบัติเหตุทําให้เกิดบาดเจ็บ 

ทุพพลภาพ และถึงตายได้ แม้บางคนอาจเข้าใจตามความในนิยมข้างต้นว่า อบุตัิเหตเุกิดขึ �นโดยไม่คาดฝันนั �น เป็น

คราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ�งหลีกเลี�ยงไม่ได้ แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั �นไม่ ในทางตรงกันข้ามอุบัติเหตุย่อม

ป้องกันได้และหลีกเลี�ยงได้หากไม่ประมาท จึงมีความสําคญัที�เราต้องมาศึกษา เพื�อหาทางป้องกันลดหย่อนความ

เสียหายที�เกิดขึ �นจากอบุตัิเหต ุ
 

สาเหตุแท้จริงของอุบัตเิหตุ  

สาเหตสุําคญัของการเกิดอบุตัิเหตสุามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ  

1. การกระทาํที�ไม่ปลอดภัย  ได้แก ่ 

- การทํางานไมถ่กูวิธี หรือไมถ่กูขั �นตอน  

- การไมป่ฏิบตัิตามกฎของความปลอดภยั  

- ความไมเ่อาใจใสใ่นการทํางาน จนประมาทพลั �งเผลอ  

- การมีนิสยัชอบเสี�ยง หรือรีบร้อนที�จะทําให้เสร็จ  

- การแตง่กายไมเ่หมาะสม เช่น ไมใ่ช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

- การใช้เครื�องมือ หรืออปุกรณ์ตา่งๆ ไมเ่หมาะกบังาน 

- การขาดวินยั หยอกล้อกนัระหวา่งทํางาน  

- การทํางานโดยที�ร่างกายหรือจิตใจไมพ่ร้อมหรือผิดปกติ เช่น เป็นไข้ไมส่บาย 

2. สภาพการณ์ที�ไม่ปลอดภัย  ได้แก่  

- ไมม่ีกําบงัป้องกนัอนัตรายสว่นที�เป็นอนัตราย  

- เครื�องยนต์ เครื�องมือ หรืออปุกรณ์ชํารุดบกพร่อง  

- เครื�องกําบงัป้องกนัอนัตรายไมถ่กูต้องหรือชํารุด  

- ระบบไฟฟ้า หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าชํารุด บกพร่อง  

- ความไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจดัเก็บวสัด ุ 

- สภาพแวดล้อมในการทํางานที�ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามยั เช่น พื �นโรงงานขรุขระ พื �นลื�น การ

ระบายอากาศไมเ่พียงพอ 
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3. ขั �นตอนปฏบิัตงิานเพื�อป้องกันอุบัตเิหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ยก-ย้ายสินค้า 

3.1 ก่อนเริ�มปฏิบตัิงาน จะต้องตรวจสภาพของรถโฟร์คลิฟต์ ตามแบบฟอร์มที�บริษัทฯกําหนดเป็นประจํา

ทุกวนั หากพบข้อชํารุดของเครื�องมือให้รายงานหัวหน้ารับทราบทนัที ห้ามใช้งานรถโฟล์คลิฟท์คนั

ดงักลา่วจนกวา่จะได้รับการซอ่มจากช่างผู้ ชํานาญการ 

3.2 สะสาง พื �นที�ทางเดินรถและพื �นที�ทํางานจะต้องสะสางสิ�งของเกะกะที�จะเป็นอุปสรรคต่อการ

ขบัเคลื�อนของรถโฟร์คลิฟต์ พร้อมจดัเตรียมพื �นที�สําหรับรองรับสินค้าที�จะเข้ามาจดัเก็บ  

3.3 ใช้พาเลทที�เหมาะสม ไมเ่สียหาย เสื�อมสภาพ หรือ ผกุร่อนอย่างชดัเจน  และเพียงพอกบันํ �าหนกัของ

สินค้า 

3.4 กําหนดปริมาณการขนย้ายตอ่ 1 ครั �ง เป็นการลว่งหน้า กําหนดขนาด และนํ �าหนกัของสินค้า ที�จะทํา

การขนย้ายให้เหมาะสมกบักําลงัของรถโฟล์คลิฟท์ จะต้องไม่ยกสินค้าหนกักว่าพิกดัที�กําหนดไว้โดย

เดด็ขาด 

3.5 การเรียงซ้อนสินค้าต้องคอยระวงัไมใ่ห้ตําแหน่งศนูย์กลางของสินค้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ�ง  

3.6 ในกรณีเกรงวา่สินค้าอาจเสียหาย หรือร่วงหลน่ลงมาได้ ให้ใช้สายรัดคาดไว้เป็นการป้องกนั พร้อมทั �ง

ยกสินค้าลงมาจดัเรียงใหมเ่พื�อให้ปลอดภยัในระหวา่งการขบัเคลื�อน 

3.7 การปฏิบตัิงานขนถ่ายสินค้าขึ �นรถบรรทุก หรือตู้รถสินค้า ลดความเร็วของรถ และทําการขบัเคลื�อน

อย่างระมดัระวงั ให้มีคนคอยช่วยยืนกํากบั ขณะขบัเคลื�อนไปข้างหน้า 

3.8 การขบัเคลื�อนภายในอาคารต้องตรวจดสูภาพรอบข้างให้ดีเป็นพิเศษ 

(1) ควรตรวจสอบความสงูของทางเข้าออกหรือคานของอาคารลว่งหน้า ก่อนทําการขบัเคลื�อน 

(2) รอยขรุขระบนพื �น และบริเวณมีความลาดเอียงต้องระวงัอย่าให้ชนคานจนทําให้รถโฟล์คลิฟท์

เสียหายหรือสินค้าตกหลน่ จงึควรขบัเคลื�อนอย่างระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : การย้ายสนิค้า ณ คลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าบางนา 
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3.9 ต้องไมใ่ช้สว่นปลายของงาเป็นคานงดั หรือใช้ดนัของหนกัๆ หรือใช้กลไกสว่นโยกไปดงึสินค้า 

3.10 ขณะเลี �ยวรถ ให้ลดความเร็วลงโดยเฉพาะต้องระวงัที�ล้อหลงั 

(1) ให้ตรวจดคูวามปลอดภยัของสินค้าข้างหน้าและข้างหลงั ขณะทําการเลี �ยวอย่างช้า ๆ  

(2) ไมห่กัพวงมาลยั ไมเ่ลี �ยวกะทนัหนั 

3.11 เมื�อปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนต้องมีความระวงัรอบข้างเป็นกรณีพิเศษโดยทําการขับเคลื�อน

ด้วยความเร็วที�ปลอดภยั มีความสวา่งอย่างเพียงพอ ด้วยการใช้ไฟหน้าและหลงัรถ 

3.12  พื �นที�เสี�ยงห้ามพนกังานที�ไมม่ีสว่นเกี�ยวข้องเข้าไปและห้ามขึ �นขบัรถโฟล์คลิฟท์โดยเด็ดขาด ยกเว้น 

พนกังานที�มีความสามารถในการใช้รถยกและผ่านการฝึกอบรม”การบํารุงรักษาและใช้รถยกอย่าง

ปลอดภยั” หากพนกังานคนใดฝ่าฝืน มีความเสียหายเกิดขึ �นจะต้องรับผิดชอบชดใช้การเคลมทั �งหมด 

4. ขั �นตอนการป้องกันอุบัตสิินค้าตกจากพื �นที�สูง  

4.1 พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์จะต้องหยุดใช้รถทนัที เมื�อมีอาการเวียนศรีษะ , อ่อนเพลีย ห้ามฝืนขบัรถ

โฟล์คลิฟท์ยกตกัสินค้า 

4.2 ห้ามพนกังานใช้โทรศพัท์ขณะปฏิบตัิงาน และเสียบหฟัูงขณะปฏิบตัิงาน 

4.3 ตรวจวดัสายตาเป็นประจําทุกปี หากมีปัญหาทางด้านสายตาจะต้องสวมใส่แว่นสายตา เพื�อแก้ไข

ความบกพร่องทางสขุภาพของตน 

4.4 เมื�อปฏิบตัิงานบนที�สงู เช่น ชั �นวางสินค้า (Racking) ,จะต้องสวมใสเ่ข็มขดันิรภยั  

4.5 เมื�อรถบรรทุกถอยเทียบสะพานโหลด จะต้องดบัเครื�องยนต์ , ดึงเบรกมือ และหนุนสต๊อบล้อ ด้วย

อปุกรณ์รองล้อที�จดัเตรียมไว้ 

4.6 ตรวจสอบสภาพของขารองรับสะพานโหลดสินค้าก่อนปฏิบตัิงาน หากพบรอยเชื�อมเหล็กแตก/ชํารุด 

จะต้องซอ่มแซมให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์จงึเปิดใช้งานตอ่ได้ 

4.7 พนัฟิล์มปิดรัดคลมุสินค้าบนพาเลท ก่อนยกเคลื�อนย้าย  

4.8 ยกเคลื�อนย้ายสินค้าในแนวราบ ยกงาโฟล์คลิฟท์ห้ามสงูเกิน 20 ซม. 
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5. ขั �นตอนการยกเคลื�อนย้ายสินค้าที�บรรจุในลังไม้ (Wooden case) 

5.1 ปรับความกว้างของงารถโฟล์คลิฟท์ ให้มีขนาดเหมาะสมกบัขนาดของลงัสินค้า 

5.2 เมื�อยกสินค้าที�บรรจุในลังไม้แบบปิดทึบ ต้องยกในฝั� งที�มีเครื�องหมาย + จุดสมดุลเท่านั �น เพราะ

สินค้าอาจจะวางชิดด้านใดด้านหนึ�งของลงัไม้(ไมส่มดลุ)  

5.3 งาของรถโฟล์คลิฟท์ตกัเข้ากึ�งกลางของเครื�องหมาย + จดุสมดลุของสินค้า 

5.4 ทดสอบยกลงัสินค้าขึ �นเลก็น้อย เพื�อทดสอบนํ �าหนกัวา่สมดลุหรือไม ่หากรู้สกึว่าไม่สมดลุให้ปรับการ

ตกัใหม ่

5.5 เมื�อยกสินค้าจากที�สูงลงสู่ที�ตํ�า จะต้องเสียบงาเข้าไปจุดสุดความยาวของงา ขบัรถโฟล์คลิฟท์ถอย

หลังด้วยความระมัดระวังเมื�อพ้นจากที�สูง ให้หยุดรถและปรับลดระดับงาลงตํ�าในทันที ก่อน

เคลื�อนย้ายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : พนกังานทํางานในคลงัจะได้รับการอบรมและสร้างจิตสาํนกึด้านความปลอดภยัในการทาํงาน 

โดยต้องมีอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัทกุครั �งที�เข้าไปในพื �นที�เสี�ยง 
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บทที� 7  
 

การป้องกันความเสี�ยงและความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

อัคคีภัย  หมายถงึ  ภยนัตรายอนัเกิดจากที�ขาดการควบคมุดแูล ทําให้เกิดการติดต่อลกุลามไปตามบริเวณที�มี

เชื �อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื�อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ �นถ้าการลกุไหม้ที�มีเชื �อเพลิงหนุนเนื�อง หรือมีไอของ

เชื �อเพลิงถกูขบัออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ�งขึ �น สร้างความสญูเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 

ผลกระทบโดยตรงที�เกิดขึ �นจากอคัคีภยัที�ทําให้เกิดการบาดเจ็บและสญูเสียชีวิตอนัเนื�องมาจากความร้อนแรง

ระเบิดและควนัพิษแล้ว อาจพิจารณาได้ว่ายังมีผลที�เกิดขึ �นจากอคัคีภัยโดยตรงที�ทําให้เกิดการสูญเสียทางด้าน

ทรัพย์สินอนัเนื�องจากความร้อนหรือไฟที�เผาไหม้พวกอปุกรณ์อาคาร และยงัมีปัญหาจากนํ �าที�ใช้ในการดบัเพลิง เช่น 

กรณีของการเกิดการไหลนองของนํ �าจากชั �นของอาคารในระดบัที�เหนือกวา่ลงมาจะทําความเสียหายแก่วตัถุสิ�งของที�

นํ �าไหลผ่าน หรือการดบัเพลิงที�ใช้นํ �าฉีดไปชั �นบนของอาคาร ถ้าระบายนํ �าไม่ทนันํ �าจะขงัอยู่เป็นจํานวนมาก จะเพิ�ม

การรับนํ �าหนักมากขึ �นจนไม่สามารถทานได้จะทําให้เกิดการทรุดพังของตวัพื �นอาคารลงมาได้ หรือการยุบพังของ

อาคารที�เก็บวตัถดุิบหรือสินค้าตา่งๆ  

1. การป้องกันความเสี�ยงจากอัคคีภัยที�เกดิจากสาเหตุภายในคลังสินค้า 

1.1 ห้ามใช้ปลั�กไฟฟ้าเสียบพ่วงต่อกนัหลายปลั�ก ทําให้สายไฟร้อน เนื�องจากต้องให้กระแสไฟมาก และ

ต้องตรวจเช็คอยู่เสมอวา่อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

1.2 เครื�องชาร์จแบตเตอรี�รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที�ใช้ในคลงัสินค้าควรให้ไฟ 3 เฟส 

หลงัการใช้งานจะต้องจดัเก็บให้เรียบร้อย 

1.3 ต้องมีเบรกเกอร์ควบคมุไฟฟ้า ติดตั �งในจุดที�สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน กรณีเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

เจ้าหน้าที�สามารถเข้าไปใช้เครื�องตดักระแสไฟฟ้าได้ทนัท่วงที 

1.4 ต้องมีสัญญาณเตือนภัย  กรณีเกิดไฟไหม้ ต้องสามารถส่งสัญญาณเสียงให้ได้ยินทั�วอาคาร

คลงัสินค้า  และต้องตรวจเช็คด้วยวา่ยงัใช้การได้หรือไม ่

1.5 หลอดไฟฟ้าและปลั�กไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดทนความร้อน ต้องอยู่ในสภาพที�สมบูรณ์  ไม่เสียหาย และ

หากเป็นหลอดไฟเพดานต้องมีฝาพลาสติกครอบป้องกนัหลอดไฟ ร่วงหลน่ เกิดประกายไฟ 

1.6 ตู้ เย็น ห้ามวางชิดติดฝาผนงัให้ความร้อนระบายออกได้ เพราะถ้าวางชิดผนงัเครื�องร้อนจนไหม้ตวัเอง

ขึ �น 

1.7 อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีมาตรฐาน เช่น เครื�องทํานํ �าร้อน  นํ �าเย็น  หรือเครื�องปั�มนํ �า ต้องใส่ระบบ 

Breaker หรือ Safety Cut  ทกุเครื�อง เพื�อความปลอดภยั เมื�อเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

1.8 หลงัเลิกงานต้องถอดปลั�ก พัดลมระบายความร้อน เครื�องปั�มลม สําหรับอัดลม Air Bag ใช้งาน

ภายในอาคารคลงัสินค้า หลงัเลิกงานต้องถอดปลั�กออกทกุครั �ง 
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1.9 ต้องมีจดุจดัเก็บวตัถไุวไฟ เช่น ถงัแก๊ส และหรือนํ �ามนัเชื �อเพลิงสําหรับเป็นเชื �อเพลิงรถโฟล์คลิฟท์ต้อง

อยู่นอกอาคารและ วสัดเุคมีที�ไวไฟต้องมีป้ายเตือน วตัถุไวไฟ  และห้ามสบูบุหรี�ใกล้บริเวณจดัเก็บ

วตัถไุวไฟเป็นอนัขาด 

 

 

 

 

1.10 ต้องจัดบริเวณขนถ่าย / บรรจุ เชื �อเพลิงโดยเฉพาะ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ที�ใช้แก๊สเป็นเชื �อเพลิงการ

สบัเปลี�ยนถงัแก๊ส ต้องอยู่ในพื �นที�ที�กําหนดเท่านั �น 

 

 

 

 

1.11 ต้องมีสถานที�สําหรับสูบบุหรี�   ควรจัดไว้นอกพื �นที�คลงัสินค้า และมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยใน

อาคารเป็นสถานที�ห้ามสบูบหุรี�เดด็ขาด มีป้ายชดัเจนและมีบทลงโทษทางวินยั 

1.12 ตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์หรือรถบรรทกุทั �งก่อน – หลงัการใช้งาน และตรวจวดัแก๊สรั�วทุกวนัจอด

รถในจดุจอดให้เรียบร้อย ปิดวาล์วแก๊สทกุครั �งหลงัเลิกงาน 

1.13 ให้มีที�จดัเก็บกญุแจ ประต ูเปิด – ปิด ประต ู  สําหรับกุญแจคลงัสินค้าและกุญแจรถโฟล์คลิฟท์  อยู่

ในห้องที�สามารถควบคมุได้ และมีอปุกรณ์ที�ใช้ในการงดัหรือตดักญุแจ กรณีฉกุเฉิน 

1.14 ป้ายทางหนีไฟ  พนกังานจะต้องทราบว่าทางหนีไฟอยู่จุดใดของอาคาร และควรมีไฟฉุกเฉินตามจุด

ตา่งๆ โดยควรมีจดุรวมผลและซ้อมหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครั �ง 

 

 

 

1.15 จัดให้มีฟอร์ม Check List หรือเอกสารบ่งชี �การตรวจสอบความปลอดภัยในคลังสินค้า เช่น 

ตรวจสอบสายไฟ เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ใช้ในคลงัสินค้า เพราะสายไฟเก่า ชํารุด หรือการใช้ปลั�กไฟ   1 ตวั  

กบัเครื�องใช้ไฟฟ้าหลายตวั การใช้กระแสไฟอาจเกินขนาดเป็นเหตขุองไฟฟ้าลดัวงจรได้ 

 

จดุเก็บถงัแก๊ส โดยมีป้ายเตือนแจ้งชดัเจน 

การเปลี�ยนถ่ายถงัแก๊สเชื �อเพลงิ   รถโฟล์คลิฟท์ควรทํานอกอาคาร 
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2. ข้อปฏบิัตใินการป้องกันอัคคีภัยและจติสํานึกที�ดีของพนักงานคลังสินค้า 

2.1 กล่องสินค้า ขยะ Recycle  ล้วนแตเ่ป็น “เชื �อเพลิง” ที�ติดไฟได้ง่ายทั �งสิ �น ควรแยกให้อยู่ไกลจาก

แหลง่กําเนิดไฟ 

2.2 ติดตั �งอุปกรณ์ดบัไฟ (เครื�องดบัเพลิง) ที�ได้มาตรฐาน โดยศึกษาวิธีการใช้เครื�องดับเพลิงอย่าง

ละเอียด และปฏิบตัิตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด จะต้องตรวจสอบสภาพ และวนัหมดอาย ุ

2.3 เมื�อออกจากจดุปฏิบตัิงาน จะต้องปิดพดัลม,ดงึปลั�กไฟของเครื�องทํานํ �าเย็น , เครื�องปั �มลม และปลั�ก

เสียบชาร์ตแบตเตอรี�ของกล้องออกทนัที ห้ามเสียบปลั�กไฟทิ �งไว้ 

2.4 ห้ามจุดไฟธูปเทียนบูชาหิ �งพระในอาคารโดยเด็ดขาด อนุญาตให้กราบบูชาด้วยดอกไม้พวงมาลัย

เท่านั �น 

2.5 อย่าหมกเศษผ้าขี �ริ �ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือเศษกระดาษไว้หลงัตู้ เย็น อาจเกิดการลกุไหม้ขึ �น  

2.6 ห้ามจดุไฟเผาขยะมลูฝอย,เศษไม้ในพื �นที�โดยเด็ดขาด ให้ใช้บริการเก็บขยะสาธารณะในท้องถิ�นเข้า

มาเก็บไปทิ �งทําลายให้ถกูต้อง  

2.7 รักษาความสะอาดบริเวณที�เก็บสินค้าเป็นประจํา เช่น เศษกระดาษ , กล่อง , เศษไม้ เก็บออกจาก

อาคารเมื�อปฏิบตัิงานแล้วเสร็จ 

2.8 กําหนดพื �นที�สบูบหุรี�ภายนอกอาคารคลงัสินค้า ห่างจากพื �นที�จดัเก็บเศษวสัดเุหลือใช้ ถงัยะ หรือจดุที�

มีเชื �อเพลิงติดไฟง่าย  

2.9 ห้ามสบูบหุรี�ในอาคารคลงัสินค้าโดยเดด็ขาด พบเห็นมีโทษปลดออกจากบริษัทโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง 

2.10 หลงัเลิกงานทุกวนัเดินตรวจสอบดคูวามเรียบร้อย เช่น ถงัแก๊สได้นําไปเก็บในที�จดัเก็บไว้โดยเฉพาะ 

อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชิ �นได้ปิดสวิตซ์เรียบร้อย 

2.11 การซ่อมแซม สถานที� เช่น การทาสีหรือพ่นสีต้องทําด้วยความระมดัระวงั อาจเกิดไฟ ลกุไหม้ขึ �นได้ 

จะต้องทําภายนอกอาคารเท่านั �น และมีผู้จดัการกํากบัดแูล 

2.12 เมื�อผู้ รับเหมาภายนอกหรือพนกังานของลกูค้าเข้ามาปฏิบตัิงานภายในคลงัสินค้า จะต้องชี �แจงเรื�อง

กฏระเบียบความปลอดภยัในการเข้าใช้สถานที�รับทราบก่อนทกุครั �ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ : พนกังานคลงัซึ�งจะต้องมีการอบรมเกี�ยวกบัจิตสํานึกด้านความปลอดภยัในการทํางาน 
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บทที� 8  
 

การป้องกันการทุจริต-โจรภัยที�เกดิจากบุคคลภายในองค์กรและจากภายนอก 

โจรภัย  หมายถงึ  ภยัที�เกิดจากการลกัขโมยจากทั �งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั �บุคคลภายนอก  ซึ�งทํา

ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขององค์กร  หรือแม้กระทั�งทรัพย์สินของลูกค้าเป็นภัยที�ทําให้บริษัทเกิดความ

เสียหายทั �งชื�อเสียงและสญูเสียโอกาสในการให้บริการแก่ลกูค้าผลกระทบที�เกิดจากการโจรภยั 

- ทําให้บริษัทฯ เสียชื�อเสียง 

- เสียโอกาสในการให้บริการลกูค้ารายอื�น 

- ทําให้ลกูค้าไมม่ีความเชื�อมั�นที�จะจดัเก็บสินค้ากบัผู้ ให้บริการ 

- ต้องเสียรายได้จากการเคลมสินค้าและการถกูเลิกจ้างจากผู้วา่จ้าง 

ลักษณะของโจรภัย 

1. การป้องกันโจรภัยที�เกดิจากบุคคลภายใน 

1.1 จดัทําประวตัิพิมพ์ลายนิ �วมือพนกังานที�ทํางานในคลงัสินค้า พร้อมทั �งเช็คประวตัิอาชญากรรม ตาม

มาตรฐานความปลอดภยัของศลุกากรประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ขึ �นทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯทุกชิ �นที�ใช้ในคลงัสินค้าหรือศูนย์ขนส่ง พร้อมตรวจเช็คเป็นประจํา

ทกุเดือนเพื�อสํารวจความเสียหายและป้องกนัการสญูหาย 

1.3 ตรวจยาเสพติดอย่างน้อยปีละ 3 ครั �ง กรณีพนักงานขับรถทุกประเภทต้องตรวจปริมาณระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดปีละอย่างน้อย 4 ครั �ง 

1.4 ตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจํา เพื�อป้องกันโรคติดต่อและดูแลสุขอนามัยของพนักงานใน

คลงัสินค้าและศนูย์ขนสง่ 

1.5 จดัเก็บสินค้าที�มีมลูคา่สงูอยู่ใกล้ในระดบัสายตาที�สามารถบริหารจดัการได้อย่างชดัเจน 

1.6 ติดตั �งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ไว้ในจดุที�มีการเข้าออกและในจดุที�มีสินค้า 

ตวัอย่างประวตัิพิมพ์ลายนิ �วมือ 
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1.7 กําหนดบุคคลรับผิดชอบถือกุญแจชัดเจน โดยผู้ จัดการฝ่ายและหัวหน้าส่วนคลังสินค้า และหา

สญัลกัษณ์ประจําตวั เช่น ซีล เพื�อแสดงวา่บคุคลนี �เป็นผู้ ปิดประตแูละลอ็กกญุแจ 

1.8 วสัดสุิ �นเปลืองและอปุกรณ์ที�ใช้ในการทํางาน รวมทั �งเชื �อเพลิง กําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบการเบิก-จ่าย 

โดยมีสมดุบนัทกึควบคมุ สามารถตรวจสอบได้ เช่น ฟิล์มพนัพาเลท , ไม้พาเลท , แก๊สรถโฟล์คลิฟท์ , 

กระดาษลกูฟกู เป็นต้น 

1.9 แจ้งให้พนกังานทราบถงึบทลงโทษของการขโมยสินค้า   

(1) ให้ออกจากการเป็นพนกังานโดยไมม่ีเงื�อนไข 

(2) ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2. การป้องกันโจรภัยที�มีสาเหตุมาจากภายนอก 

2.1 เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยั 24 ชั�วโมง อยู่ประจําในการควบคมุตรวจตราผู้ ที�จะเข้า - ออก  รวมถึง

พาหนะที�เข้ามารับ – ส่งสินค้า  โดยจะต้องอยู่ประจําประตูเข้า - ออกคลงัสินค้า ในเวลา 08.30 – 

17.30 น.  ลงสมดุบนัทึกบุคคลเข้า - ออกและแลกบตัรบุคคลภายนอกที�เข้ามาติดต่อธุระ , รับ – ส่ง

สินค้า หรือผู้ รับเหมาอื�น ๆ ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

(1) มี รปภ. ตรวจค้นบุคคลที�จะเข้า-ออกจากคลังทั �งมือเปล่าและใช้เครื�องสแกนตรวจจับวัตถุ

ตรวจสอบอีกครั �ง 

(2) จดัให้มีตู้ลอ็คเกอร์ไว้สําหรับเก็บสิ�งของสมัภาระ  เช่น กระเป๋าพนกังานและผู้มาติดตอ่ 

2.2 ติดตั �งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ไว้ในจดุที�มีการเข้า-ออกและในจดุที�มีสินค้า 

2.3 ระบุชื�อของผู้มีอํานาจในการเปิดคลงัสินค้าในกรณีฉุกเฉิน  หรือเซ็นอนุมตัิปล่อยสินค้าไว้  ถ้าไม่มี

ตามที�ระบชืุ�อเจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยัจะต้องไมทํ่าการปลอ่ยสินค้าโดยเดด็ขาด 

2.4 การควบคมุสําหรับพนกังานของคลงัสินค้า จะต้องเป็นพนกังานซึ�งมีการลงทะเบียนเป็นลกูจ้างของ

บริษัท ฯ โดยพนักงานที�จะเข้ามาปฏิบตัิงานได้จะต้องติดบตัรประจําตวัพนักงานหรือ บัตรชั�วคราว 

พร้อมทั �งมีบนัทกึเวลาทํางานทั �งเข้าและออกด้วยการสแกนลายนิ �วมือ 

2.5 พนกังานขบัรถ (DRIVER)  จะต้องดําเนินการแลกบตัร โดยใช้บตัรประชาชนหรือบตัรอื�นๆที�มีรูปถ่าย 

โดยตลอดเวลาที�อยู่ในคลงัสินค้า จะต้องติดบตัร Vender  และต้องคืนบตัรทุกครั �งเมื�อออกจากพื �นที�

คลงัสินค้า 

2.6 การควบคมุสําหรับผู้ เยี�ยม VISITOR  บุคคลภายนอกที�ประสงค์เข้ามาติดต่องานหรือธุรกิจจะต้อง

แจ้งกบั รปภ. เพื�อขออนมุตัิกบัเจ้าหน้าที�สํานกังาน เพื�อออกใบอนญุาตเข้าคลงัสินค้าโดยจะต้องระบุ

บคุคลที�ต้องการพบและต้องติดบตัร Visitor เมื�อติดตอ่งานเสร็จแล้วจะต้องมี 

2.7 ลายเซน็ในใบอนญุาตผู้ติดตอ่ ทั �งนี � รปภ. จะต้องมีการบนัทกึเวลาเข้าและออกในสมดุประจําวนั 
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2.8 การรับจดหมายและพสัดตุา่งๆทั �งที�บรรจซุองหรือกลอ่ง ผู้สง่จะต้องสง่จดหมายให้ รปภ. บนัทกึข้อมลู

ลงสมุดถึงแหล่งที�มา ส่งถึงบุคคลใด และใครเป็นผู้ส่งพร้อมทั �งพิจารณาถึงความปลอดภยัในพัสดุ

ภณัฑ์นั �นๆ หากเห็นวา่ปลอดภยัให้แจ้งผู้จดัการคลงั 

2.9 บคุคลที�ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าพื �นที�คลงัสินค้า และพื �นที�ภายในเขตหวงห้าม  ให้จดับริเวณหรือให้อยู่

ในพื �นที�ภายนอก และหรืออยู่ในอาคารที�จดัไว้ให้โดยเฉพาะ โดยบุคคลที�ไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เช่น 

ครอบครัว และหรือผู้ติดตามพนกังานขบัรถซึ�งไมไ่ด้เกี�ยวข้องกบัการทํางาน ครอบครัว หรือผู้ติดตาม 

หรือบุคคลที�ประสงค์เข้ามาติดต่อกับพนักงานซึ�งจะต้องติดต่อกับ รปภ. และให้จัดอยู่ในสถานที�

ภายนอกซึ�งได้จดัไว้ให้เป็นการเฉพาะ  

2.10 บคุคลที�พ้นจากหน้าที�  ซึ�งเกิดจากการที�บริษัทฯให้ออกด้วยวิธีใดๆ ห้ามเข้ามาในเขตพื �นที� 

2.11 คนขายของ  รวมถงึรถเข็นหาบเร่ จะต้องจดัให้อยู่พื �นที�ภายนอก  

2.12 บุคคลที�อยู่ในลักษณะมึนเมา ขาดสติ ทั �งที�เป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก  ห้ามเข้าในบริเวณ

บริษัทฯโดยเดด็ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFETY MIND 

FOR…… 

LIVE SAVING 
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บทที� 9  
 

การบรรจุหบีห่อการตดิฉลาก - สติ�กเกอร์และการแพ็คกิ �งจัดเรียงพาเลท 

เป็นหน่วยธุรกิจอยู่ภายใต้ฝ่าย Pack & Move Logistics ซึ�งให้บริการต่อยอดมลูค่าเพิ�มจากการให้บริการ

คลงัสินค้า ในส่วนที�เกี�ยวกับงานแพ็คกิ �ง-ติดฉลาก-คดัแยก-จัดส่งกระจายสินค้า มีกระบวนการทํางานเพื�อความ

ปลอดภยัและบริหารความเสี�ยงดงัตอ่ไปนี � 

1. ขั �นตอนการปฏบิัตงิานตดิสติ�กเกอร์ (Labeling Process)   

1.1 การรับงานของพนักงานบริการ ลกูค้าจะต้องมีการออก “JOB PLAN” เพื�อยืนยนัการรับคําสั�งซื �อ

จากลกูค้า พร้อมส่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัแผนกแพ็คสินค้า ทําการสั�งจองแรงงาน นดัหมายวนั

เริ�มงาน  

1.2 สุขลักษณะที�ดีของพื �นที�ปฏบิัตงิานและผู้ปฏบิัตงิาน 

(1)  สถานที� จะต้องทําความสะอาด 

(2)  สายพานลําเลียง พร้อมอปุกรณ์ที�จําเป็นในการทํางาน 

(3)  สวมหมวกคลมุ ป้องกนัผมหลดุลว่งปะปนไปกบัสินค้า 

(4)  ก่อนลงมือปฏิบตัิงานจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนํ �าสะอาด  

(5)  สวมถงุมือยางทกุครั �งที�หยิบจบัสินค้า ยกเว้น ผู้ ที�ทําหน้าที�แพ็คกล่องสินค้าขึ �นพาเลทและพนั

ฟิล์มปิดคลมุ 

(6)  ห้ามมีสิ�งแปลกปลอมปะปนไปเดด็ขาด เช่น เส้นผม , วสัดอุปุกรณ์ที�ใช้ในงาน เป็นต้น 

1.3 แผนกปฏบิัตกิารเมื�อได้ JOB PLAN จะต้องดาํเนินการ 

(1) ซกัซ้อม แผนการทํางาน แจ้งเป้าหมายตอ่วนั วิธีการติดสติ�กเกอร์ รูปแบบตามที�ลกูค้ากําหนด 

(2) จดัเก็บแยกพาเลท กรณีสินค้าที�สีของบรรจภุณัฑ์เหมือนกนั เพื�อป้องกนัสินค้าปนกนั 

(3) จดัสินค้าให้ติดสติ �กเกอร์ครั �งละ 1 รายการ (ห้ามติดทีเดียวพร้อมกนั ป้องกนัการสลบักลอ่ง) 

(4) แพ็คบรรจุสินค้าลงกล่องให้ครบจํานวน ตามที�ลูกค้ากําหนดโดยไม่ต้องปิดฝากล่องส่งต่อ 

Inspect ตรวจสอบก่อนปิดฝากลอ่ง 

1.4 ขั �นตอนการตรวจสอบ/ก่อนตดิฉลาก  

(1) ตรวจสอบสภาพสติ�กเกอร์ เช่น เช็คว่าลอกออกง่ายตามปกติ กาวติดดี เนื �อสติ�กเกอร์เป็นแบบ

เคลือบเงา พิมพ์คมชดั สติ�กเกอร์ครบตามจํานวนที�สั�ง/รายการ 

(2) ตรวจสอบชื�อสินค้าภาษาไทยในสติ�กเกอร์ให้ถกูต้อง  

(3) ตรวจสอบขนาดให้ถกูต้อง 

(4) อาร์ตเวิร์คถกูต้องตามแบบที�ลกูค้ากําหนด 

(5) ตรวจสอบสติ�กเกอร์ สคบ. วา่ไมป่นกนัในหีบห่อ 

(6) สินค้ารุ่นใหม ่ติดตวัอย่างเพื�อ Approve ก่อนติดจริง 
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1.5 การตรวจสอบ ขณะทาํการตดิสติ�กเกอร์สินค้า  

(1)  Inspect ตรวจสอบนบัจํานวนชิ �น/กล่องให้ครบ 10 ชิ �น , วนัหมดอายุว่าตรงตาม LOT ที�แจ้ง

ด้านบน , Barcode เลขตรงตามที�แจ้งด้านบน 

(2)  ปิดฝากลอ่งให้แนบสนิทและจดัเรียงลงพาเลท เมื�อบรรจลุงกลอ่งใหญ่เรียบร้อยแล้ว 

(3)  ถ่ายรูปสินค้าก่อนปิดฝาอย่างละเอียด เพื�อสง่ลกูค้า APPROVE ความถกูต้องทกุครั �ง 

(4)  ปิดฝากลอ่งให้แนบสนิทด้วยเทปกาว และประทบัตรา “ตรวจแล้ว” ที�ด้านข้างของกลอ่ง 

(5) เมื�องานเสร็จต้องบันทึกผลการแพ็คสินค้า ลงชื�อผู้ปฏิบัติงาน และการอนุมตัิตรวจสอบโดย

หวัหน้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั �นตอนการแพค็สินค้าแบบเรียงพาเลท (Packing On Pallet) 

2.1 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

(1)  พาเลทที�เหมาะสม เช่น ไม้ , พลาสติก , กระดาษแข็ง  

(2)  ขนาดของพาเลท 80x120 ซม. 100x120 ซม. 

110x110 ซม. 

(3)  กระดาษฉาก (Conner Board)  

(4)  สายรัดพลาสติก (PP Strapping Band)  

(5)  ฟิล์มยืด (Stretch Film) 

(6)  เทปกาว (OPP Tape) 

 

 

 

 

ภาพ : การติดฉลากสินค้าและการแพ็คกิ �งซึ�งกระบวนการ

ทํางาน มีการตรวจสอบงานโดยพนกังานคิวซี (QC) 
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2.2 การจัดเรียงสินค้าเพื�อการขนส่ง จะต้องคํานึงเรื� องของนํ �าหนักของสินค้าเป็นสําคัญ โดย

เรียงลําดบัการจดัวางจากสินค้าที�มีนํ �าหนกัมากไปหาน้อย โดยมีข้อควรระวงัดงันี � 

(1)  รูปแบบจดัเรียง คือ จดัเรียงแบบแถว และ จดัเรียงแบบสบัหวา่ง 

(2)  สินค้าประเภทกล่อง UHT  เสียหายยุบตัวผิดรูปได้ง่าย  ห้ามวางสินค้าด้านล่าง หาก

จําเป็นต้องมีสินค้ามาวางซ้อนกลอ่ง UHT ต้องเป็นสินค้าทีมีนํ �าหนกัน้อยกวา่ 

(3)  สินค้าประเภทขวดแก้ว , ขวดพลาสติก , กระป๋อง ห้ามนําไปซ้อนทบัสินค้าอื�นโดยเด็ดขาด 

เนื�องจากมีนํ �าหนกัมาก ให้วางซ้อนตวัสินค้าเองเท่านั �น 

(4)  สินค้าไมค่วรยื�นออกนอกพาเลท จะต้องจดัเรียงสลบัไป-มาภายในพื �นที�พาเลท 

(5) Inspect จะต้องถ่ายรูปสินค้าทกุชั �นให้เห็นวา่มีจํานวนกี�แพ็คชดัเจน  

2.3 การพันฟิล์มยืดรัดปิดคลุมสินค้า พันจากฐานของพาเลทด้านล่าง วนรอบพาเลทไปหาด้านบน

ออกแรงดงึฟิล์มให้ยืดออก เพิ�มความหนาแน่นในการพนัสินค้าจะไม่โค่นล้มออกนอกพาเลทระหว่าง

การจดัเก็บและจดัสง่ 

2.4 การใช้สายรัดพลาสตกิสําหรับสินค้าที�มีนํ �าหนกัมาก เช่น สินค้าที�มีส่วนผสมเป็นของเหลวบรรจุใน

ขวดแก้วและกระป๋อง 

2.5 การชี �บ่งสินค้าที�บรรจุภายในพาเลท โดยติดใบรายการแสดงสินค้า (Pallet Tag) ไปที�ด้านข้างพา

เลทซ้าย-ขวา ในตําแหน่งกึ�งกลางของพาเลท เพื�อสะดวกสําหรับการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ : การบรรจสุนิค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื�อการสง่ออก 
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บทที� 10  
 

การขนถ่ายสินค้าด้วยความปลอดภัยรวมถงึการใช้เครื�องมือพเิศษ  

(Safety lift on / lift off)  

การขนถ่ายสินค้าด้วยแรงงานคนและเครื�องมือหนักและอุปกรณ์พิเศษเพื�อ

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทกุและตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทฯ

ได้กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมการใช้แรงงานคนในการขนย้าย 

และการใช้เครื�องมือหนกั เช่น รถเครน , รถบรรทกุติดเครน เป็นต้น โดยพนกังานจะต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี � 
 

1. ข้อห้ามและระเบียบการปฏบิัตขิองการพนักงานขนถ่ายสินค้า 

1.1 ห้ามใช้แรงงาน อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ห้ามใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฎหมาย 

1.2 ห้ามโต้เถียงกบัลกูค้าในทกุกรณี  

1.3 ห้ามติดตอ่ หรือ สง่สินค้านอกเวลาทําการของลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยามวิกาล  

1.4 ห้ามฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิของสถานที�ต้นทางและปลายทาง  

1.5 ห้ามเลน่การพนนัทกุชนิด ในสถานที�ต้นทางและปลายทาง  

1.6 ห้ามดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอลก์ ก่อนปฏิบตัิงานหรือขณะปฏิบตัิงาน  

1.7 ห้ามมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือสารเสพติดทกุชนิด  

1.8 ห้ามก่อเหตทุะเลาะวิวาทโดยเดด็ขาด 

1.9 ห้ามพกพาอาวธุ เข้าไปในสถานที�ปฏิบตัิงาน 

2. แนวทางปฏบิัตด้ิานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื�อนย้ายสินค้าด้วยแรงงานคน 

2.1 ตรงต่อเวลาถึงโรงงานลูกค้าตามใบงานที�ลูกค้านัดหมาย หากมีเหตุจําเป็นทําให้เกิดการล่าช้า 

จะต้องแจ้งมาที� Call Center โดยทนัที  

2.2 รถบรรทุกดับเครื�อง ดึงเบรกมือ ใช้ไม้หมอนรองล้อ ก่อนพนักงานขึ �นไปปฏิบัติงาน เพื�อป้องกัน

อบุตัิเหตรุถไหลคนงานตกจากรถและสนิค้าล้ม 

2.3 จัดพื �นที�ให้เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการขนย้าย โดยผู้ ไม่เกี�ยวข้องจะต้องออกจากพื �นที�

ดงักลา่ว เช่น คนขบัรถ ห้ามยืนอยู่บริเวณท้ายตู้ฯโดยเดด็ขาด  

2.4 จดัเตรียมอุปกรณ์สําหรับการขนถ่ายสินค้า เช่น สายพาน , บันไดความสูง 1.5 เมตร , ถุงทราย

สําหรับระงบัเหตสุารเคมหีกที�พื �น , กรวยจราจร , เทปผ้าสีขาว-แดงสําหรับกั �นพื �นที� เช่น ถงัเคมี 200 

ลิตร 

2.5 มีการซกัซ้อม แจ้งวิธีการขนย้ายสินค้าก่อนเริ�มงานทุกครั �ง โดยจะต้องศึกษางานจากผู้สั�งงานก่อน

ทํางานทกุครั �งวา่จะต้องเตรียมตวัอย่างไรในการขนถ่ายสินค้าให้ปลอดภยั 

ภาพ : การขนถ่ายสินค้าประเภท “OVERSIDE” เป็นสินค้า

ประเภท HEAVY WEIGHT 



หน้า 41 / 65 

2.6 พนักงานขนถ่ายสินค้า ปฏิบัติงานด้วยความระมดัระวงั หลีกเลี�ยงการเกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและ

สินค้าของลกูค้า  

2.7 หากพบความผิดปกติของสินค้าหรือสินค้าเสียหาย ก่อนทําการขนย้ายต้องแจ้งกลบัไปมาที�บริษัทฯ

ทนัที ห้ามทําการขนย้ายสินค้าโดยเดด็ขาด  

2.8 ยกเคลื�อนย้ายสินค้าด้วยความระมดัระวงัสงูสดุ ห้ามโยน ห้ามใช้เท้าเหยียบสินค้า ห้ามนําสินค้าที�มี

นํ �าหนกัมากไปวางซ้อนทบัสินค้าที�มีนํ �าหนกัเบา 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 ขณะทําการขนย้าย พบสินค้าเลื�อนออกจากพาเลท โค่นล้มเสียหาย กล่องแตก เปียกนํ �า เป็นต้น ให้

หยดุทําการขนย้ายชั�วคราว จะต้องรายงานลกูค้าผู้ควบคมุหน้างานรับทราบทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 ระมดัระวงัพื �นที�ต่างระดบั เสี�ยงต่อสินค้าล้มทั �งพาเลท สภาพของพาเลทต้องแข็งแรง ไม่หกัพงั จึง

เคลื�อนย้ายได้ 

2.11 รูปแบบการจดัเรียงสินค้าขึ �นพาเลท ปฏิบตัิตามคําสั�งของเจ้าหน้าที�ควบคมุงานโดยเคร่งครัด 

 

                     

 

 

 

ภาพสินค้าเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนการขนถ่ายสินค้า 

ภาพสินค้าบรรจถุงัล้มเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนการขนถ่ายสินค้า 

ภาพการขนถ่ายสินค้าแบบบรรจถุงุ และ บรรจถุงั 
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3. การขนถ่ายสินค้าที�มูลค่าสูง มีความเสี�ยงต่อการเสียหายและการสูญหาย (High Value - Fragile & 

Easy Lost Goods)  

3.1 หวัหน้าส่วนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั�งจองแรงงาน ว่ามีสินค้าประเภทใด ข้อควรระวงั

มลูคา่สินค้า  ลกัษณะหีบห่อ เช่น 

(1) ยารักษาโรค  

(2) เครื�องสําอาง  

(3) เสื �อผ้าแบรนด์เนม 

(4) รองเท้าแบรนด์เนม  

3.2 ต้องมีตัวแทนลูกค้าหรือเจ้าหน้าที�ผู้ รับสินค้า 

ตรวจสอบประจําจดุจงึทําการขนถ่ายสินค้า เริ�มตั �งแตเ่ปิดตู้คอนเทนเนอร์ ทําการตรวจสอบนบัสินค้า

ที�แรงงานทําการขนถ่าย จนกระทั�งแล้วเสร็จ 

3.3 หวัหน้างานหรือหวัหน้าซบัคอนแทรค จะต้องควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิด ห้ามโยน 

3.4 ห้ามลกัขโมยสินค้าโดยเดด็ขาด  

3.5 สง่มอบงานให้กบัลกูค้า โดยสง่ใบแจ้งใช้บริการแรงงานให้ลกูค้าเซน็รับทราบ 

4. การขนถ่ายสินค้าอ่อนไหวและเสียหายง่าย (Sensitive Goods) หมายถงึ สินค้าที�ไม่สามารถทนต่อแรง

กระแทก แตก หกั เสียหายง่าย เช่น สินค้าประเภทเครื�องแก้ว, เซรามิก, เครื�องนอน และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  

4.1 หัวหน้าส่วนแรงงาน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษลูกฟูก เพื�อนําไปปูพื �นผนังด้านข้างของ

รถบรรทกุเพื�อดแูลป้องกนัความสะอาดให้กบัสินค้า , รถเข็น , ฟิล์มยืด , พลาสติกหุ้มสินค้า 

4.2 แรงงานขนถ่ายสินค้า จะต้องถ่ายรูปภาพพื �นรถบรรทุกก่อนยกสินค้าลงจดัเรียง หากพบว่ากระดาษ

ลกูฟกูไมส่ะอาด , มีคราบสกปรก ที�จะกระทบมาที�สินค้า จะต้องเปลี�ยนกระดาษลกูฟกูทนัที 

4.3 การตรวจสอบสินค้าร่วมกนักบัลกูค้า หากพบสินค้าดงัตอ่ไปนี �ให้หยดุขนถ่ายสินค้าและแจ้งลกูค้า 

(1) สินค้าแตก บบุ ฉีกขาดเสียหาย 

(2) สินค้าสกปรก มีคราบฝุ่ นเป็นรอยดํา 

(3) สินค้ามีคราบนํ �ามนัเกาะที�พื �นผิว 

4.4  การขนถ่ายสินค้าต้องทําด้วยความระมัดระวัง ห้าม

โยนสินค้าเดด็ขาด  

4.5  เมื�อลูกค้าปลายทางปฏิเสธการรับสินค้าหรือพบ

ปัญหา จะต้องแจ้งกลบัมาที� Call Center ทนัที พร้อม

รูปถ่ายสาเหตทีุ�ไมรั่บสินค้า เพื�อแจ้งลกูค้ารับทราบ  

 

ภาพ : การแพ็คกิ �งขนสง่ “โมเดลช้าง” ขนาดใหญ่จาก  

จ.เชียงรายมาแสดงที�ห้าง CENTRAL WORLD (กทม.) 
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5. การขนถ่ายสินค้าประเภทสารเคมี (Chemical Products) หมายถึง สาร สิ�งของ วตัถุ หรือวสัดใุดๆ ที�

อาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของคน สตัว์  ทรัพย์ สิน สิ�งแวดล้อมหรือระหว่างทําการ

ขนสง่โดยสินค้าอนัตรายทั �ง 9 ประเภท 

5.1 สวมใสอ่ปุกรณ์เซฟตี � เช่น รองเท้าหวัเหลก็ , หน้ากาก , แวน่ตา และถงุมือ  

5.2 การขนถ่ายสินค้าต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ เนื�องจากลกัษณะหีบ

ห่อของสินค้ามาหลายรูปแบบ เช่นถัง 200 ลิตร ,  แกลลอน , 

กระสอบปุ๋ ย   เป็นต้น 

5.3 กรณีถงั 200 ลิตรเลื�อนออกจากพาเลท หากสามารถใช้แรงงานคน

ผลักดันถังกลับเข้าสู่พาเลทดังเดิมได้ ให้แจ้งลูกค้าทราบและ

ดําเนินการแก้ไข หลงัจากนั �นใช้รัดสายพานหรือเชือกตรงกึ�งกลาง

ของถงัทั �ง 4 ถงัให้รัดติดกนัแน่นขึ �นอีกชั �น ก่อนใช้แฮนด์ลิฟท์ ลาก

พาเลทสินค้าออกมาที�ท้ายตู้  

5.4 หลังจากทําการขนถ่ายเรียบร้อย ต้องทําความสะอาดมือและผิวที�สัมผัสสินค้าโดยทันที รวมถึง

เครื�องมือขนถ่ายสินค้าทําความสะอาดทกุครั �งและเก็บรักษาไว้เพื�อใช้งานตอ่ไป 

5.5 การปฐมพยาบาลเบื �องต้น เมื�อร่างกายผู้ปฏิบตัิงานสมัผสัสารเคมี 

(1) สารเคมีหกรดผิวหนังให้ใช้นํ �าสะอาดล้างออกทนัที และกระทําโดยเร็วที�สดุ นํ �าจะช่วยล้างเอา

พิษของสารเคมีออกไปได้ และช่วยให้ผิวหนงัเย็นลง พร้อมนําสง่โรงพยาบาล 

(2) สารเคมีเข้าตา ตาเป็นอวยัวะสําคญัต้องแก้ไขภายใน 2-3 วินาทีแรกที�สารเคมีกระเดน็เข้าตา ให้

ล้างด้วยนํ �าทันทีใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที พยายามล้างให้หมดโดยปลิ �นเปลือกตาออกและ

กลอกไปมา แล้วจงึนําสง่โรงพยาบาล 

6. การขนถ่ายสินค้าต้องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) หมายถึง สินค้าที�ได้มีการกําหนด

อณุหภมูิที�ต้องรักษาสภาพของสินค้าให้สามารถนําไปใช้งานได้ โดยมีทั �งการควบคมุอณุหภมูิแบบแช่เย็นจน

แข็ง มีอณุหภมูิตั �งแต ่-18 องศา C  หรือตํ�ากว่าในสภาพเยือกแข็ง (Deep Frozen) เช่น อาหารทะเลแช่เย็น

จนแข็ง, ของแช่แข็งประเภท ตา่งๆ เป็นต้น     

สําหรับสินค้าประเภทควบคมุอณุหภูมิแบบ Chill  คือการควบคมุในการรักษาสภาพของสินค้าให้

สดหรือพร้อมนําไปใช้งาน ปกติจะควบคมุอณุหภูมิอยู่ที� ช่วงอณุหภูมิที� -2 ถึง  25 องศา C  เช่น ยารักษา

โรค, พืชผกัผลไม้, เครื�องสําอาง นม เนย ขนม เป็นต้น 

6.1 เมื�อได้รับใบแจ้งใช้บริการแรงงาน ศกึษารายละเอียดการทํางานให้ครบถ้วน เช่น สถานที� , วนั/เวลาที�

นดัหมาย , นํ �าหนกัของสินค้า , มลูคา่สินค้า , อปุกรณ์พิเศษ และจํานวนแรงงานที�ต้องการ  
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6.2 จดัเตรียมอปุกรณ์สําหรับการขนถ่ายให้ครบถ้วน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เช่น รถเข็น , สายพานรัด

สินค้า เป็นต้น  

6.3 แสดงบตัรประจําตวัประชาชนและติดตอ่รับบตัรคิว ณ คลงัสินค้าหรือจดุนดัหมาย 

6.4 เมื�อรถบรรทกุจอดเทียบประตคูลงัสินค้า แจ้งลกูค้าร่วมตรวจสอบควบคมุการขนถ่ายสินค้าทกุครั �ง 

(1) ถ่ายรูปอณุหภมูิของตู้หรือรถเย็นทกุครั �งก่อนลงสินค้า 

(2) ถ่ายรูปชีล  จากท่าเรือของเอเยน่ต์วา่อยู่ในสภาพใดบ้าง 

6.5 ขณะเปิดประตูรถบรรทุก ให้เพิ�มความระมัดระวัง โดยเปิดตู้ ที�ละฝั� งกันสินค้าร่วงตกออกจาก

รถบรรทกุ 

6.6 หากพบสินค้าชํารุดเสียหาย เช่น กล่องฉีกขาด , มีคราบสกปรก เป็นต้น ให้หยุดการขนถ่ายสินค้าไว้

ชั�วคราวและแจ้งลกูค้าทนัที ห้ามขนถ่ายสินค้าโดยเดด็ขาด 

6.7 วิธีการขนถ่ายสินค้าที�ควบคมุอณุหภมูิ โดยมีรูปแบบบรรจภุณัฑ์สินค้า ดงันี � 

(1) กลอ่งกระดาษอยู่บนพาเลท สภาพพาเลทตั �งตรง มีฟิล์มพนัรัดแน่นหนา ถ้าสินค้าโย้เอียงเสี�ยง

ตอ่การโคน่ล้ม ห้ามทําการขนถ่ายโดยเดด็ขาด แจ้งลกูค้าทนัที 

(2) ลงัไม้ นํ �าหนกั 100 กิโลกรัม แจ้งลกูค้าเพื�อใช้เครื�องมือทุ่นแรงในการลากออกมาจากตู้คอนเทน

เนอร์ ห้ามใช้แรงคนเพราะจะเป็นอนัตรายได้  

(3) หากลกูค้ามีคําสั�งพิเศษให้ทําการแกะลงั เพื�อยกสินค้า จะต้องมีลกูค้าร่วมตรวจสอบจนกวา่การ

ขนถ่ายสินค้าจะแล้วเสร็จ 

7. การขนย้ายสินค้าที�ต้องใช้เครื�องมือพิเศษ-การดูแล-ใช้ผู้เชี�ยวชาญพิเศษ (Special Equipment & 

Treatment Goods) หมายถึง สินค้าที�ต้องใช้เครื�องมือพิเศษ รวมถึงการดแูลจากผู้ ที�ประสบการณ์ และมี

การกําหนดเงื�อนไขในการทํางาน ด้านความปลอดภยั และมีการจดัทําประกันภยัก่อนการให้บริการลกูค้า

และสินค้าที�ยงัไมเ่คยให้บริการมาก่อนที�ไมใ่ช่งานบริการเป็นการทั�วไป  เช่น  เครื�องจกัรขนาดใหญ่ 

7.1 ศกึษารายละเอียดสินค้า จากเอกสาร Packing List , ภาพถ่ายสินค้า มีรายละเอียดขนาด นํ �าหนกั

สินค้าครบถ้วน และเงื�อนไขความต้องการของลกูค้า 

7.2 นดัหมายเข้าสํารวจพื �นที�ปฏิบตัิงาน  เพื�อวางแผนการจดัการสินค้า เครื�องมืออปุกรณ์ที�ต้องใช้ พื �นที�

ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที�ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้(ถ้ามี)  รวมถึงความเสี�ยงของพื �นที�ปฏิบัติงานที�อาจ

ก่อให้เกิดอบุตัิเหตตุอ่พนกังานและสินค้า อีกทั �งเส้นทางการในการขนส่ง ความสงูของสินค้ามีผลต่อ

การขนสง่หรือไม ่เช่น ความสงูของสายไฟ , ความกว้างของถนนรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้า –

ออกได้ โดยปลอดภยั 

7.3 การเสนอราคาค่าบริการ หลงัจากได้รับต้นทุนค่าบริการจากฝ่ายปฏิบตัิการหลงัทําการสํารวจพื �นที� 

ในเอกสารใบเสนอระบขุอบเขตการให้บริการ ความรับผิดชอบตอ่สินค้า และการประกนัภยัสินค้า 
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7.4 การวางแผนการปฏิบตัิงานก่อนการปฏิบตัิงานอย่างน้อย 7 วนั จะมีการนดัประชุมผู้ ที�เกี�ยวข้องใน

การทํางาน เช่น เจ้าหน้าที�จดัรถขนส่ง , เจ้าหน้าที�แรงงาน , เจ้าหน้าที�คลงัสินค้า และซบัคอนแทรค 

เพื�อวางแผนการปฏิบตัิงานในทุกขั �นตอนร่วมกัน ประเมินความเสี�ยงและกําหนดแผนจัดการความ

เสี�ยง เพื�อการทํางานที�ปลอดภยัสงูสดุตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน  

7.5 จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและเอกสารรับรองการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้องกับเครนให้กับลูกค้า โดยนัด

หมายนําเสนอแผนงานร่วมกบัลกูค้าก่อนปฏิบตัิงาน  

7.6 การอบรมให้ความรู้พนกังาน อธิบายขั �นตอนการทํางาน และข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภยัระหว่าง

การปฏิบตัิงาน 

(1) พกบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรพนกังานที�ออกให้โดยบริษัทฯ  

(2) ห้ามปฏิบตัิงานหรือเข้าพื �นที�เพียงคนเดียว ต้องมี 2 คนขึ �นไปเสมอ  

(3) ห้ามเข้าทํางานในพื �นที�ที�ไมไ่ด้รับอนญุาต 

(4) ทําความสะอาดทกุครั �งหลงัเลิกงาน ขยะมลูฝอย เศษวสัด ุคราบนํ �ามนั 

7.7  จดัเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื�องมือ อปุกรณ์เพิ�มเติมสําหรับการยกสินค้า เช่น สภาพ

พื �นของรถบรรทกุ , สายพานสําหรับยกสินค้า , รถเครน , ชดุเซฟตี �กนัตก เป็นต้น  โดยเข้าตรวจสภาพ

ก่อนการเริ�มงานอย่างน้อย 3 วนั หากมีจดุบกพร่องจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการทํางาน 

7.8 อุปกร ณ์ ป้อ งกัน อัน ตร ายส่ว น บุค คล  PPE  

( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS ) 

(1) หมวกเซฟตี � 

(2) เสื �อสะท้อนแสง 

(3) รองเท้าเซฟตี � 

(4) ถงุมือ  

7.9 การทํางานบนที�สงู สวมใสอ่ปุกรณ์กนัตก(เข็มขดั

นิรภยัเตม็ตวั) เมื�อขึ �นที�สงูเกินกวา่ 2 เมตร  

โดยสาธิตวีธีการใช้งานอปุกรณ์กนัการตก ต้องคล้องเกี�ยวกบัโครงสร้างที�แข็งแรงมั�นคงเท่านั �น 

7.10 Safety Talk ก่อนลงมือปฏิบตัิงาน โดยซกัซ้อมแผนการทํางาน และมอบหมายหน้าที�ให้กบัพนกังาน

แตล่ะบคุคล รวมไปถงึการประเมินความพร้อมสภาพร่างกายของพนกังานก่อนเริ�มทํางาน 

7.11 การสง่มอบสินค้า หวัหน้างานตรวจสอบสภาพสินค้าร่วมกบัลกูค้าเพื�อเซน็รับใบสง่มอบงาน 

 

 

 

 

ภาพ : การอบรมความปลอดภยัหน้าไซต์งานก่อนปฏิบตัิงาน 

(งานติดตั �งอปุกรณ์บนสถานี BTS สําโรง-บางป)ู 



หน้า 46 / 65 

บทที� 11  
 

การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานและให้มีระบบการบริหารจดัการ ติดตาม และควบคมุ อย่างเป็นระบบใน

การตรวจปลอ่ยงานแรงงานขนถ่ายสินค้า ประเภท Import-Export , Delivery , Pack&Move  จึงกําหนดหลกัเกณฑ์

และเงื�อนไข เพื�อควบคมุป้องกนัการใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฏหมาย พ.ร.ก.การบริหารจดัการ การทํางานของคนต่าง

ด้าว ฉบบัที� 2  พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ�มเติมมีผลตั �งแต่วนัที� 1 กรกฏาคม 2561 นี �) หลายมาตรามีอตัราโทษสงู เช่น 

มาตรา 102 ปรับตั �งแต ่10,000 - 100,000 บาทตอ่แรงงานตา่งด้าวหนึ�งคน หากทําผิดซํ �าซากนายจ้างมีโทษจําคกุไม่

เกิน 1 ปี และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จํากดัซึ�งเป็นบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ 

กรุ๊ป  กําหนดข้อปฏิบตัิเพื�อป้องกนัการใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฏหมาย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

1. การขึ �นทะเบียนซับคอนแทรคแรงงาน  

1.1 การขึ �นทะเบียนซับคอนแทรคและตรวจสอบบัตรประจําตัวคนซึ�งไม่มีสัญชาติไทย (NON 

THAI IDENTIFICATION CARD) ของแรงงานต่างด้าวที�จะนํามาให้บริการกบัลูกค้าจะต้องมีการ

ตรวจสอบวา่เป็นแรงงานที�มีใบอนญุาตให้ทํางานระบปุระเภทงาน, ชื�อนายจ้าง ฯลฯ ประกอบด้วย 

(1) แบบฟอร์มขึ �นทะเบียนงานซบัคอนแทรค 1 ฉบบั 

(2) สําเนาบตัรประชาชนหวัหน้าซบัคอนแทรค 1 ฉบบั  

(3) สําเนาบตัรประชาชน หรือ ใบอนญุาตทํางาน (Work permit) 1 ใบตอ่คน 

(4) สญัญาข้อตกลงการวา่จ้าง 2  ฉบบั (ต้นฉบบั , คูฉ่บบั) 

(5) สําเนาสมดุบญัชีธนาคารสําหรับรับเงินคา่บริการ  

 

 
 

 

 

ภาพ : การอบรมความปลอดภยัการทํางานของพนกังานด้านแรงงาน 
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1.2 จัดทาํระบบฐานข้อมูล (SUBCONTRACT MASTER PROFILE) เพื�อให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถ

ควบคมุ กํากบั ติดตามและปฏิบตัิงานได้อย่างชดัเจน 

(1) อตัราคา่บริการ 

(2) ชื�อผู้ติดตอ่ 

(3) ที�อยู ่

(4) เบอร์โทรศพัท์ที�สามารถติดตอ่ได้ 

(5) หากไมข่ึ �นทะเบียน ห้ามพนกังานบริการลกูค้าทํางานโดยเดด็ขาดทกุกรณี 

1.3 การลงพื �นที�ตรวจสอบ Subcontract Labour สําหรับงานครั �งแรกที�เริ�มใช้บริการ พร้อมอบรมข้อ

ห้ามระเบียบการปฏิบตัิของการพนกังานขนถ่ายสินค้า และการยกเคลื�อนย้ายสินค้าด้วยแรงงานคน 

1.4 เยี�ยมเยียนพบปะซับคอนแทรค เดือนละ 1 ครั�ง โดยให้เริ�มจากที�มีปริมาณมากไปหาน้อย เพื�อ

ตรวจประเมินผลมาตรฐานการทํางาน , รายไหนผ่านเกณฑ์ ,รายไหนไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องชดัเจนเพื�อ

แจ้งให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบเป็นอย่างระบบ 

2. ระบบการคัดกรองและมาตรการป้องกันใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพื�อการป้องกนัแรงงานต่างด้าวผิด

กฏหมายเข้าไปในสถานประกอบการของลกูค้า รปภ. ทําหน้าที� ตรวจสอบคณุสมบตัิของแรงงานที�เข้าไปใน

สถานประกอบการ  โดยมีรายละเอียดที�ต้องตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี � 

2.1 จัดทํากลุ่มไลน์ซับคอนแทรค เพื�อรับแจ้งรายชื�อแรงงานต่างด้าวที�จะเข้าไปทํางานในแต่ละไซต์

งานของแต่ละลกูค้าทุกครั �งที�มีการเปิดจ๊อบ (JOB) แรงงานแต่ละครั �ง กรณีซบัคอนแทรคจะต้องส่ง

ข้อมูลให้กบั Call Center ภายในเวลา 17.30 น. ก่อนวนัปฏิบัติงานและหากมีการเปลี�ยนแปลง

จะต้องแก้ไขข้อมลูภายในเวลา 08.30 น. ของวนัปฏิบตัิงาน 

2.2 การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที� Call Center ประจําวัน หากพบว่าซบัคอนแทรครายใดไม่ปฏิบัติ

ตามหรือมีการนําแรงงานซึ�งไมไ่ด้ขึ �นทะเบียนเข้ามาทํางานจะมีบทลงโทษซบัคอนแทรคตั �งแต่การหกั

เงินไปจนถงึการเลิกใช้บริการและมีเงินรางวลัให้กบัพนกังานที�ตรวจสอบพบการกระทําผิด เพื�อจูงใจ

ในการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

2.3 เมื�อแรงงานเข้าปฏบิัตงิาน ณ คลังสินค้าและโรงงานลูกค้า รปภ.จะต้องตรวจสอบบตัรอนุญาต

การทํางานแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวจะต้องมีบัตรประจําตวั กรณีเป็น

แรงงานไทยจะต้องมีบตัรประชาชนและบตัรประจําตวัพนกังานของวี-เซิร์ฟ หากเป็นแรงงานต่างด้าว

ต้องมีบตัรประจําตวัคนซึ�งไมม่ีสญัชาต ิ
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(1) ตรวจสอบอตัลกัษณ์ : ต้องตรงกบัรูปถ่ายที�ติดในบตัร 

(2) ตรวจสอบชื�อนายจ้าง  : ถูกต้องตรงกบัชื�อบริษัทวี-เซิร์ฟ ซี แอนด์ แลนด์ จํากดัหรือชื�อซบัคอน

แทรค (ซึ�งต้องสง่ให้ลกูค้าลว่งหน้า) 

(3) ตรวจสอบประเภทงาน  : งานกรรมกร (ขนถ่ายสินค้าทางบก นํ �า คลงัสินค้า ซึ�งเป็นประเภทงาน

ที�สามารถเพิ�มสถานที�ทํางานโดยไมต้่องแจ้งขออนญุาตจากนายทะเบียน) 

(4) ตรวจสอบวนับตัรหมดอายุ : ในบตัรจะระบุวนั,เดือนและปีได้รับอนุญาตให้ทํางาน ซึ�งต้องไม่

เกินกวา่วนัที�แรงงานตา่งด้าวเข้าไปทํางาน  

 

 

 

 

 

 

2.4 การตรวจสอบพบแรงงานใดมีอัตลักษณ์ไม่ตรงกับบัตรประจําตัวคนซึ�งไม่มีสัญชาติไทยหรือ

มีคณุสมบตัิไมถ่กูต้อง ตามที�ระบุไว้ข้างต้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวไม่มีบตัรประจําตวัคนซึ�งไม่มี

สญัชาติไทยหรือมีแต่บตัรหมดอายุหรือประเภทงานไม่ถูกต้อง จะต้องปฏิเสธไม่ให้แรงงานดงักล่าว

เข้าไปทํางานในพื �นที�อนัเป็นสถานประกอบการโดยเดด็ขาด  

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพ : การตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบตัิงานของพนกังานขบัรถและแรงงาน  

ทั �งด้านร่างกาย-ยาเสพติด-และอปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
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บทที� 12 

ปฏบิัตกิารสําหรับการขนส่งประเภทสินค้าเฉพาะทาง (Specialty Transport) 
 

11.1  ขั �นตอนปฏบิัตกิารรถขนส่งสินค้าประเภทยาเวชภัณฑ์และเครื�องสําอาง  
       (Medicine & Cosmetic Transport Standard) 
  1)  กฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานขับรถและแรงงานรับ-ส่งสินค้า 

1) การแตง่กายต้องสภุาพ (ห้ามใสก่างเกงขาสั �น, เสื �อกล้ามเสื �อแขนกดุ รวมทั �งห้ามถอด

เสื �อในขณะปฏิบตัิงาน) 

2) ต้องมีเน็ตคลมุผม หรือ หมวกใสค่ลมุผม เพื�อป้องกนัผมลว่งลงมาได้ 

3) ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใสร่องเท้าแตะ) 

4) ห้ามพนกังานขบัรถและแรงงานไว้หนวดเครารุงรัง เมื�อมองแล้วดไูมเ่รียบร้อย 

5) ห้ามใสเ่ครื�องประดบัตา่งๆ เช่น สร้อยข้อมือ, ตา่งห ูเป็นต้น 

2. การสอบถามประเภทสินค้าและข้อปฏบิัตพิเิศษ 

1) สินค้ายา-เวชภณัฑ์-เครื�องสําอางต้องสอบถามลูกค้าเกี�ยวกบัการต้องใช้รถควบคุม

อณุหภูมิและต้องทดสอบอุณหภูมิก่อนบรรจุสินค้าระหว่างบรรจุสินค้า และระหว่าง

บรรทกุห้ามดบัเครื�อง  

2) ต้องสอบถามคณุสมบตัิของลกูค้าเคมีภณัฑ์วา่เป็นประเภทใด  

3) เป็นสินค้าอนัตรายที�ต้องใช้พาหนะพิเศษและการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้า

เป็นสารไวไฟหรือเป็นพิษที�รุนแรง 

4) ยาและเครื�องสําอาง สินค้าประเภทห้ามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณ์ตรวจสอบ

ความกระเทือนต้องดแูลเป็นพิเศษ (VIBRATE CHECKING) 

3. สภาพรถขนส่งสินค้า 

1) รถต้องเป็นตู้ทึบที�มีล็อกกุญแจสภาพตู้ ต้องอยู่ในสภาพ

ดี สะอาดไม่มีฝุ่ นทั �งภายในและภายนอกรถต้องสะอาด 

รอบบริเวณคันรถ  ไฟท้าย, ไฟส่องสว่างในตู้   ไม่

แตกหัก/ รถขนส่ง (ห้ามใช้รถคอกเด็ดขาด) ถ้าเป็นรถ

คอกต้องมีผ้าคลมุมิดชิดและสะอาด (งานประเภทนี �จะ

ไมใ่ช้รถผ้าใบคลมุ) 

2) พื �นรถขนส่งสินค้าต้องไม่มีสนิม ยกเว้นสามารถปูกระดาษหรือผ้าใบเพื�อป้องกันสิ�ง

ปนเปื�อนหรือทําให้ภาชนะหีบห่อสกปรก (ต้องแจ้ง + ถ่ายรูปให้ลกูค้าทราบก่อน) 
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3) รถขนสง่สินค้าประเภทยาเวชภณัฑ์เครื�องสําอางจะต้องแยกประเภทรถไว้บริการ  แต่

สามารถนํารถอาหารแบ่งมาวิ�งงานนี �ได้ 

4) ภายในรถไม่มีแมลง มูลของสัตว์ และซากสัตว์ (เช่น หนู, มด, แมลงสาป และ

แมลงวนั เป็นต้น) 

5) ตามที�กล่าวมา รถขนส่งสินค้าทุกวันต้องทําการตรวจสภาพรถเบื �องต้น ตามแผน

ความสะอาดที�กําหนดไว้ 

6) ต้องแจ้งความรับผิดชอบความเสียหาย (Limited Insurance ให้ลกูค้าทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) 

4. หน้าที�ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้า 

1) ตรวจสอบขั �นตอนตามข้อ 11.1 วงเล็บ 1) ถึง วงเล็บ 3) โดยเคร่งครัด หากไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดข้ามขั �นตอนก่อนได้รับอนญุาตจาก “Call Center” 

2) มีอธัยาศยัที�ดีตอ่ลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ 

3) ตรวจเช็คสินค้าทั �งสภาพและจํานวนก่อนขึ �นรถ  พร้อมทั �งยกและจดัวางสินค้าขึ �นรถ

ให้ตรงตามใบสง่สินค้า  โดยครอบคลมุไปถงึสภาพหีบห่อด้านนอก เช่น กล่อง ถุง ให้

อยู่ในสภาพดี สะอาด ปิดผนกึอย่างสมบรูณ์และไมม่ีรอยเปิดหรือฉีกขาด 

4) ตรวจเช็คใบสง่สินค้าวา่ถกูต้องหรือไม ่เช่น สถานที�สง่สินค้า, จํานวนสินค้า, และตาม

เงื�อนไขของลกูค้าที�กําหนด 

5) รายงานปัญหาให้ทางบริษัท ได้รับทราบทาง Call center หรือฝ่ายควบคมุรถ เพี�อ

รายงานปัญหาให้ลกูค้าทราบ 

6) ห้ามนําอาหาร/ เครื�องดื�มเข้ามารับประทานภายในบริเวณขึ �น-ลง สินค้า และห้ามดื�ม

สรุา ของมนึเมาหรือสิ�งเสพติดในระหวา่งการปฏิบตัิงานโดยเดด็ขาด 

7) ห้ามนําบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้องในการรับ-สง่สินค้าเข้ามาภายในบริษัทลกูค้าเดด็ขาด 

8) ห้ามสบูบหุรี�ในพื �นที�ของโรงงานลกูค้าโดยเดด็ขาด 

9) ห้ามนําพาเลทไม้มาใช้ในการจัดส่งสินค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเป็นข้อกําหนดของ

ลกูค้า 
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5. กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Rule) 

1) ต้องปิดประตพูร้อมลอ็กกญุแจหรือชีลวีเซิร์ฟประตทูกุบาน ซึ�งมีจดุกําหนดอยู่ 5 จดุ 

ให้เรียบร้อยก่อนนําออกจากช่องขึ �น- ลงสินค้าของบริษัท 

2) พนกังานขบัรถต้องดงึเบรกมือและใช้หมอนรองล้อหนนุล้อไว้ เพื�อป้องกนัรถลื�นไหล 

3) ไมต่ิดเครื�องยนต์รถขนสง่ขณะขึ �น-ลงสินค้า (ยกเว้นรถควบคมุอณุหภมู)ิ 

4) ห้ามพนกังานขบัรถและแรงงานหยอกล้อกนัในระหวา่งปฏิบตัิงาน 

5) ห้ามเลน่การพนนัทกุชนิดในบริเวณโรงงานทั �งจดุรับต้นทาง และปลายทาง 

11.2  คู่มือมาตรฐานรถขนส่งสินค้าด้านอาหาร (Food Transport Standard) 

1. กฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานในการรับ-ส่งสินค้า 

1) การแต่งกายต้องสภุาพ (ห้ามใส่กางขาสั �น, เสื �อกล้าม, เสื �อแขนกุด รวมทั �งห้ามถอด

เสื �อในขณะปฏิบตัิงาน) 

2) ต้องมีเน็ตคลมุผม หรือ หมวกใสค่ลมุผม เพื�อป้องกนัผมที�อาจลว่งลงมาได้ 

3) ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใสร่องเท้าแตะ) 

4) ห้ามพนกังานสง่ไว้หนวดเครากรุงรัง 

5) ห้ามใสเ่ครื�องประดบัตา่งๆ 

2. การสอบถามประเภทสินค้าและข้อปฏบิัตพิเิศษ 

1) สินค้าอาหารที�บูดเสียได้ง่ายโดยเฉพาะสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง (Chilled & Frozen 

Food) ต้องสอบถามลกูค้าเกี�ยวกบัการต้องใช้รถควบคมุอณุหภมูิและต้องทดสอบอณุหภมูิ

ก่อนบรรจสุินค้าระหวา่งบรรจสุินค้า และระหวา่งบรรทกุห้ามดบัเครื�อง  

2) ต้องสอบถามคณุสมบตัิของลกูค้าเคมีภณัฑ์วา่เป็นประเภทใด  

3) เป็นสินค้าอนัตรายที�ต้องใช้พาหนะพิเศษและการดแูลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าปลาแช่

แข็ง หรือ Frozen Food อณุหภมูิรถขนสง่ต้องได้อย่างน้อย –18’ c 

4) สินค้าประเภทห้ามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณ์ตรวจสอบความกระเทือนต้องดูแลเป็น

พิเศษ 

5) ให้มีการตรวจสภาพสินค้าก่อนบรรจุและหลงัขนถ่าย โดยใช้แบบฟอร์ม Check List (ตาม

ตวัอย่าง) 

 

 

5 3 1 2 4 
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3. สภาพรถส่งสินค้า 

1) รถขนส่งต้องเป็นตู้ ทึบที�มีล็อคกุญแจ หากเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable 

Goods) หรือ Frozen Food ต้องใช้รถประเภท Frozen Truck และหรือรถห้องเย็น 

(Chilled Truck) ต้องมีเครื�องปั�นปั�นไฟ Gen Set มีการตรวจสอบกราฟหรือมิเตอร์

อณุหภมูิก่อนบรรจสุินค้าและช่วงสง่มอบลกูค้าหาไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ห้ามนําสินค้า

บรรทกุหรือลงของเดด็ขาด 

2) ตวัรถและพื �นที�วางสินค้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่ น ทั �งภายในและภายนอก

รถต้องสะอาด รอบบริเวณคนัรถ ไฟท้ายไมแ่ตกหกั  

3) พื �นรถขนสง่สินค้าต้องไม่มีสนิม ยกเว้นสามารถปูกระดาษ หรือผ้าใบ เพื�อป้องกนัสิ�ง

ปนเปื�อนไปกบัอาหาร 

4) รถขนส่งไม่ขนส่งสินค้า หรือวัสดุอื�นที�อาจก่อให้เกิดการปนเปื�อนไปยังสินค้าของ

บริษัทลกูค้า 

5) ภายในรถไม่มีสัตว์พาหะ มูลของสัตว์และซากสัตว์ (เช่น หนู, มด, แมลงสาป, 

แมลงวนั เป็นต้น) 

6) ตามข้อ 1-4 รถขนส่งสินค้าทุกคนัต้องทําการตรวจสภาพรถเบื �องต้น และตามแผน

ความสะอาดที�กําหนดไว้ 

 

 

 

 

4. หน้าที�ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้า 

1) ตรวจเช็คสินค้าทั �งสภาพและจํานวนก่อนขึ �นรถ  พร้อมทั �งยกและจดัวางสินค้าขึ �นรถให้ตรง

ตามใบสง่สินค้า  โดยครอบคลมุไปถงึสภาพวสัดหีุบห่อด้านนอก เช่น กลอ่ง ถงุ ให้อยู่ใน

สภาพดี สะอาด ปิดผนกึอย่างสมบรูณ์และไมม่ีรอยเปิดหรือฉีกขาด 

2) มีอธัยาศยัที�ดีตอ่ลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ 

3) ตรวจเช็คใบสง่สินค้าวา่ถกูต้องหรือไม ่เช่น สถานที�สง่สินค้า, จํานวนสินค้า, และตาม

เงื�อนไขของลกูค้าที�กําหนด 
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4) รายงานปัญหาให้ทางบริษัท ได้รับทราบทาง Call center หรือฝ่ายควบคมุรถ เพี�อรายงาน

ปัญหาให้ลกูค้าทราบ 

5) ห้ามนําอาหาร/ เครื�องดื�มเข้ามารับประทานภายในบริเวณขึ �น-ลง สินค้า และห้ามดื�มสรุา 

ของมนึเมาหรือสิ�งเสพติดในระหวา่งการปฏิบตัิงานเดด็ขาด 

6) ห้ามนําบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้องในการรับ-สง่สินค้าเข้ามาภายในบริษัทลกูค้าโดยเดด็ขาด 

7) ห้ามสบูบหุรี�ในพื �นที�ของโรงงานลกูค้าโดยเดด็ขาด 

8) ห้ามนําพาเลทไม้มาใช้ในการจดัสง่สินค้าโดยเดด็ขาด ยกเว้นเป็นข้อกําหนดของลกูค้า 

5. กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule) 

1) ต้องปิดประตู้พร้อมล็อคกุญแจรถขนส่งสินค้าให้เรียบร้อย

ก่อนนํารถออกจากช่องขึ �น-ลง สินค้าบริษัท 

2) พนักงานขับรถต้องดึงเบรกมือและใช้หมอนรองล้อหนุนล้อ

ไว้ เพื�อป้องกนัรถลื�นไหล 

3) รถควบคมุอณุหภมูิหรือรถห้องเย็นหากบรรทกุสินค้าห้ามดบั

เครื�องเดด็ขาด 

4) ห้ามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกล้อกันในระหว่าง

ปฏิบตัิงาน 

5) ห้ามเลน่การพนนัทกุชนิดในบริเวณโรงงานทั �งจดุรับต้นทาง และปลายทาง 

 

  11.3  ขั �นตอนปฏบิัตกิารขนส่งสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ (Chemical Transport) 

1. กฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานในการรับ-ส่งสินค้า 

1) การแตง่กายต้องสภุาพ เป็นชดุยนิูฟอร์มของบริษัท (ถ้าเป็นเคมีอนัตรายต้องใสเ่สื �อแขนยาว) 

2) ต้องมีอปุกรณ์เซฟตี � เช่น แวน่ตาเซฟตี �, หมวกนิรภยั, ถงุมือหนงั และเสื �อสะท้อนแสง 

3) ห้ามพนกังานขนสง่ไว้หนวดเครากรุงรัง  ตดัผมทรงสภุาพ 

4) ห้ามใสเ่ครื�องประดบัตา่งๆ ที�จะเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงาน 

5) ถ้าเป็นเคมีหรือวตัถอุนัตรายต้องมีใบขบัขี�ประเภท 4 

2. การสอบถามประเภทสินค้าและข้อปฏบิัตพิเิศษ 

1) รถขนส่งเป็นตู้ทึบที�มีล็อคกุญแจ, สินค้าที�เป็นเคมีทั �งแห้งและของเหลวต้องสอบถามลูกค้า

เกี�ยวกบัการต้องใช้รถควบคมุอณุหภมูิและต้องทดสอบอณุหภมูิก่อนบรรจุสินค้าระหว่างบรรจุ

สินค้า และระหวา่งบรรทกุที�ปรับอณุหภมูิตู้ ห้ามดบัเครื�อง  
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2) ต้องสอบถามคณุสมบตัิของลูกค้าเคมีภณัฑ์ว่าเป็นประเภทใดหากเป็นสินค้าอนัตรายต้องไป

เข้าคณุสมบตัิ Dangerous transport ที�ระบรุะดบัความอนัตราย 9 ประเภท 

3) เป็นสินค้าอนัตรายที�ต้องใช้พาหนะพิเศษและการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้าเป็นสาร

ไวไฟหรือเป็นพิษที�รุนแรง 

4) ยาและเครื� องสําอาง สินค้าประเภทห้ามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณ์ตรวจสอบความ

กระเทือนต้องดแูลเป็นพิเศษ (Vibrate Checking) 

3. สภาพรถส่งสินค้า 

1) รถขนส่งต้องเป็นตู้ ทึบมีที�ปิดกุญแจตู้  ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่ น ทั �งภายในและ

ภายนอกรถต้องสะอาด บริเวณคนัรถ ไฟท้ายไม่แตกหกั  สภาพรถต้องไม่มีรอยรั�วซมึมีการ 

Water Test มีการเทรดนํ �า  (ห้ามใช้รถประเภทคอก) 

2) รถต้องมีถงัดบัเพลิงที�เป็นเคมีแทงค์และโฟมติดไว้ประจํารถ 

3) รถบรรทกุเคมีอนัตรายจะต้องมีใบอนญุาตที�ออก โดยหน่วยงานราชการที�ควบคมุ 

4) ภายในรถไมม่ีสิ�งของหรือสิ�งที�จะทําให้เกิดประกายไฟ หรือสิ�งของที�จะทําให้เกิดเสียดสีให้เกิด

ความร้อนและหรือประกายไฟหรือไฟฟ้าสถิตย์ 

5) ตามข้อ 1-4 รถขนส่งสินค้าทุกคันต้องทําการตรวจสภาพรถเบื �องต้น และตามแผนความ

สะอาดที�กําหนดไว้ 

 

4. หน้าที�ความรับผิดชอบของพนักงานขบัรถ และพนักงานยกสินค้า 

1) ตรวจเช็คสินค้าทั �งสภาพและจํานวนก่อนขึ �นรถ  พร้อมทั �งยกและจัดวางสินค้าขึ �นรถให้ตรง

ตามใบสง่สินค้า  โดยครอบคลมุไปถงึสภาพวสัดหีุบห่อด้านนอก เช่น  กล่อง, ถุง และถงัให้อยู่

ในสภาพด ีไมม่ีการรั�วไหล ่หรือฉีกขาด 

2) มีอัธยาศยัที�ดีต่อลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ  (ห้ามเอาความคุ้นเคยไปพูดเล่นกับลูกค้า หรือ

เจ้าหน้าที�ของลกูค้า)  
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3) ตรวจเช็คใบส่งสินค้าว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น สถานที�ส่งสินค้า, จํานวนสินค้า, เวลาส่งมอบ

สินค้า และรับสินค้า  ขอปฏิบตัิอื�นๆ ตาม เงื�อนไขของที�ลกูค้ากําหนด  

4) รายงานปัญหาให้ทางบริษัท ได้รับทราบทาง Call center หรือฝ่ายควบคมุรถ เพี�อรายงาน

ปัญหาให้ลกูค้าทราบ  อย่าตดัสินใจด้วยตวัเอง เมื�อเกิดปัญหา 

5) ห้ามนําอาหาร/ เครื�องดื�มเข้ามารับประทานภายในบริเวณขึ �น-ลง สินค้า และห้ามดื�มสรุา ของ

มนึเมาหรือสิ�งเสพติดตา่งๆ ในพื �นที�โรงงาน โดยเดด็ขาด 

6) ห้ามนําบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้องในการรับ-สง่สินค้าเข้ามาภายในบริษัทลกูค้าโดยเดด็ขาด 

7) ห้ามสบูบหุรี�ในพื �นที�ของโรงงาน เว้นแตว่า่ทางโรงงานจะจดัสถานที�ไว้ ให้สบูบหุรี�โดยเฉพาะ 

8) ห้ามนําวสัดสุิ�งของที�ไมไ่ด้รับอนญุาตออกจากโรงงาน ซึ�งเป็นทรัพย์สินของโรงงานโดยเด็ดขาด 

(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจ้งความข้อหาลกัขโมย และดําเนินคดี) 

5. กฎระเบียบตามความปลอดภัย 

1) พนักงานขับรถต้องปิดประตูพร้อมล็อกซีล หรือกุญแจรถขนส่งสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนํารถ

ออกจากช่องที�ขึ �นสินค้า 

2) พนกังานขบัรถต้องดงึเบรกมือและใช้หมอนรองล้อหนุนล้อไว้ เพื�อป้องกนัรถลื�นไหลในที�ลาด

ชื �น 

3) ไม่ติดเครื�องยนต์รถขนส่งขณะขึ �น-ลงสินค้ายกเว้นรถประเภทควบคุมอุณหภูมิขณะบรรทุก

สินค้าห้ามดบัเครื�องเดด็ขาด 

4) ห้ามพนกังานขบัรถและแรงงานหยอกล้อกนัในระหวา่งปฏิบตัิงาน 

5) ห้ามเลน่การพนนัในพื �นที�โรงงานเดด็ขาด 

6) ตรวจสอบอปุกรณ์สว่นควบคมุตา่งๆ ของรถก่อนออกเดินทาง 

7) ขบัรถให้อยู่ในความเร็วตามที�กฎหมายกําหนด 

 

  11.4  ขั �นตอนปฏบิัตกิารการจัดส่งกระจายสินค้าทั�วไป (Dry General Cargo)  

1. กฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานในการรับ-ส่งสินค้า 

1) การแตง่กายต้องสภุาพ เป็นชดุยนิูฟอร์มของบริษัท 

2) ต้องสวมรองเท้าเซฟตี � (ห้ามใสร่องเท้าแตะ) 

3) ห้ามพนกังานขนสง่ไว้หนวดเครากรุงรัง  ตดัผมทรงสภุาพ 

4) ห้ามใสเ่ครื�องประดบัที�จะเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงาน 

5) ต้องมีอปุกรณ์เซฟตี �  เสื �อสะท้อนแสง  หมวกนิรภยั  และถงุมือหนงั 
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2. การสอบถามประเภทสินค้าและข้อปฏบิัตพิเิศษ 

1) หากสินค้าต้องควบคุมอุณหภูมิหรือสินค้ามีเสียหายง่าย เช่น อาหารบางประเภท ยา-

เครื�องสําอาง ต้องสอบถามลูกค้าเกี�ยวกับการต้องใช้รถควบคุมอุณหภูมิและต้องทดสอบ

อณุหภมูิกอ่นบรรจสุินค้าระหวา่งบรรจสุินค้าและระหวา่งบรรทกุห้ามดบัเครื�อง  

2) สินค้าที�บางบาง-เสียหายง่ายต้องแจ้งลูกค้า หากมีความจําเป็นต้อง Re-Pack ใหม่ต้องแจ้ง

คา่ใช้จ่ายสว่นคา่ดําเนินงาน  

3) ยาและเครื�องสําอาง สินค้าประเภทห้ามกระทบกระเทือนหรืออปุกรณ์ตรวจสอบความกระเทือน

ต้องดแูลเป็นพิเศษ (Vibrate Checking) 

4) จํากดัความรับผิดชอบ (Limit Liability) ต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5) การใช้แรงงานต้องระบุความรับผิดชอบความเสียหาย ต้องมีการอบรมทกัษะความรู้ในงานให้

แรงงานเข้าใจทั �งความรู้ตัวสินค้า-การแต่งกาย การโต้เถียงพกอาวุธ และห้ามใช้แรงงานผิด

กฎหมาย 

3. สภาพรถส่งสินค้า 

1) รถขนส่งต้องเป็นตู้ทึบที�มีล็อคกุญแจ สภาพรถอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่ น ทั �งภายใน

และภายนอกรถต้องสะอาด รอบบริเวณคนัรถ ไฟท้ายไม่แตกหกั  สภาพรถต้องไม่มีรอย

รั�วซมึมีการเทรดนํ �า  (ห้ามใช้รภประเภทคอกที�ใช้ผ้าใบ) 

2) พื �นรถขนสง่สินค้าต้องไมม่ีสนิท ไมม่ีความชื �น  ไมม่ีคราบสกปรก 

3) รถขนส่งไม่ขนส่งสินค้า หรือวัสดุอื�นที�อาจก่อให้เกิดการปนเปื�อนไปยังสินค้าของบริษัท

ลกูค้า 

4) ภายในรถไม่มีสตัว์พาหะ มูลของสตัว์และซากสตัว์ (เช่น หนู, มด, แมลงสาป, แมลงวัน 

เป็นต้น) 

5) ตามข้อ 1-4 รถขนส่งสินค้าทุกคนัต้องทําการตรวจสภาพรถเบื �องต้น และตามแผนความ

สะอาดที�กําหนดไว้ 
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6) หน้าที�ความรับผิดชอบของพนกังานขบัรถ และพนกังานยกสินค้าและแรงงาน 

7) ตรวจเช็คสินค้าทั �งสภาพและจํานวนก่อนขึ �นรถ  พร้อมทั �งยกและจดัวางสินค้าขึ �นรถให้ตรงตามใบ

สง่สินค้า  โดยครอบคลมุไปถงึสภาพวสัดหีุบห่อด้านนอก เช่น กระบะใส่ชิ �นงาน  กล่องหรือถุงให้อยู่

ในสภาพด ี

8) ให้รัดชิ�งหากตรวจสอบแล้ววา่สินค้าวางแล้วไมป่ลอดภยั เพื�อป้องกนัการโคน่ล้ม 

9) มีอธัยาศยัที�ดีต่อลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ  ห้ามเอาความคุ้นเคยไปพูดเล่นกบัลกูค้า เพราะจะทําให้

ลกูค้าเกิดความไมพ่อใจเป็นสาเหตใุนการเลิกจ้างงาน 

10) ตรวจเช็คใบสง่สินค้าวา่ถกูต้องหรือไม ่เช่น สถานที�สง่สินค้า, จํานวนสินค้า, เวลาสง่มอบสินค้า และ

รับสินค้า  ขอปฏิบตัิอื�นๆ ตาม เงื�อนไขของที�ลกูค้ากําหนด  

11) รายงานปัญหาให้ทางบริษัท ได้รับทราบทาง Call center หรือฝ่ายควบคมุรถ เพี�อรายงานปัญหาให้

ลกูค้าทราบ  อย่าตดัสินใจด้วยตวัเอง เมื�อเกิดปัญหา 

12) พนกังานขบัรถและแรงงานห้ามนําอาหาร/ เครื�องดื�มเข้ามารับประทานภายในบริเวณขึ �น-ลง สินค้า 

และห้ามดื�มสรุา ของมนึเมาหรือสิ�งเสพติดตา่งๆ ในพื �นที�โรงงาน โดยเดด็ขาด 

13) ห้ามนําบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้องในการรับ-สง่สินค้าและแรงงานเข้ามาภายในบริษัทลกูค้าโดยเดด็ขาด 

14) ห้ามสบูบหุรี�ในพื �นที�ของโรงงาน เว้นแตว่า่ทางโรงงานจะจดัสถานที�ไว้ ให้สบูบหุรี�โดยเฉพาะ 

15) ห้ามนําวัสดุสิ�งของที�ไม่ได้รับอนุญาตออกจากโรงงาน ซึ�งเป็นทรัพย์สินของโรงงานโดยเด็ดขาด 

(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจ้งความข้อหาลกัขโมย และดําเนินคดี) 

 

4. กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule) 

1) พนกังานขบัรถต้องปิดประตพูร้อมลอ็กซีล หรือกญุแจรถขนสง่สินค้าให้เรียบร้อยก่อนนํารถออกจาก

ช่องที�ขึ �นสินค้า 

2) พนกังานขบัรถต้องดงึเบรกมือและใช้หมอนรองล้อหนนุล้อไว้ เพื�อป้องกนัรถลื�นไหลในที�ลาดชื �น 

3) ไมต่ิดเครื�องยนต์รถขนสง่ขณะขึ �น-ลงสินค้า 

4) ห้ามพนกังานขบัรถและแรงงานหยอกล้อกนัในระหว่าง

ปฏิบตัิงาน 

5) ห้ามเลน่การพนนัในพื �นที�โรงงานเดด็ขาด 

6) ห้ามนําเด็กหรือบุคคลภายนอกเข้าในเขตพื �นที�รับส่ง

สินค้า และระเบียบอื�นที�ทางโรงงานหรือเจ้าของพื �นที�กําหนด 
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บทที� 13 
 

การฝึกอบรมการทาํงานและความปลอดภัย 

เพื�อให้การปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าและกระจายสินค้ามีทักษะการทํางานโดยเฉพาะด้านความ

ปลอดภัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว จึงมีความจําเป็นต้องจัดฝึกอบรมพนักงาน

คลงัสินค้าให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน  เพื�อให้พนกังานตระหนกัถึงความปลอดภยั ความมุง่มั�นในการ

ทํางาน ความซื�อสัตย์ในการดูแลรักษาสินค้า จึงจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ�มทักษะในการปฏิบัติที�ถูกต้องและ

ปลอดภยั ดงันี � 

1. ตารางการฝึกอบรมทกัษะการทาํงานและทกัษะความปลอดภัย (ตัวอย่าง) 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ปี เวลา หวัข้อ วิทยากร 

1 17 มีนาคม 2561 14:00 - 17:00 น. 
การให้บริการที�เป็นเลิศ (Customer Service 

Excellence) 
คณุทิพวรรณ จนัทร์จรุงศกัดิ� 

2 7 เมษายน 2561 13:00 - 16:00 น. 
ความปลอดภยัในการใช้ถงัดบัเพลิงและซ้อม

อพยพหนีไฟ 
บจก.เอเชี�ยนไฟร์ เคมิคอล 

3 
9 - 11  

กรกฎาคม 2561 
18 ชั�วโมง (3 วนั) 

ผู้ควบคมุการใช้ปั �นจั�นชนิดปั �นจั�นเหนือศีรษะ

ปั �นจั�นขาสงู  

และปั �นจั�นชนิดเคลื�อนที�  

สถาบนั ปิ� นทอง กรุ๊ป 

4 
14 กรกฎาคม 

2561 
9:30 - 16:30 น. 

การบํารุงรักษาและความปลอดภยัในการขบั

รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภยั 
สถาบนั ว-ีเซิร์ฟ  

5 
22 กนัยายน 

2561 
14:00 - 17:00 น. 

เทคนิคการตรวจสอบสินค้าก่อนรับ-จ่าย

สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณุสมศกัดิ�  สมานพนัธ์ 

6 15 ธนัวาคม 2561 14:00 - 17:00 น. 
การให้บริการคลงัสินค้าภายใต้ตามมาตรฐาน  

AEO / C-TPAT / HAL-Q  
คณุสําเริง  อินทร์วงษ์ 

 

2. การฝึกอบรมทกัษะการทาํงาน  

แผนการฝึกอบรมทกัษะการทํางานของพนกังานแตล่ะตําแหน่งในสงักดัตาม “โครงการพี�สอนน้อง” เน้นการ

เพิ�มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน  โดยผู้ จัดการฝ่ายคลังสินค้าคลังสินค้าเป็นผู้ ฝึกอบรม มีหัวข้อ

หลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี � 

2.1 หลกัสตูร การให้บริการที�เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 

2.2 หลกัสตูร เทคนิคการตรวจสอบสินค้าก่อนรับ-จ่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 หลกัสตูร การให้บริการคลงัสนิค้าภายใต้ตามมาตรฐาน  AEO / C-TPAT / HAL-Q  
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3. การฝึกอบรมทกัษะความปลอดภัย  

มีการคดัเลือกหลกัสตูรที�สอดคล้องกบัความจําเป็นในการฝึกอบรมเพิ�มทักษะความปลอดภัยในการ

ปฏิบตัิงานและคดัเลือกพนกังานที�เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี � 

3.1 หลกัสตูร การขบัรถโฟล์คลิฟท์อย่างถกูต้องและปลอดภยั 

3.2 หลกัสตูร ความปลอดภยัในการใช้ถงัดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 

3.3 หลกัสตูร ผู้ควบคมุการใช้ปั �นจั�นชนิดปั �นจั�นเหนือศีรษะปั �นจั�นขาสงู และปั �นจั�นชนิดเคลื�อนที�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : การฝึกอบรมหลักสูตรภายในและอบรมหน้าไซต์งานจริง 

ภาพ : ศนูย์กระจายสินค้าบางนามีห้องอบรมและสาธิตการ

ทํางานให้กบัพนกังานและบคุคลภายนอก 

ภาพ : การอบรมซบัคอนแทรคแรงงานเกี�ยวกบั 

ความเสี�ยงและความปลอดภยัในการทํางาน 

ภาพ : การอบรมความปลอดภยัหน้าไซต์งาน 
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ภาพ : การฝึกอบรมทกัษะความปลอดภยั  

ความปลอดภยัในการใช้ถงัดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 

ณ ศนูยส์าธติและพฒันาทกัษะงานโลจสิตกิส ์

คลงัสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้บางนา 
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ภาพ : การฝึกอบรม SAFETY TALK ก่อนการปฏิบติังานบนที�สงู  

ขนสง่บานประตอูตัโนมตัขิ ึ�นบนสถานีรถไฟฟ้าดว้ยรถเครน 50 ตนัและแรงงานขนยา้ยอปุกรณ์ 

สถานีรถไฟฟ้า BTS เสน้ทาง สาํโรง-บางป ู
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ภาพ : การฝึกอบรมภาพการฝึกอบรมทกัษะความปลอดภยั 

 การบาํรงุรกัษาและความปลอดภยัในการขบัรถโฟลค์ลิฟทอ์ย่างปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V-SERVE PACK & MOVE
THE EQUATION OF TOTAL LOGISTICS ON DEMAND

สมการของงานโลจสิตกิส์แบบเบด็เสร็จตามความต้องการของลูกค้า
V-SERVE はお客様の多様な物流ニーズにワンストップでお応えします

HEAVY CARGO MOVEMENT 

HEAVY DUTY LOGISTICS 重量物輸送サービス

        มี RAMP ปรับระดบัและอปุกรณ์ Lift On / Lift Off ทกุประเภท สามารถขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่และมีนํ �าหนกัมากกวา่ 3,000 
กิโลกรัม ด้วยรถโฟร์คลิฟท์ขนาด 10 ตนั ให้บริการงานโลจสิติกส์ที�หลากหลายภายใต้ประสบการณ์และทีมผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน

3 LOCATION WAREHOUSE FOR YOUR CHOICE 倉庫・物流センター3拠点
(Bangna km12 / Bangpu km16 / KingKaew Road,Soi 37
      โครงสร้างพื �นฐานบนพื �นที�กวา่ 100 ไร่ เป็นศนูย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 50,000 SQM. สําหรับให้บริการงานโลจิสติกส์ประเภทต่างๆพร้อมกบัอุปกรณ์เครื�องมือและ
ผู้ เชี�ยวชาญ มีห้องประชุมสมัมนาสําหรับลกูค้า สนใจขอชมสถานที�โทร.02-744-1007 ต่อ 19
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BTS SKY TRAIN LOGISTICS PROJECT

36th ANNIVERSARY
V-SERVE CUSTOMS & 
LOGISTICS SPECIALIST TEAM

      ไม่ว่าสินค้าจะเล็กหรือใหญ่จะยาก
แค่ไหน ทีมงานของเราทําได้ส่งมอบ
สินค้าได้ทุกแห่งทั �งในประเทศและทุก
แห่งของโลก

TURN-KEY LOGISTICS

BIG SIZE LOGISTICS

GANTRY CRANE INSTALLED AT BANGKOK PORT 超大型貨物輸送サービス                         
ไมว่า่จะใหญ่จะยากแคไ่หนเราทาํได้ การขนสง่เครนหน้าทา่ขนาดใหญ่ “GANTRY PORT CRANE 750 M/T”         
ขนถา่ยจากเรือใหญ่ลงเรือเล็ก (BARGE) และยกขึ �นตดิตั �ง ณ ทา่เรือคลองเตย

BANGKOK MASS TRANSIT LOGISTICS SERVICE公共交通機関物流サービス
BTS SKY TRAIN SYSTEM (SAMRONG PROJECT)
      วี-เซร์ิฟให้บริการจดัเก็บ-ขนสง่-เคลื�อนย้าย-ตดิตั �งอปุกรณ์และระบบประตกูั �นชานชาลาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ที�มีความสงู 30 เมตร ซึ�งเป็น      
การขนย้ายจากคลงัสนิค้าถนนบางนา ยกสนิค้าขึ �นสถานีด้วยเครนขนาดใหญ่ มีระบบการวางแผนความปลอดภยัที�รัดกมุและการควบคมุงานอย่าง
สงูสดุ 

JOURNEY OF ELEPHANTS AT CENTRAL WORLD (CHIANG RAI TO ITALY)
特殊貨物輸送サービス
       งานขนสง่โมเดลช้างขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์การตีลงัไม้ รับงานแบบ ONE STOP SERVICE DOOR 
TO DOOR ตั �งแต่ขนสง่จากจงัหวดัเชียงรายและนํามาแสดงที�ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวลิด์ หลงัจากนั �น
ขนสง่ไปท่าเรือแหลมฉบงัเพื�อทําการสง่ออกและเป็นผู้ ให้บริการขนสง่ทางเรือไปยงัเจนวัพอร์ตประเทศ
อิตาลี โดยทีมงานที�มีความชํานาญของ วี-เซิร์ฟ      
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OVERSIDE LOGISTICS LABELING SERVICE

CARGO CONTAINER STUFFING  コンテナ積込作業
      บริการบรรจตุู้สินค้าเพื�อการสง่ออกทกุประเภท พร้อมทั �งนําเข้าและจําหนา่ย
อปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง เช่น สายรัด โพลีเอสเตอร์และแอร์แบค็ป้องกนัสินค้าเสียหาย
บริการทั �งในและนอกสถานที�

ALL TYPE OF BULK CARGO LOGISTICS バルク貨物サービス
COLD ROLL STEEL ขนาดใหญ่ บริษัท วี-เซิร์ฟเป็นผู้ ให้บริการในการขนสง่และไมตํ่�า
กว่า 2.5 ล้านตนั ท่าเรือมาบตาพดุ จ.ระยองและท่าเรือบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
อีกทั �งว-ีเซิร์ฟ เป็นผู้ ชํานาญการโอเวอร์ไซด์ประเภทแช่แขง็ ประสบการณ์กวา่ 30 ปี

LABELING SERVICE ラベル貼付等の流通加工サービス
งานบริการติดฉลาก (Labeling) ประเภทต่างๆ ที�ศนูย์กระจายสินค้าบางนา สําหรับ
สินค้ากลุม่เครื�องสําอาง , อาหารนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ฉลากแสดงสินค้า, 
แผ่นป้ายโฆษณา, ห่อหุ้มสินค้าด้วยพลาสติก โดยมี Temperature Control Room,  
ที�พกัสินค้า, ทีมแรงงาน และอปุกรณ์สายพานลําเลียงครบครัน สะดวกรวดเร็ว 
สะอาดปลอดภยั

LABOUR & SPECIAL EQUIPMENT 機械搬入据付等の作業
งานแรงงานเป็นผู้ เชี�ยวชาญจดัสง่แบบ Door To Door ประเทศญี�ปุ่ น , มาเลเซีย, ประเทศเมียนมาและ
ประเทศ CLMV. เคลื�อนย้ายสนิค้าที�ต้องมเีครื�องมอืพิเศษประเภทตา่งๆ เช่น แมแ่รง, ล้อเลื�อนและอปุกรณ์
ที�เข้าไปตดิตั �งในพื �นที�จํากดั  
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SERVICE ON DEMAND 展示会搬出入等の出張作業
     งานบริการขนย้ายสินค้าและอปุกรณ์เข้าไปจดัแสดง ณ ศนูย์ประชมุไบเทคบางนา มีการ
แพ็คสินค้าด้วยวสัดกุนักระแทก ป้องกนัสินค้าเสียหายระหวา่งการขนย้าย จดัสง่สินค้าเข้าถึง
พื �นที�จดัแสดงและมีบริการรถบรรทกุรับ-สง่แบบครบวงจร

SAFETY IS KEY ACHIEVEMENT
ความปลอดภัยของคน-สิน ค้าและ
บุคคลที� เกี� ยวข้องเป็นหัวใจของการ
ทาํงาน



 



 

Head Office : V-Serve Group of Companies 
 
 

709/57 Sukhumvit 77 Road. 
Suanlung, Bangkok, Thailand 10250 
Hotline : 064 656 5999 
Tel :+662 332 3940-9 
Fax :+662 332 0754-5 
E-Mail : vserve@v-servegroup.com 
www.v-servelogistics.com 
Line@ v-serve 
FB : V-servelogistics 
 

Marketing Contract: 
 

BANGKOK OFFICE : ชั้น 20, ตึก MD Tower ถนนบางนา-ตราด (กม.3) กทม. 10260  
  โทร. : 02 744 1007 , 02 744 1031-3 Fax :+622 744 1006 

      E-Mail : vserve@v-servegroup.com / www.v-servelogistics.com 
HADYAI OFFICE : เลขที่ 298/81 หมู 5 ต.พังลา  อ.สะเดา  จ.สงขลา 90170 
    โทร. 074-241-340-1  Fax.074-241-342-3 
    E-Mail : Southern@v-servegroup.com 
RAYONG OFFICE : เลขที่ 29/7 หมู 6. ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง 21130 
    โทร : 02-744-1007 #23 มือถือ : 063-851-6555 

  E-mail: me01-logistics@v-servegroup.com 
  www.v-servelogistics@.com 

KORAT OFFICE : เลขที่ 992/2 หมู 8 ตําบล นากลาง อําเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา 30380 
  โทร. : +6644-369875 มือถือ :+6689-066-2798 
  E-mail: me02-logistivcs@v-servegroup.com 


