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กิตติคุณประกาศ
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ
ความเปนเลิศระบบปฏิบัติการมาตรฐานขนสงทางถนน
และมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง

ความหมายความเปนเลิศ : อาจหมายถึงระบบการทํางานที่ไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีมีผลผลิตที่ดีกวา สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนจําเปนที่ตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบที่สําคัญ
V-Serve Group กอตั้งป 2526 (ค.ศ.1983) เปนธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสเเขขาสูปที่ 36 การใหบริการ
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิ
โลจิสติกสทั้งในประเทศ-ประเทศเพื
ในประเทศ ประเทศเพื่อนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถ
ความสามารถของ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญทั้งของไทยและตางชาติ
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิ
ปฏิบัติงาน
านเพื่อปรับองคกร
ใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงในแต
นแปลงใน ละชวงเวลา เกี่ยวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
ในองคกรให
ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง
กุญแจแหงความสําเร็จของงานบริ
งานบริการโลจิสติกสซึ่งมีความยืดหยุนสูงอยูที่การมีระบบปฏิบัติการที่เปนเลิศ
ความตอเนื่องเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ามสามารถในการถายทอดทักษะอย
ะอยางเปนกระบวนการดวยการมีมาตรฐานการทํางาน
จัดทําเปนคูมือและมีมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่องสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว เพื่อความเปน
รูปธรรมในการขับเคลื่อนได
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Stand
Standard Services Best
Practice” ครอบคลุมมิติ 4 ดานของงานใหบริการประกอบดวย
1. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ
(Custom
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual)
Manual
2. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
(Warehouse Services Standard Best Practice Manual)
Manual
3. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิ
มาตรฐาน บัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซับพลายเชนรวมบริการขนสง
(Transport
Transport and Supply Chain Standard Best Practice Manual)
Manual
4. คูมือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยขนสง (10S Safety Transport Manual
Manual)
บริษัทฯมี ความมุ งมั่นในการยกระดับการทํางานให
งาน มมีีความเปนเลิศเปนไปตามคู มือ ไดจัดทําเป นรูปเล ม
นอกจากใช
ใชเปนคูมือประกอบการทํางานของพนักงานยั
งาน งเผยแพรใหกับลูกค า อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานในแตละ
ชวงเวลาอาจจําเปนต องมีความยื ดหยุนทางบริษัทฯในเครือวี-เซิรฟ กรุป ที่เปนนิติบุคคลใหบริการงานกับลูกค า
ขอสงวนสิทธิ์ยกเวนปฏิบัติตามคูมือไมวาขอใดหรือทั้งหมดและหรือสามารถเปลี่ยนแปลงขอความรวมถึงการทํางาน
ตามที่เห็นสมควรโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ ลูกคาประสงคที่จะขอรับคูมือความเปนเลิศมาตรฐาน
มาตรฐานปฏิบัติการ
งานโลจิสติกสที่เกี่ยวของ สามารถติดตอไดที่สายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต
www.v-servelogistics.com และ QR-CODE รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง Call Center โทร. 02 744 1007
บริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป
พฤษภาคม 2562

สารบัญ
แนะนํา

หนา

1.
2.
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4.
5.
6.
7.

กิตติคุณประกาศและขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ
สารบัญ
Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพสากลทีไ่ ดรับการรับรอง
STUFFING & DELIVERY
ศูนยขนสงกิ่งแกว
ขนาดและประเภทสําหรับบริการงานโลจิสติกส
8. ระบบ e- Call Center Monitor

1
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4
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6

บทที่ 1 ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานปฏิบตั ิการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐาน
ซัพพลายเชนรวมบริการขนสง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บทที่ 2

ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา
ระบบคูมือมาตรฐานความปลอดภัยขนสง
ความรับผิดชอบความเสียหาย
Real Time E - Call Center / Truck Route Status and Traceability
ขนสงถูกกฎหมายและปลอดยาเสพติด
Air Pollution Treatment & Environment Care Transport
ระบบมาตรฐานขนสงสากล
การบริหารความเสี่ยงโซอุปทานขนสง
ศูนยอบรมทักษะผูบ ริหารและพนักงานขับรถ
แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสง
คูมือมาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง

9

Just In Time Best Practice ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT)

1. ยกระดับขนสงตรงเวลา : ดวยการประกันเวลาสงมอบ (JIT Warranty)
2. JIT One Team To Go การประกันเวลาการสงมอบ, การปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหวางบริษัท
วี- เซิรฟฯ และซัพพลายเชนขนสง (Transport Supply Chain)
3. JIT Transport Innovation
4. ศูนยปฏิบัติระบบ Call Center 24 ชั่วโมง (Transport Status Watching Monitor)

บทที่ 3

7
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High Risk Transport & Special Treatment Operation
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บทที่ 4

การรักษาลูกคาและความพึงพอใจดานขนสง

1. ปฏิบัติการรักษาลูกคา “Under Score” (การดูแลและขอปฏิบัติสําหรับลูกคาไดคะแนนโพล
ความพึงพอใจที่ต่ํากวาเกณฑ)
2. การดูแลลูกคาใหม (N Customer) แผนรักษาลูกคา
3. แผนการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของพนักงานขนสง
4. แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง

บทที่ 5

13
13
13
14

ปฏิบัติการมาตรฐานสากลการใหบริการดานขนสง

1. ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง
2. ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 3 ดาน
บทที่ 6 มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากยานพาหนะขนสง

15
15-16
17

บทที่ 7 การบริหารความเสี่ยงในงานขนสง (Transport Risk Management)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัพเดตทะเบียนรถบรรทุกของซัพพลายเชน
ปฏิบัติตามคูมือขนสงปลอดภัย
ขนสงปลอดภัย
ประกันภัยทางขนสง
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินความตอเนื่องธุรกิจ (BCM)
ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด/ ประกาศกรมการขนสงทางบกหรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

18
18
18
18
18
18

บทที่ 8 ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสียหาย (Limited Liability)
1. กําหนดขอบเขต – จํากัดความรับผิดชอบ
2. ระบบการแจงเตือน (E-ALERT) ประกันภัยหมดอายุ
บทที่ 9

การพัฒนาบุคลากรขนสงและพันธมิตรซัพพลายเชนขนสง

19
19
20

บทที่ 10 ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบัติสําหรับรถรวมบริการวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณสมบัติรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง)
เงื่อนไขทุนประกันภัยสําหรับรถบรรทุกของซัพพลายเชนขนสง
พนักงานขับรถของรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง)
มาตรฐานของรถบรรทุกที่เขารวมบริการในซัพพลายเชนขนสงของวี-เซิรฟฯ
มาตรฐานการใหบริการขนสงตรงเวลา (JIT)
ขอกําหนดอื่นๆ
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนรถรวมบริการซัพพลายเชนขนสง

21
21
21
22
22
23
23

บทที่ 11 ปฏิบัติการสําหรับการขนสงประเภทสินคาเฉพาะทาง
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑและเครื่องสําอาง
ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาดานอาหาร
ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทเคมีภัณฑ
ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาทั่วไปและการใชแรงงาน
ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย

24
25-28
29
30-31
32-33

บทที่ 12 การขนถายสินคาดวยความปลอดภัยรวมถึงการใชเครื่องมือพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอหามและระเบียบการปฏิบัติของการพนักงานขนถายสินคา
แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน
การขนถายสินคาที่มูลคาสูง มีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย
การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย
การขนถายสินคาประเภทสารเคมี
การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ
การขนยายสินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ
การปฏิบัติการขนสงสินคายางและน้ํายาง
9. การสงออกขามแดนมาเลเชีย

10. การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Border
11. การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Cross Border Door to Door

สามารถขอคูมือระบบปฏิบัติการมาตรฐานความเปนเลิศขนสงทางถนน
และมาตรฐานซัพพลายเชนรถรวมบริการขนสง ไดที่...
E-Mail : transport@v-servegroup.com
Call Center : 02-744-1007 ต่อ 19
Hot Line : 064-656-5999 สายตรง
www.v-servelogistics.com

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมได
โดยการ SCAN QR CODE ไดที่นี่

34
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37
38
39
40-41
42-43

44-46

บทที่ 1
ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง
SATISFACTION WARRANTEE : TRANSPORT SERVICE BEST PRACTICE
1. Just In Time Best Practice / ระบบปฏิบัติการความเปนเลิศการสงมอบสินคา
 Inbound ขาเขา 98%
 Outbound ขาออก 100%
2. V-Serve Safety Standard Transport Manual (10s) / ระบบคูมือมาตรฐานความปลอดภัยขนสง ประกอบดวย
1) ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลที่ 3
2) ขอปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใตการเกิดอุบัติเหตุ
3) การตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย
4) การตรวจสภาพตูคอนเทนเนอรเพื่อความปลอดภัย
5) ขอระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตางๆ
6) การปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย
7) การปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ
8) การปองกันโจรภัยและการขโมยสินคา
สามารถดาวน์โหลด
9) ปฏิบัติการขนสงเพื่อสิ่งแวดลอม
คู่มือฯ ทางมือถือได้ ทีนี
10) Call Center ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกสเพื่อความปลอดภัย
3. Transport Guarantee Limit Liability / ความรับผิดชอบความเสียหายไมเกิน
 รถ 4 ลอ ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน
500,000 บาท
 รถ 6 ลอ ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน
1,000,000 บาท
 รถ 10 ลอ ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน
1,000,000 บาท
 รถเทรลเลอร ตามความเสียหายจริงแตไมเกินจํานวน
2,000,000 บาท
(หากลูกคาตองการเพิ่มใหสูงกวานี้ สามารถซื้อประกันภัยเพิ่มจากวี-เซิรฟ ได)
4. Real Time E - Call Center / Truck Route Status and Traceability
ศูนย ควบคุมขนส งอิเ ล็กทรอนิ กส เพื่ อควบคุม-ติดตามสถานะรถบรรทุ กแบบเรี ยลไทม เปนศูนย ทําหนาที่รับแจ ง
อุบัติเหตุเพื่อการแกปญหาแบบทันทวงที สามารถตรวจสอบสถานะการรับบรรทุกขึ้นเรือ (Customs Status 04) การ
ทํางานใชระบบ GPS และโปรแกรมซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อเปนการเฉพาะ
เวลาการทํางานของ Call Center 24 hours
ศูนยกิ่งแกว : ชวงเวลาทํางานกะเชา
เวลา 07.00 - 16.00 น. Tel.086-341-8950
ชวงเวลาทํางานกะบาย เวลา 16.00 - 23.00 น. Tel.086-341-8950
ชวงเวลาทํางานกะดึก
เวลา 23.00 - 07.00 น. Tel.086-341-2736
ศูนยสุขุมวิท 77 : เวลา 20.00 – 04.00 น. (ยกเวนวันอาทิตย)
Tel.086-341-2736
วันนักขัตกฤษ
เวลา 09.00 - 16.00 น.
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5. Traffic Rule & Drug Free Transport Best Practice / ขนสงถูกกฎหมายและปลอดยาเสพติด
รถขนสงของวี-เซิรฟจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายเปนระบบปฏิบัติการเปนเลิศมีการ MOU กับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติดานยาเสพติด มีการเช็คตรวจแอลกอฮอลกอนปฏิบัติหนาที่และการตรวจเลือดอยางตอเนื่อง
6. Air Pollution Treatment & Environment Care Transport
มีการตรวจคาควันดําเพื่อสิ่งแวดลอมดวยอุปกรณที่มีมาตรฐานไดรับการรองรับจากกรมการขนสงทางบกพรอมทั้งมี
ระบบปฏิบัติการการซอมบํารุงตามระยะเวลาและคูมือที่กําหนด
7. International Standard Certificate / ระบบมาตรฐานขนสงสากล
 Q-Mark Standard มาตรฐานขนสง (กรมการขนสงทางบก)
 Q -Cold Chain Standard มาตรฐานขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ (2019)
 AEO Standard มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (WCO)
 ISO 9001 : 2015 (ACM/ UKAS)
 Halal Standard มาตรฐานขนสงสินคาฮาลาล (ศูนยวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
8. Transport Supply Chain Risk Management / การบริหารความเสี่ยงโซอุปทานขนสง
ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการซัพพลายเชนดานขนสงของวี-เซิรฟใหมีมาตรฐานเทียบเทากับรถของวี-เซิรฟ มีการ
อบรมทักษะพนักงานขับรถและตรวจสภาพรถตามตารางที่กําหนด
9. Drivers & Supply Chain Skill Development Center / ศูนยอบรมทักษะผูบริหารและพนักงานขับรถ
บริษัทฯ มีศูนยอบรมของตนเองและหลักสูตรการอบรมทักษะคนขับรถ-ผูบริหารงานขนสงทั้งซัพคอนแทรคและ
บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับขนสงภายใตมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) ซึ่งวี-เซิรฟไดรับอนุมัติเปน
หนวยงานสอบรับรองมาตรฐานดานขนสงและคลังสินคา
10. Customer Satisfaction Evaluation / แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาที่ใชบริการโดยมีแบบสอบถามทั้งระบบสํารวจและการสัมภาษณ
ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ
11. นวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสง
 B2B Smart Link App. ลูกคาสามารถเชื่อมโยงขอมูลผานแอปพลิเคชั่น-ติดตามการทํางานผานอินเตอรเน็ตและ
โมบายโฟน (เริ่มใช กรกฎาคม 2562)
 E-Call Center & Truck Route Traceability โปรแกรมควบคุมสถานะขนสงเชื่อมโยงออนไลนกับ GPS สามารถ
ติดตามสถานะทั้งปจจุบันและยอนหลังรถบรรทุกทุกคันซึ่งใหบริการลูกคา
 E-Driver Big Data ระบบฐานขอมูลพนักงานขับรถทั้งของวี-เซิรฟและซัพพลายเชนเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสนง.
ตํารวจแหงชาติ
 E-Booking ระบบการจองรถอิเล็กทรอนิกส
 E-Alert ระบบแจงเตือนทะเบียนรถ, ประกันภัย, ใบขับขี่และอื่นๆ เชื่อมโยงอัตโนมัติ
 LINE & E-Advise Board ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและพนักงานขับรถดวยระบบ LINE
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12. V-serve Transport Service Standard Best Practice Manual
คูมือมาตรฐานปฏิบัติการความเปนเลิศขนส งทางถนนและมาตรฐานซัพ พลายเชนรวมบริการขนสง ทั้งหมด
10 ดาน ไดแก
1) Just In Time Best Practice ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT) 98 %
2) High Risk Transport & Special Treatment Operation คูมือและอบรมทักษะผูบริหารขนสงและพนักงาน
ขับรถเกี่ยวกับปฏิบัติการขนสงที่มีความเสี่ยงสูงและตองการดูแลเปนพิเศษ 14 ประเภท
3) ยกระดับคุณภาพและคุณภาพดานขนสงเพื่อความพึงพอใจของลูกคา
4) ปฏิบัติการมาตรฐานสากลใหบริการดานขนสง 5 มาตรฐาน
 Q-Mark Standard มาตรฐานขนสง (กรมการขนสงทางบก)
 Q -Cold Chain Standard มาตรฐานขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ (2019)
 AEO Standard มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (WCO)
 ISO 9001 : 2015 (ACM/ UKAS)
 Halal Standard มาตรฐานขนสงสินคาฮาลาล (ศูนยวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
5) มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากยานพาหนะขนสง ( Environment Care )
6) การบริหารความเสี่ยงในงานขนสง (Transport Risk Management)
7) ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสียหาย ( Limited Liability )
8) การพัฒนาบุคลากรขนสงและพันธมิตรซัพคอนแทรค
9) ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบัติสําหรับรถรวมบริการของวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด
10) ปฏิบัติการและมาตรฐานสําหรับขนสงสินคาเฉพาะทาง
“สามารถดาวน์โหลด
คู่มือขนส่งปลอดภัยทางมือถือ
ได้ ทีนีค่ะ”
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บทที่ 2
Just In Time Best Practice / ปฏิบัติการขนสงตรงเวลา (JIT)
ตัวชี้วัด : สงสินคาตรงเวลาตามที่กําหนด
แนวทางการปฏิบัติ :
2.1 ยกระดับขนสงตรงเวลา : ดวยการประกันเวลาสงมอบ (JIT Warranty)
1) จัดรถขนสงภายใตเงื่อนไขคูมือประกันเวลา
2) อัพเดตคูมือประกันเวลาใหสอดคลองกับการทํางานตรงความตองการของลูกคา
3) อัพเดตคูมือการปฏิบัติงานการสงสินคาและการติดตามสถานะรถขนสง Call Center ใหเขมขนขึ้น
4) ตั้งเปาหมายการสงมอบสินคาตรงเวลา : งานขาออก 100%, งานขาเขา 98%
5) ประชุมสายงานขนสงและซัพพลายเชนที่มีคะแนนการสงสินคาต่ํากวาเปาหมาย(JIT Under Score)
เพื่อแกไขและพัฒนาจุดบกพรอง
2.2 JIT One Team To Go การประกันเวลาการสงมอบ, การปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหวางบริษัท
วี- เซิรฟ ฯ และซัพพลายเชนขนสง (Transport Supply Chain)
ตัวชี้วัด : ลูกคาพึงพอใจในการใหบริการคะแนนประเมิน CDR 98%
แนวทางการปฏิบัติ :
1) B2B Smart Link Application/ การเชื่อมโยงขอมูลติดตามงานผานแอปพลิเคชั่น
2) CS /DV /ขนสง ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันเวลารวมกัน (ภายใตขอกําหนดและคูมือการ
จองรถ)
3) ประชุมรวมกันซัพพลายเชนรถรวมบริการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการสรุปการทํางานและหารือแนวทางการ
พัฒนาและแกไขรวมกัน
4) สนทนากลุมLine@ กับผูปฎิบัติบริษัทรถรวมบริการซัพพลายเชนขนสง เพื่อการประสานงาน
และติดตามปญหาอยางใกลชิด
2.3 JIT Transport Innovation
ตัวชี้วัด : นวัตกรรมซอฟแวรเพื่อสงเสริม JIT Best Practice
แนวทางการปฏิบัติ :
1) นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ที่บริษัทวี- เซิรฟ ฯใชงานเชื่อมโยงการทํางานของซัพพลายเชนขนสง
- E- Booking / การจอดรถอิเล็กทรอนิกส
- E-Driver / ซอฟตแวร
- E-Alert / โปรแกรมแจงเตือนขนสง
- E-Advise Board
- E-Call center / ศูนยติดตามงาน 24 ชั่วโมง (GPS Tracking)
2) อัพเดตคูมือการติดตามงานของ Call Center ใหทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มีใชอยูในปจจุบัน
3) นําระบบเทคโนโลยี โปรแกรมตางๆ ที่ทาง IT พัฒนามาเชื่อมโยงโปรแกรมการทํางานกับ
ซัพพลายเชน
4) จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมตางๆ และเผยแพรการใชงาน
5) จัดอบรมการใชโปรแกรมใหกับเจาหนาที่ขนสงและซัพพลายเชนขนสง
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2.4 ศูนยปฏิบัตริ ะบบ Call Center 24 ชั่วโมง (Transport Status Watching Monitor)
ตัวชี้วัด : รายชื่อซัพพลายเชนที่เขารวมโครงการ
แนวทางการปฏิบัติ :
- จัดการประชุมซัพพลายเชนทั้งรายปและไตรมาส
- นโยบายบริษัทและภาพรวมธุรกิจ
- แผนการทํางานดานความปลอดภัยการดูแลลูกคาและสิ่งแวดลอม
1) ยกระดับการทํางานศูนย Call Center ใหสามารถติดตามงานไดทันทวงที โดยการนําเทคโนโยลียี GPS
Real time Video Cam / Line@ transport Monitor ชวยในการติดตามการทํางาน
2) อัพเดตคูมือใหทันสมัยกับเทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบัน และทําการอบรมเจาหนาที่การทํางาน (ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสงถึงมือลูกคา)
3) ทบทวนเนื้อหาการทํางาน ทุก 3 เดือน

รูปภาพแสดงระบบ Call Center Monitor
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บทที่ 3
High Risk Transport Treatment การบริหารความเสี่ยงขนสินคาที่มีความเสี่ยงสูง ดวยการอบรมทักษะผูบริหารขนสง
และพนักงานขับรถเกี่ยวกับปฏิบัติการขนสงที่มีความเสี่ยงสูง 14 ประเภท มีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

สินคามูลคาสูงที่ตองทําประกันภัยเพิ่ม (High Value Goods Delivery)
การสงมอบแบบซุปเปอรตรงเวลา (Super JIT Delivery)
การสงมอบแบบเขาไลนผลิต (Lean & Slot Manufacturing)
สินคาตองมีใบอนุญาตนําเขา-สงออก (Permit & License Goods)
การสงมอบสินคาผานแดน (Transit & Cross Border Transport)
การขนสงสินคาเคมี – สารไวไฟและสินคาอันตรายประเภทตาง ๆ (Flammable & Dangerous Goods)
การขนสงใชรถโลเบส (Trailer Flat Bed)
การขนสงที่ตองใชเครนและเครื่องมือหนัก (Heavy & Special Equipment Transport)
การขนสงสินคาขนาดใหญพิเศษที่ตองสํารวจเสนทางกอนปฏิบัติงาน (Extra Size Transport)
การขนสงสินคาออนไหวเสียหายงายหรือมีเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Sensitive Goods & Vibration
Meter)
การขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิพเิ ศษ (Temperature Control Transport)
การขนสงสินคาเนาเสียหายงายหรือสินคามีชีวิต (Perishable Goods & Life Product) และการขนสง
สินคาพิเศษอื่น ๆ ที่ตองการเครื่องมือและการดูแลเปนพิเศษ
การขนสงสินคาฮาลาล (Halal Logistics)
สินคางานไมเต็มตูหรือไมเต็มคันรถ (LCL Delivery)
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บทที่ 4
การรักษาลูกคาและความพึงพอใจดานขนสง
ตัวชี้วัด : คะแนนความพึงพอใจไมตกชั้น “Under Score”
แนวทางการปฏิบัติ :
4.1 ปฏิบัติการรักษาลูกคา “Under Score” (การดูแลและขอปฏิบัติสําหรับลูกคาไดคะแนน
โพลความพึงพอใจที่ต่ํากวาเกณฑ)
ตัวชี้วัด : คะแนนโพลสํารวจความพึงพอใจ (CDR) จากลูกคาซึ่งตองไดคะแนนความพึงพอใจ 98%
แนวทางการปฏิบัติ :
1) จัดทําคูมือ การดูแลและขอปฏิบัติ สําหรับลูกคา ที่ขึ้นทะเบียนลูกคา Under Score
2) จัดประชุมรวมกันระหวางบริษัทวี- เซิรฟ และซัพพลายเชน
3) ประชุมและอบรมบริษัทรถรวมบริการขนสง หัวขอดังตอไปนี้
(1) 10S Safety Transport
(2) สงสินคาถูกตอง-ตรงเวลา ตามที่ลูกคากําหนด (Just In Time KPI)
(3) สินคาไมเสียหายไมสูญหายระหวางการขนสง
(4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูรับสินคาหรือโรงงานลูกคา
4.2 การดูแลลูกคาใหม (N Customer) แผนรักษาลูกคา : Customer Demand Responsiveness
1) การบริหารความเสี่ยง เชน ศึกษางานลูกคา, เสนทางขนสง, ขอจํากัดการทํางาน, กฎระเบียบของลูกคา,
การแจงขอบเขตความรับผิดชอบ
2) การดูแลลูกคาใหมที่พึ่งเขามาจะตองใหรถบริษัทวี-เซิรฟฯวิ่งกอนเพื่อเก็บขอมูลและนํามาพิจารณาจาย
งานใหซัพพลายเชนรถรวมบริการ
3) ชวงเดือนแรกตองติดตามใกลชิดมีการติดตามงานและรายงานความสําเร็จของงาน หลังจากที่สงสินคา
เสร็จแลวใหพนักงานบริการลูกคา (CS) ทราบเพื่อแจงลูกคาตอไป
4) ทําการประชุมพนักงานเจาหนาที่แผนกขนสงหรือลูกคาที่ตองดูแลเปนพิเศษในแตละเดือน
5) ทําการแจงกฎระเบียบการปฏิบัติในเขตโรงงานลูกคาไปยังบริษัทรถขนสงเปนประจําทุกเดือน เพื่อเนนย้ํา
การใหความสําคัญกับการบริการลูกคา
6) กรณีที่ลูกคาประเมินไมพอใจหรือไดรับขอรองเรียนจากลูกคาตองดําเนินการชี้แจงทันทีและปฏิบัติการ
ดําเนินการแกไขทันที ไมตองรอในการประชุมประจําเดือน
7) พนักงานขับรถและเจาหนาที่ขนสงของบริษัทซัพพลายเชนตองทราบรายละเอียดและขอกําหนดของ
ลูกคาโดยการอีเมลเปนลายลักษณอักษร
4.3 แผนการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของพนักงานขนสง
1) การอบรมความปลอดภัยในการทํางานไดแก คูมือ10s Safety Transport และ Q-Mark Standard
2) อบรมการมีใจรักในงานบริการขนสง และการสรางภาพลักษณที่ดี
3) จัดทําหลักสูตรและอบรม ใหเปนผูมีความชํานาญใหบริการขนสงสินคาแตละประเภทและสินคาที่มีความ
เสี่ยงสูงและตองการดูแลพิเศษ (14 ประเภท) โดยใหจัดทําคูมือการทํางานและ Checklist
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4.4 แบบประเมินความพึงพอใจบริการขนสง / Customer Satisfaction Evaluated
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจขนสงสําหรับลูกคาที่ใชบริการโดยมีแบบสอบถามทั้งระบบ
สํารวจและสัมภาษณ ทางอิเล็กทรอนิกส มีการนําผลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการอยางเปนระบบ
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บทที่ 5
ปฏิบัติการมาตรฐานสากลการให
การใหบริการดานขนสง
ตัวชี้วัด : สอบผานการตรวจสอบทําตามคูมือมาตรฐานสากล
แนวทางการปฏิบัติ :
5.1 ทําการอบรมพัฒนาและสงเสริมบุคลากรบริษัทขนสง ระดับสั่งการ ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานสากล
ใหหมีความรูความ และสามารถปฏิบัติงานและถายทอดสื่อสารตอได
5.2 ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก
1) คูมือ10SS Safety Transport Standard
- S1 : ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถและบุคคลที่ 3
- S2 : ขอปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใตการเกิดอุบัติเหตุ
- S3 : การตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย
- S4 : การตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอรเพื่อความปลอดภัย
- S5 : ขอควรระวังความปลอดภัยการขนสงสินคาประเภทตางๆ
- S6 : การปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย
สามารถดาวน์โหลด
คู่มือฯทางมือถือได้ทีนี
- S7 : ปองกันสินคาเสียหายและสินคาไมครบ
- S8 : การปองกันโจรภัยและการขโมยสินคา
- S9 : ขอปฏิบัติการขนสงเพื่อสิ่งแวดลอม
- S10 :Call Center ศูนยควบคุมขนสงอิเล็กทรอนิกสเพื่อความปลอดภัย
2) Q-Mark Standard และ Q-Cold Chain มาตรฐานคุคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก (กรมการ
ขนสงทางบก)
ทางบก
การประเมินตนเองตามมาตรฐานคุ
ตนเองตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก ซึ่งเปนขอกําหนด
บังคับที่จะตองปฏิบัติและบรรลุผลตามที่กําหนด ไดแก
 ขอมูลพื้นฐาน
 ขอกําหนดดานองคกร
 ขอกําหนดดานปฏิบัติการขนสง
ตามแบบฟอรมประเมิน
 ขอกําหนดดานพนักงาน
 ขอกําหนดดานยานพาหนะ
 ขอกําหนดดานลูกคาและภายนอ
และภายนอก
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3) AEO Standard (AEO Self-Assessment
Self
Form)
(1) ความปลอดภัยโซอุปทานของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Security)
 มาตรการในการคั
มาตรการในกา ดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจซัพพลายเชนขนสงกอนการทําธุรกรรมรวมกัน
 การกําหนดกฎเกณฑทางดานความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
 พันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดมีขอตกลงหรือสัญญาในการดําเนินธุรกิจรวมเปนลายลักษณ
อักษร
 การจดทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจ (Approved Business Partner) ที่ผานการรับรองจาก
ผูมีอํานาจกระทําการ
 การทบทวนมาตรฐานการปฏิ
การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของพันธมิตรใน
การดําเนินธุรกิจรวมกันเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ความปลอดภัยในสวนที่เกี่ยวกับสินคาและซัพพลายเชน
(Cargo & Supply Chain Security)
 กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาเขา
 กระบวนการควบคุมการทํางานของฝายจัดสงสินคาขาออก
 กระบวนการควบคุมการทํางานดานคลังสินคา

.
.
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บทที่ 6
มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากยานพาหนะขนสง
(Transport Environment Care)
ตัวชี้วัด : ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากยานพาหนะขนสงที่มีคาเกินมาตรฐาน
แนวทางการปฏิบัติ :
1) ทํ าหนั งสื อแจ งให ซัซัพพลายเชนขนส งทุ ก รายรั บทราบให เ ข าโครงการ “ขนส
ขนส งปลอดภั ย และเป นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม” เพื่อตรวจรถขนสงที่มีอายุรถตั้งแต 5 ป ขึ้นไปตรวจวัดคาคารบอน จากสถานการณปญหามลพิษ
ฝุนละอองที่กระจายตามพื้นที่ตาง ๆ จากมลพิษจากรถยนตและรถบรรทุกมีสวนทําใหเกิดคาควันพิษฝุนละออง
โดยบริษัทวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด มีการใชเครื่องตรวจวัวัดคาควันดําที่ไดมาตรฐานมาใช
าต
ในการดําเนินการ
กับรถบริษัทฯ และรถซัซัพพลายเชนขนส
พลายเชน ง
2) ทํารายงานเพื่อขึ้นทะเบียนจํ
น านวนรถไมมีมลพิษ, สําหรับที่ไมผานเกณฑเปนรถมีมลพิษ คาควันดําเกินมาตรฐาน
หามนํามาใชใหบริการจนกวาจะปรับปรุงจนผานเกณฑที่กําหนด
3) การจัดทําคูมือ “การตรวจ
การตรวจควันดําและการบํารุงรักษารถ” เปนคูมือขนาดพกพาไดสะดวก ซึ่งการตรวจควันดํา
ใหดําเนินการทําทุก 6 เดือน
4) ใหทําหนังสือแจงลูกคาเกี่ยวกับ “มาตรการป
มาตรการปองกันและลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากยานพาหนะขนสง”
โดยบริษัทวี-เซิรฟฯ ไมไดละเลยและใหความสําคัญดูแลรถขนสงที่เขาไปโรงงานสงสินคาใหกับลูกคา ซึ่งรถที่ไม
ผานเกณฑมาตรฐานจะไมใหวิ่งรับสินคาเขาโรงงาน

อุปกรณตรวจวัดควันดํา

การวัดและตรวจสอบควันดํา
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บทที่ 7
การบริหารความเสี่ยงในงานขนสง (Transport Risk Management)
ตัวชี้วัด : สินคาเสียหายเคลมเปนศูนย
แนวทางการปฏิบัติ :
7.1 อัพเดตทะเบียนรถบรรทุกของซัพพลายเชน
1) อัพเดตและยืนยันทะเบียนซัพพลายเชนขนสงทุกเดือน
2) ขึ้นทะเบียนซัพพลายเชนขนสงกอนใชงาน
3) กรณีที่รถขนสงไมไดมีการเรียกใชงาน นานเกิน 3 เดือน ให Delete ออกจากทะเบียนรายชื่อซัพพลายเชน
ขนสง
4) หากมีการเรียกกลับมาใชใหมจะตองขึ้นทะเบียนใหอัพเดตอีกครั้ง
7.2 10S Safety Transport Manual for Subcontract /ปฏิบัติตามคูมือขนสงปลอดภัย
1) จัดทําและเผยแพร คูมือ 10S Transport Manual
2) อบรม10S Transport manual พนักงานขับรถ บริษัทขนสงในโซอุปทานครบทุกบริษัท
7.3 SAFETY TRANSPORT : ขนสงปลอดภัย
1) จัดอบรมพนักงานขับรถเรื่องความปลอดภัยจากหนวยงานความปลอดภัย
2) จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย
3) จัดเจาหนาที่ในการสุมตรวจยาเสพติด อยางนอยปละ 2 ครั้ง
4) จัดเจาหนาที่สุมตรวจเปาแอลกอฮอล ในไซดงานบริษัท วี-เซิรฟฯ
7.4 ประกันภัยทางขนสง (Transport Insurance)
“สามารถดาวน์โหลดคูม่ อื ฯ
ทางมือถือได้ทนีี
1) รถขนสงวี-เซิรฟ ฯและซัพพลายเชนทุกคันที่ใหบริการตองมีประกันภัย 100%
2) อัพเดต ตารางกรมธรรม ประกันภัยรถยนต / ประกันภัยสินคา
3) สุมเช็คเลขที่กรมธรรมที่นํามาขึ้นทะเบียนทุก 6 เดือน
4) ความคุมครองขั้นต่ําและจํากัดรับผิดชอบความเสียหายตอครั้งตามเกณฑที่กําหนด(ดูรายละเอียดหนาถัดไป)
7.5 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินความตอเนื่องธุรกิจ (BCM) เชน สถานการณภัยพิบัติ การปดถนนดวยสาเหตุตางๆ
1) อัพเดตคูมือและลําดับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจะตองครอบคลุม เสนทางหลักการเดินรถขนสงทั้ง
4 ภาค ประจําป 2562
- คูมือแผนรองรับน้ําทวม
- คูมือแผนรองรับจลาจล/ปดถนน
- สถานการณฉุกเฉิน ขณะอยูในโรงงานลูกคา(ประทวง)
2) อบรมทบทวนพนักงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
7.6 ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด/ ประกาศกรมการขนสงทางบกหรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ประกาศและเผยแพรใหพนักงานขับรถทราบและปฏิบัติตาม
2) กําหนดบทลงโทษชัดเจน เมื่อพนักงานขับรถไมปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดหรือประกาศจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3) เชิญเจาหนาที่ตํารวจจราจรมาอบรมพนักงานขับรถเรื่องกฎจราจร
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บทที่ 8
ขอจํากัดความรับผิดชอบความเสี
ความเสียหาย (Limit Liability)
ตัวชี้วัด : จํากัดความรับผิดชอบความเสี
ชอบ
ยหาย ซึ่งสามารถชดเชยประกันภัยตามความเสียหายแบบ All Risk
แนวทางการปฏิบัติ :
8.1 กําหนดขอบเขต – จํากัดความรับผิดชอบรถแตละประเภททีที่รับผิดชอบความเสียหายตอลูกคามีรายละเอียดดังนี้
 รถเทเลอร
 รถ 10 ลอ / 6 ลอ
 รถปคอัพ

ความรับผิดชอบไมเกิน
ความรับผิดชอบไมเกิน
ความรับผิดชอบไมเกิน

2,000,000 บาท
1,000,000 บาท
500,000 บาท

(หากลู
หากลูกคาประสงคเพิ่มชดเชยความเสียหายที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด สามารถจัดซื้อประกันภัยเพิ่มเติมผานทางวี-เซิรฟ)

8.2 ระบบการแจงเตือน (EE-ALERT) ประกันภัยหมดอายุ
1) กําหนดผูตรวจสอบ ALERT (การแจงเตือน) เปนสิ่งสําคัญที่สุดใหวางระบบใหชัดเจน
2) การเชื่อมโยงระบบ E-ALERT กับขนสงในซัพพลายเชนทุกบริษัทที่ใหบริการงานกั
าร บลูกคา
3) การตรวจสอบประกันภัยหมดอายุ ใหยึดวัน REAL EXPIRED เปนหลักในการตรวจสอบเพื่อไมตองทํางาน
ซ้ําซอนหลายรอบ ซึ่งการแจงเตือนสงจดหมายแจงเตือนถึงระดับผูบริหารและจัดเก็บหลักฐานไว
4) รายงานผลการตรวจสอบการแจงเตือน (ALERT) ประกันภัยหมดอายุทุกครั้งที่มีการประชุม TRANSPORT
& OPERATION MEETING ทุกครั้ง
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บทที่ 9
การพัฒนาบุคลากรขนสงและพัพันธมิตรซั
ร พพลายเชนขนสง (Skill Up Transport Partnership)
ตัวชี้วัด : คูมือ / จํานวนครั้งที่อบรมตามหลั
บรมตาม กสูตร
แนวทางการปฏิบัติ :
1) จัดคูมือการทํางานของพนักงานในแผนกของแตละตําแหนงที่ตองรับผิดชอบ
2) จัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหมีความรูในงานดานขนสงเฉพาะดานโดยการทําเปนคูมือปฏิบัติงาน
- จัดหมวดหมูประเภทลูกคาที่ขนสงใหบริการ
- ลูกคาแตละหมวดหมูมีความพิเศษที่จะตองบริการดานใดบาง
- ขอควรระวังตางที่ตองบริการลูกคามีอะไรบาง
- คูมือการทํางานแตละหนวยงาน
ยงานที่ตองดูแลลูกคาแตละราย
- ทําการทบทวนการทํางานของพนักงานในหนวยงาน ทุก 3 เดือน เปนโครงการพี่สอนนอง
3) จัดหลักสูตรสัมมนาความรูและประสบการณใหมใหซพั พลายเชนขนสงปละ 3- 4 ครั้ง
- หลักสูตรบริหารความเสี
ความเสี่ยง
- หลักสูตรมาตรฐานขนสง
- หลักสูตรดูงานโรงงาน
- หลักสูตรสินคาประเภท High Risk & Special Treatment (ทั้ง 12 ประเภท
ประเภท)

การอบรมพนักงานขับรถ ศูนยพัฒนาทักษะวี-เซิรฟฯ ณ คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ถนนบางนา-ตราด
ถนนบางนา
กม.6
หน้ า 20 / 46

บทที่ 10
ขอกําหนดมาตรฐานและคุณสมบัตสิ ําหรับรถรวมบริการวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด
10.1 คุณสมบัติรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ตองเปนนิติบุคล จดทะเบียนเปนบริษัท ,หางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียน โดยมีหนังสือรับรองบริษัทถูกตอง
มีใบอนุญาตประกอบการขนสง และตองไมหมดอายุในวันที่ใชบริการ
มีปริมาณรถยนตใหบริการอยางเพียงพอ อยางนอย 10 คัน
มีแผนรับรองกรณีรถเสีย , อุบัติเหตุ (BCP: Business Continuity Plan )
มีสํานักงาน และอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร / แฟกซ /โทรศัพท ครบถวนพรอมใชงาน
สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย
ผูประกอบการขนสงจะตองทําการขึ้นทะเบียนรถขนสงที่จะนํามาทําการขนสงสินคาโดยการยื่นเอกสาร รายการจด
ทะเบียนรถ ,สําเนา กรมธรรมประกันภัยสินคา , รถยนต สําเนาบัตรประชาชนพนักงานขนสงสินคา,สําเนาใบอนุญาตขับ
ขี่มายังเจาหนาที่ของบริษัทวี-เซิรฟฯ กอน นํารถเขามาวิ่งงาน
8) กรณีขนสงขามแดน จะตองมีประสบการณในการใหบริการขนสงขามแดนไปยังประเทศเพื่อนบาน

10.2 เงื่อนไขทุนประกันภัยสําหรับรถบรรทุกของซัพพลายเชนขนสง
1) การใชบริษัทประกันภัยใหเลือกบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับประกันภัยบาง
บริษัทซึ่งที่ผานมามีปญหาไมมีการจายคาสินไหม
2) ทุนประกันและประเภทประกันภัยรถยนตสําหรับรถบรรทุก มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรถให้ บริการ
เทรเลอร์ 18 ล้อ
10ล้อพืนเรี ยบ
10ล้อตูท้ ึบ
6 ล้อตูท้ ึบ
4 ล้อตูท้ ึบ

ประกันภัน สิ นค้ า
ขันตํา 3,000,000 บาท
ขันตํา 2,000,000 บาท
ขันตํา 1,000,000 บาท
ขันตํา 1,000,000 บาท
ขันตํา 500,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์
ประเภท1 , ประเภท3
ประเภท1 , ประเภท3
ประเภท1 , ประเภท3
ประเภท1 , ประเภท3
ประเภท1 , ประเภท3

(ไมเกี่ยวของกับขอจํากัดความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา)
10.3 พนักงานขับรถของรถรวมบริการ (ซัพพลายเชนขนสง)
1) พนักงานขับรถตองมีอายุ ตั้งแต 25-65ป
2) ผานการตรวจสุขภาพประจําปตามกําหนดระยะเวลา และตรวจโรคที่เปนอุปสรรคตอการขับขี่มีการบันทึกและเก็บรักษา
ผลอยางเปนระบบ
3) พนักงานขับรถตองไมเปนผูเสพติดสารเสพติดผิดกฎหมายและตองยินยอมใหบริษัทสามารถสุมตรวจสอบและ/หรือตอง
สงผลการตรวจสอบใหกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทุก 3 เดือน
4) จะตองมีใบขับขี่รถตรงตามประเภทของรถที่ขับ และมีประสบการณการขับ อยางนอย 2 ป
5) พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทลูกคาและกฎระเบียบที่ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ กําหนด
6) พนักงานขับรถตองมีอุปกรณติดตอสื่อสารและตองสามารถติดตอสื่อสารไดตลอด 24 ชั่วโมง
7) พนักงานขับรถจะตองแตงกายสุภาพ มีชุดพรอมและอุปกรณเซฟตี้สวนบุคคลครบถวน ทั้งรองเทา,หมวก,แวนตาและเสื้อ
สะทอนแสง
8) หามพกพาอาวุธทุกชนิดเขาไปในเขตโรงงานลูกคา หากตรวจพบจะสงดําเนินคดีทันที
หน้ า 21 / 46

9) หามพนักงานขับรถบรรทุก ทุกคนเลนการพนัน ,เสพสารเสพติดผิดกฎหมาย,ดื่มสุรา ของมึนเมารวมถึงการสูบบุหรี่ และ
การจุดไฟทุกชนิด ทั้งนอกและในเขตโรงงานลูกคา
10) หามพนักงานขับรถลาง, ทิ้งสารเคมี หรือคราบน้ํามัน หรือขยะใดๆที่ติดมากับพื้นรถลงในถนน หรือแหลงน้ําสาธารณะ
และในเขตโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด
11) เมื่อรับสินคาแลวใหพนักงานขับรถนํารถไปยังสถานที่ตามที่แจง หามออกนอกเสนทางหากมีความจําเปนตองเขาอูหรือ
เปลี่ยน ยานพาหนะ จะตองแจงใหเจาหนาที่ของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทราบทันที

10.4 มาตรฐานของรถบรรทุกที่เขารวมบริการในซัพพลายเชนขนสงของวี-เซิรฟฯ
1) สภาพรถอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
2) กรณีที่เปนรถ 4 ลอ, 6 ลอ, 10 ลอ ตูทึบจะตองทําการทดสอบตูรั่ว หากพบหามนํามาใชงาน จนกวาจะซอมแซมและ
ทดสอบจนผานถึงจะนํามาใชงานได
3) กรณีที่เปนการคลุมผาใบจะตองจัดหาผาใบคลุมสินคาที่มีสภาพดีปองกันน้ําไดพรอมใชงานไมขาดไมรั่วซึม
4) รถบรรทุกทุกคันที่เกิดชํารุดหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆระหวางการเดินทางจะตองแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ให
ทราบโดยทันที
5) รถขนสงจะตองมีอุปกรณติดตามรถ GPS ครบทุกคัน (ตั้งแตรถ 6 ลอขึ้นไป) และในกรณีรถ 4 ลอ หลังจากเขามา
รวมงานกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯแลวจะตองดําเนินการติด GPS ภายใน 3 เดือน
6) จะตองมีการบันทึกขอมูลการเช็ครถและซอมบํารุงรถอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง พรอมทั้งสงประวัติการเช็ค สภาพและ
ซอมบํารุง ใหทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เปนประจําทุกเดือนและมาตรฐานการซอมบํารุงนั้นตองปฏิบัติตามแบบฟอรมที่ทาง
ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ กําหนด
7) รถขนสงจะตองมีอุปกรณเซฟตี้ประจํารถ, ถังดับเพลิง, ที่ล็อคลอ เปนตน
8) สําหรับรถบรรทุกที่ขนสงงานเหล็ก จะตองมีอุปกรณเซฟตี้เฉพาะทางสําหรับสินคา เชน ซัพพอรตที่มีสภาพดีปองกันการ
กระแทกและผาใบที่สามารถปองกันน้ําได
9) ในกรณีที่มีความเสียหาย/สูญหาย ใดๆที่ทําใหลูกคาของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ไดรับความเสียหายโดยเกิดขึ้นระหวางการ
ขนสงทางผูประกอบการขนสงจะตองเปนผูรับผิดชอบ

10.5 มาตรฐานการใหบริการขนสงตรงเวลา (JIT) ประกอบดวย
1) ตัวชี้วัด : Inbound /ขาเขา
JIT 98 %
: Outbound /ขาออก JIT 100 % (ไมตกเรือ)
2) การไดรับแจงใชบริการรถ ซึ่งทางบริษัทวี-เซิรฟฯจะใชทางแฟกซและอีเมลเทานั้น หากผูประกอบการขนสงตกลงที่จะ
จัดสงรถให จะตองดําเนินการจัดสงรถใหตรงกับวันและเวลาที่ทางบริษัทวี-เซิรฟฯตองการ หากจะใชรถหมุนเวียนตอง
แนใจวาสามารถมารับ-สงสินคาไดทัน ในกรณีที่ไมสามารถจัดหารถ หรือรถมาชากวากําหนด จะตองโทรแจงใหทาง
บริษัทวี-เซิรฟฯทราบลวงหนากอนเวลารับสินคา
3) มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนสง ตั้งแตรับคําสั่ง จนถึงการสงมอบสินคาของลูกคาแตละประเภทโดยแสดงถึง
ขั้นตอนการดําเนินงานใหครบถวน
4) มีกระบวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการทํางาน/มีการบันทึกและการหาสาเหตุ เละแนวทางแกไขปญหา
ขอผิดพลาดที่สําคัญเพื่อใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานพรอมทั้งมีมาตรการปองกันที่ชดั เจน
5) เมื่อผูประกอบการซัพพลายเชนขนสงรับงานจากทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสหรือการ Booking ผานอีเมล
จะตองแจงทะเบียนรถ, ชื่อพนักงาน, เบอรโทรศัพทของคนขับรถใหเจาหนาที่ของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทราบ เพื่อ
ดําเนินการติดตามรถขนสงตอไป
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6) กรณีที่ผูประกอบการสงสินคาลาชา-ไมตรงตามเวลาที่กําหนด จะตองทําการปรับปรุงการใหบริการทันที หากเกิดความ
ผิดพลาดซ้ําอันเนื่องมาจากการละเลยการแกไข ทางบริษัทวี-เซิรฟฯสามารถยกเลิกการใหบริการไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนาไดทันที
7) ทุกครั้งที่ดําเนินการสงสินคาเสร็จจะตองแจงใหเจาหนาที่ของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ทราบทุกครั้ง
8) ผูประกอบการรถรวมบริการขนสงจะตองใหความรวมมือในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตามนโยบายของทาง
บริษัทวี-เซิรฟฯ อยางเครงครัด
9) ซัพพลายเชนขนสงตองใหความรวมมือในการประชุมรวมกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เพื่อทราบถึงความตองการของลูกคา
และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
10) กรณีที่ผูประกอบการใชรถรวม ตองแนใจวาเจาของรถรวมไดอานและเขาใจในมาตรฐานฉบับนี้ และมีเงื่อนไขตรงกับที่
ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ตองการ รวมถึงความสามารถของเจาของรถรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในความเสียหายเพราะ
หากเกิดกรณีเรียกชดเชยคาเสียหาย ทางบริษัทวี-เซิรฟฯ จะเรียกจากผูประกอบการขนสงที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทวีเซิรฟฯ เทานั้น

10.6 ขอกําหนดอื่นๆ
1) บริษัทขนสงที่มาใหบริการกับทางบริษัทวี-เซิรฟฯ ภายใน 3 เดือนตองสมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสมทบกับทาง
สมาคม โลจิสติกสและขนสงไทย ซึ่งมีคาสมาชิกปละ 1,500 บาทตอป ซึ่งสามารถเขาดูรายละเอียดสิทธิประโยชน
ของการเปนสมาชิกและขอบังคับไดที่ www.v-servegroup.com หรือที่เบอรโทรศัพท 02-738 3732-3
2) บริษัทขนสงตองยินยอมใหเจาหนาที่ของทางบริษัทวี-เซิรฟฯ เขาไปตรวจสอบบันทึกการซอมบํารุงและมาตรฐาน
ความปลอดภัยโดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา
3) ขอปฎิบัติและรวมมือกับบริษัทวี-เซิรฟทรานสปอรต จํากัด เชน ดานขนสงปลอดภัย, แผนปฏิบัติการเปนเลิศขนสง
, การประชุมและอบรมทักษะการอบรมพนักงานขับรถ, มาตรการดานสิ่งแวดลอมและปองกันยาเสพติดระเบียบ
และเงื่อนไขการวางบิลและชําระเงิน ฯลฯ

10.7 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนรถรวมบริการซัพพลายเชนขนสง
ตามทีท่ างบริษัทวี-เซิรฟ ทรานสปอรต จํากัด มีนโยบายการขึ้นทะเบียนรถขนสงที่วิ่งงานกับ บริษัทฯ ทางฝายจัด
รถขนสงจึงขอเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนซัพพลายเชนดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
สําเนาใบประกอบการขนสงไมประจําการ
สําเนารายการจดทะเบียนรถ
สําเนาประกันภัยรถยนต
สําเนาประกันภัยสินคา (ทุนประกันภัยสินคาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด)
สัญญาการวิง่ งานรวมกับบริษัทวี-เซิรฟฯ
พาสปอรตพนักงานขับรถ (กรณีงานขามแดน)
พาสปอรตรถขนสง (กรณีงานขามแดน)

เอกสารเกี่ยวกับพนักงานขับรถ
1.
2.
3.
4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบขับขี่
รูปถายพนักงานขับรถ / รูปถายรถขนสง
ประวัติพนักงานขับรถ
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บทที่ 11
ปฏิบัติการสําหรับการขนสง-สงมอบประเภทสิ
ประเภทสินคาเฉพาะทาง (Specialty Transport)
11.1 ขั้นตอนปฏิบัติการรถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑและเครื่องสําอาง (Medicine & Cosmetic
Transport Standard)
1) กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานขับรถและแรงงานรับ-สงสินคา
(1) การแตงกายตองสุภาพ (หามใสกางเกงขาสั้น, เสื้อกลามเสืสื้อแขนกุด รวมทั้งหามถอดเสื้อ
ในขณะปฏิบัติงาน)
าน
(2) ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพื่อปองกันผมลวงลงมาได
(3) ตองสวมรองเทาหุมสน (หามใสรองเทาแตะ)
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานไวหนวดเครารุงรัง เมื่อมองแลวดูไมเรียบรอย
(5) หามใสเครื่องประดับตางๆ เชน สรอยขอมือ, ตางหู เปนตน

2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) สินคายา
ยา-เวชภัณฑ-เครื่องสําอางตองสอบถามลูกคาเกี่ยวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและ
ตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาระหวางบรรจุสินคา และระหว
และ างบรรทุกหามดับเครื่อง
(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด
(3) เปนสินคาอันตรายที่ตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาเปนสาร
ไวไฟหรือเปนพิษที่รุนแรง
(4) ยาและเครื่ องสํ าอาง สิ นค าประเภทห ามกระทบกระเทื อ นหรื ออุ ปกรณ ตรวจสอบความ
กระเทือนตองดูแลเปนพิเศษ (Vibrate Checking)

3) สภาพรถขนสงสินคา
(1) รถตองเป
ง นตูทึบที่มีล็อคกุญแจสภาพตูตองอยูในสภาพดี
สะอาดไมมีฝุนทั้งภายในและภายนอกรถตองสะอาด
รอบบริ เ วณคั นรถ ไฟท า ย,
ย ไฟส อ งสว า งในตู ไม
แตกหัก/ รถขนสง (หามใชรถคอกเด็ดขาด) ถาเปนรถ
คอกตองมีผาคลุมมิดชิดและสะอาด (งานประเภทนี้จะ
ไมใชรถผาใบคลุม)
(2) พื้ น รถขนส ง สิ น ค า ต อ งไม มี สนิ ม ยกเว น สามารถปู
กระดาษหรือผ าใบเพื่อป องกันสิ่งปนเปอนหรือทํ าให
ภาชนะหีบหอสกปรก (ตองแจงและถายรูปใหลูกค า
ทราบกอน)
น
(3) รถขนสงสินคาประเภทยาเวชภัณฑเครื่องสําอางจะตองแยกประเภทรถไว
งแยกประเภทรถไ บริการ แตสามารถ
นํารถอาหารแบ
รถอาหารแ งมาวิ่งงานนี้ได
(4) ภายในรถไมมแี มลง มูลของสัตวและซากสัตว (เชน หนู, มด, แมลงสาป
แ
และแมลงวัน เปนตน)
(5) ขนสงสินคาทั้งของวี-เซิรฟฯและซัพพลายเชนขนสงทุกวันตองทําการตรวจสภาพรถเบื้องตน
ตามคูคูมือและแผนความสะอาดที
และ
่กําหนดไว
(6) ตองแจงความรับผิดชอบ
ชอบความเสียหาย (Limited
Limited Insurance ใหลูกคาทราบเปนลายลักษณ
อักษร)
ษร
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4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินคา
(1) ตรวจสอบขั้นตอนตามขอ 11.1 วงเล็บ 1) ถึง วงเล็บ 3) โดยเครงครัด หากไมเปนไปตาม
ขอกําหนดห
หนด ามขึ้นของกอนไดรับอนุญาตจาก “Call Center”
(2) ตรวจเช็คสินคาทั้งสภาพและจํานวนกอนขึ้นรถ พรอมทั้งยกและจัดวางสินคาขึ้นรถใหตรง
ตามใบสงสินคา โดยครอบคลุมไปถึงสภาพหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยูในสภาพดี
สะอาด ปดผนึกอยางสมบูรณและไมมีรอยเปดหรือฉีกขาด
(3) มีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ
(4) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานที่สงสินคา, จํานวนสินคา, และตามเงื่อนไข
ของลูกคาที่กําหนด
(5) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพี่อรายงาน
ปญหาใหลูกคาทราบ
(6) หามนําอาหาร/
อาหาร เครื่องดื่มเขามารับประทานภายในบริเวณขึ้น-ลง สินคา และหามดื่มสุรา ของ
มึนเมาหรือสิง่ เสพติดในระหวางการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
(7) หามนําบุคคลที่ไมเกี่ยวของในการรับ-สสงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาเด็ดขาด
(8) หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด
(9) หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา
5) กฎระเบียบความปลอ
บความปลอดภัย (Safety Rule)
(1) ตองปดประตูพรอมล็อกกุญแจหรือชีลวีเซิรฟฯประตู
ประตูทุกบาน ซึ่งมีจุดกําหนดอยู 5 จุด ให
เรียบรอยกอนนําออกจากชองขึ้น- ลงสินคาของบริษัท
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพื่อปองกันรถลื่นไหล
(3) ไมติดเครื่องยนตรถขนสงขณะขึ้น-ลงสินคา (ยกเว
ยกเวนรถควบคุมอุณหภูม)ิ
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
(5) หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานทั้งจุดรับตนทาง และปลายทาง

1

2

3

4

5

ภาพ : การปดประตูล็อคตูทึบทั้งดานขาง 2 ดานและดานหลัง

11.2 คูมือมาตรฐานรถขนสงสินคาดานอาหาร (Food Transport Standard)
1) กฎระเบียบการแตงกาย
กายของพนักงานในการรับ-สงสินคา
(1) การแตงกายตองสุภาพ (หามใสกางขาสั้น, เสื้อกลาม, เสื้อแขนกุด รวมทั้งหามถอดเสื้อในขณะ
ปฏิบัติงาน)
าน
(2) ตองมีเน็ตคลุมผม หรือ หมวกใสคลุมผม เพื่อปองกันผมที่อาจลวงลงมาได
(3) ตองสวมรองเทาหุมสน (หามใสรองเทาแตะ)
(4) หามพนักงานสงไวหนวดเครากรุงรัง
(5) หามใสเครื่องประดับตางๆ
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2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) สินคาอาหารที่บูดเสียไดงาย เชน ปลา, เนื้อสัตว, ผักสด, ผลไม, เนย, นม, ช็อคโกแลต ฯลฯ
โดยเฉพาะสินคาแชเย็นและแชแข็ง (Chilled & Frozen Food) ตองสอบถามลูกคาเกี่ยวกับ
การตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุ สินคาระหวางบรรจุสินคา
และระหว
ระหวางบรรทุกหามดับเครื่อง
(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด
(3) เปนสินคาอันตรายที่ตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาปลาแชแข็ง
(Frozen Food อุณหภูมิขนสงตองไดอยางนอย -18°)
(4) สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรือมีอุอปุ กรณตรวจสอบความกระเทื
รวจสอบความ
อนตองดูแลเปน
พิเศษ
(5) ใหมีการตรวจสภาพสินคากอนบรรจุและหลั
ละ งขนถายโดยใชแบบพรบ.Check
บบพรบ
List (ตาม
ตัวอยางงแบบฟอรม Check List หนา 26)

ตรวจเช็คอุณหภูมขิ อบตูให
ใหตรงกันกับใบจองรถ

หมายเลขตู
หมายเลข จะตองตรงกัน
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ตัวอยางแบบฟอรม Check List

3) สภาพรถสงสินคา
(1) รถขนสงตองงเปนตูทึบที่มีล็อคกุญแจ หากเปนสินคาเนาเสียงาย (Per
(Perishable Goods) หรือ Frozen

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Food ตองใชรถประเภท Frozen Truck และหรือรถหองเย็น (Chilled
Chilled Truck)
Truck ตองมีเครื่องปนไฟ
“GENSET
GENSET” มีการตรวจสอบกราฟหรื
การตรวจสอบกราฟหรือมิเตอรอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาและชวงสงมอบลูกคาหาไม
เปนไปตามเกณฑ หามนําสินคาบรรทุกหรือลงของเด็ดขาด
ตัวรถและพื้นที่วางสินคาตองอยู
อยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ทั้งภายในและภายนอกรถตองสะอาด
รอบบริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก
พื้นรถขนสงสินคาตองไมมีสนิม ยกเวนสามารถปูกระดาษ หรือผาใบ เพื่อปองกันสิ่งปนเปอนไปกับ
อาหาร
รถขนสงไมขนสงสินคา หรือวัสดุอื่นที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนไปยั
อนไปยังสินคาของบริษัทลูกคา
ภายในรถไมมีสตั วพาหะ มูลของสัตวและซากสัตว เชน หนู, มด, แมลงสาป,
แมลงสาป แมลงวัน เปนตน
ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบื้องตน และตามแผนความสะอาดที่
กําหนดไว (โปรดดูรูป)
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4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินคา
(1) ตรวจเช็คสินคาทั้งสภาพและจํานวนกอนขึ้นรถ พรอมทั้งยกและจัดวางสินคาขึ้นรถใหตรงตามใบสงสินคา
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กลอง ถุง ใหอยูในสภาพดี สะอาด ปดผนึกอยาง
สมบูรณและไมมีรอยเปดหรือฉีกขาด
มีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ
ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานที่สงสินคา, จํานวนสินคา และตามเงื่อนไขของลูกคาที่
กําหนด
รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพี่อรายงานปญหาใหลูกคา
ทราบ
หามนําอาหาร/
อาหาร เครื่องดื่มเขามารับประทานภายในบริเวณขึ้น-ลง
ลง สินคา และหามดื่มสุรา ของมึนเมาหรือ
สิ่งเสพติดในระหวางการปฏิบัติงานเด็ดขาด
หามนําบุคคลที่ไมเกี่ยวของในการรับ-สสงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาโดยเด็ดขาด
หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงงานลูกคาโดยเด็ดขาด
หามนําพาเลทไมมาใชในการจัดสงสินคาโดยเด็ดขาด ยกเวนเปนขอกําหนดของลูกคา

5) ปฏิบัติตามกฎระเบี
กฎระเบียบความปลอดภั
บ
ย (Safety Rule)
(1) ตองปดประตูพรอมล็อคกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก

จากชองขึ้น-ลง สินคาบริษัท
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพื่อปองกัน
รถลื่นไหล
(3) รถควบคุมอุณหภูมิหรือรถหองเย็นหากบรรทุกสินคาหามดับเครื่องเด็ดขาด
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน

(5) หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณโรงงานทั้งจุดรับตนทางและปลายทาง
11.3 ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาประเภทเคมีภัณฑ (Chemical Transport)
1) กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ-สงสินคา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การแตงกายตองสุภาพ เปนชุดยูนิฟอรมของบริษัท (ถถาเปนเคมีอันตรายตองใสเสื้อแขนยาว)
แขนยาว
ตองมีอุปกรณเซฟตี้ เชน แวนตาเซฟตี้, หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง และเสื้อสะทอนแสง
หามพนักงานขนสงไวหนวดเครากรุงรัง ตัดผมทรงสุภาพ
หามใสเครื่องประดับตางๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ถาเปนเคมีหรือวัตถุอันตรายตองมีใบขับขี่ประเภท 4
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2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) รถขนสงเปนตูทึบที่มีล็อคกุญแจ, สินคาที่เปนเคมีทั้งแหงและของเหลว (Dry & Liquid Cargo) ตองสอบถาม
ลูกคาเกี่ยวกับการตองใชรถควบคุมอุณหภูมิและตองทดสอบอุณหภูมิกอนบรรจุสินคาระหวางบรรจุสินคาและ
ระหวางบรรทุกตูเย็นหรือควบคุมอุณหภูมิตูหามดับเครื่อง หากรปภ.ของลูกคาแจงใหดับเครื่องตองบอกวา
“สินคาจะเสียหาย” หากยังยืนกรานใหโทรแจง Call Center
(2) ตองสอบถามคุณสมบัติของลูกคาเคมีภัณฑวาเปนประเภทใด หากเปนสินคาอันตรายตองไปเขาคุณสมบัติ
Dangerous Goods ขอ 11.5 (หนา 31-33) ซึ่งเกี่ยวของกับระดับความอันตรายทั้ง 9 ประเภท (Classes)
(3) เปนสินคาอันตรายที่ตองใชพาหนะพิเศษและการดูแลเปนพิเศษ โดยเฉพาะสินคาเปนสารไวไฟหรือเปนพิษที่
รุนแรง
(4) สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรืออุปกรณตรวจสอบความกระเทือนตองดูแลเปนพิเศษ (Vibration
Checking)

3) สภาพรถสงสินคา

(1) รถขนสงตองเปนตูทึบมีที่ปดกุญแจตูรถและตูทึบ จะตองอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ทั้งภายในและภายนอก
รถตองสะอาด บริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก สภาพรถตองไมมีรอยรั่วซึมมีการ Water Test มีการเทรดน้ํา
(หามใชรถประเภทคอก)
(2) รถตองมีถังดับเพลิงที่เปนเคมีแทงคและโฟมติดไวประจํารถ
(3) รถบรรทุกเคมีอันตรายจะตองมีใบอนุญาตที่ออก โดยหนวยงานราชการที่ควบคุม
(4) ภายในรถไมมีสิ่งของหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดประกายไฟ หรือสิ่งของที่จะทําใหเกิดเสียดสีใหเกิดความรอนและ
หรือประกายไฟหรือไฟฟาสถิตย
(5) ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบื้องตน และตามแผนความสะอาดที่กําหนดไว

4) หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินคา
(1) ตรวจเช็คสินคาทั้งสภาพและจํานวนกอนขึ้นรถ พรอมทั้งยกและจัดวางสินคาขึ้นรถใหตรงตามใบสงสินคา
โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กลอง, ถุง และถังใหอยูในสภาพดี ไมมีการรั่วไหล หรือฉีก
ขาด
(2) มีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ (หามเอาความคุนเคยไปพูดเลนกับลูกคา หรือเจาหนาที่ของลูกคา)
(3) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานที่สงสินคา, จํานวนสินคา, เวลาสงมอบสินคา และรับสินคา
ขอปฏิบัติอื่นๆ ตาม เงื่อนไขของที่ลูกคากําหนด
(4) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพี่อรายงานปญหาใหลูกคา
ทราบ อยาตัดสินใจดวยตัวเอง เมื่อเกิดปญหา
(5) หามนําอาหาร/ เครื่องดื่มเขามารับประทานภายในบริเวณขึ้น-ลง สินคา และหามดื่มสุรา ของมึนเมาหรือสิ่ง
เสพติดตางๆ ในพื้นที่โรงงาน โดยเด็ดขาด
(6) หามนําบุคคลที่ไมเกี่ยวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาโดยเด็ดขาด
(7) หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงงาน เวนแตวาทางโรงงานจะจัดสถานที่ไว ใหสูบบุหรี่โดยเฉพาะ
(8) หามนําวัสดุสิ่งของที่ไมไดรับอนุญาตออกจากโรงงาน ซึ่งเปนทรัพยสินของโรงงานโดยเด็ดขาด (อาจจะโดน
พิจารณาโทษแจงความขอหาลักขโมย และดําเนินคดี)
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5) ขอปฏิบัติอื่นๆของพนักงานขับรถ

(1) พนักงานขับรถตองปดประตูพรอมล็อกซีล หรือกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออกจากชองที่ขึ้น
สินคา
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพื่อปองกันรถลื่นไหลในที่ลาดชื้น
(3) ไมติดเครื่องยนตรถขนสงขณะขึ้น-ลงสินคายกเวนรถประเภทควบคุมอุณหภูมิขณะบรรทุกสินคาหามดับเครื่อง
เด็ดขาด
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
(5) หามเลนการพนันในพื้นที่โรงงานเด็ดขาด
(6) ตรวจสอบอุปกรณสวนควบคุมตางๆ ของรถกอนออกเดินทาง
(7) ขับรถใหอยูในความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด

ภาพ : รถบรรทุกและตูบรรจุสินคาทั้งรถนอกและภายในตองทําความสะอาดกอนบรรทุกสินคา

11.4 ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาทั่วไปและการใชแรงงาน (Dry General Cargo)
1) กฎระเบียบการแตงกายของพนักงานในการรับ-สงสินคา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การแตงกายตองสุภาพ เปนชุดยูนิฟอรมของบริษัท
ตองสวมรองเทาเซฟตี้ (หามใสรองเทาแตะ)
หามพนักงานขนสงไวหนวดเครากรุงรัง ตัดผมทรงสุภาพ
หามใสเครื่องประดับที่จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ตองมีอุปกรณเซฟตี้ เสื้อสะทอนแสง หมวกนิรภัย และถุงมือหนัง

2) การสอบถามประเภทสินคาและขอปฏิบัติพิเศษ
(1) หากสินคาตองควบคุมอุณหภูมิหรืออาจมีความเสียหายงาย เชน อาหารบางประเภท ยา-เครื่องสําอางตอง
สอบถามลูก คาเกี่ยวกั บการต องใชร ถควบคุ มอุณหภูมิและต องทดสอบอุ ณหภูมิกอนบรรจุสินคาและ
ระหวางบรรจุสินคา โดยระหวางบรรทุกหามดับเครื่อง (โปรดดูขอ 11.3 วงเล็บ 2 หนา 28)
(2) สินคาทีบ่ อบบาง-เสียหายงายตองแจงลูกคา หากมีความจําเปนตอง Re-Pack ใหมตองแจงคาใชจายกอน
ดําเนินงาน หากลูกคาไมยินยอมหามเคลื่อนยายใหแจงพนักงานบริการลูกคา (CS) กอนดําเนินการใดๆ
(3) ยาและเครื่องสําอาง สินคาประเภทหามกระทบกระเทือนหรือติดตั้งอุปกรณตรวจสอบความกระเทือนตอง
ดูแลเปนพิเศษ (Vibrate Checking)
(4) ขอจํากัดความรับผิดชอบ (Guarantee Limit Liability) รายละเอียดตามขอ 3 หนา 8 โดยเฉพาะสินคา
ราคาสูง High Value เกิน 1.0 ลานบาท ตองแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร
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(5) การใชแรงงานตองระบุความรับผิดชอบความเสียหาย มีการอบรมทักษะความรูในงานใหแรงงานเขาใจ
กอนปฏิบัติหนาทีท่ ั้งความรูตัวสินคา, การแตงกาย, หามโตเถียงใดๆกับพนักงานลูกคาและรปภ., หามพก
อาวุธทุกประเภทและการใชแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

3) สภาพรถสงสินคา
(1) รถขนสงตองเปนตูทึบที่มีล็อคกุญแจ สภาพรถอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีฝุน ทั้งภายในและภายนอกรถตอง
สะอาด รอบบริเวณคันรถ ไฟทายไมแตกหัก สภาพรถตองไมมีรอยรั่วซึมมีการเทรดน้ํา(หามใชรถประเภท
คอกที่ใชผาใบ)
(2) พื้นรถขนสงสินคาตองไมมีสนิท ไมมีความชื้น ไมมีคราบสกปรก
(3) รถขนสงไมขนสงสินคา หรือวัสดุอื่นที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนไปยังสินคาของบริษัทลูกคา
(4) ภายในรถไมมีสัตวพาหะ มูลของสัตวและซากสัตว (เชน หนู, มด, แมลงสาป, แมลงวัน เปนตน)
(5) ตามขอ 1-4 รถขนสงสินคาทุกคันตองทําการตรวจสภาพรถเบื้องตน และตามแผนความสะอาดที่
กําหนดไว
(6) หนาทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานขับรถ พนักงานยกสินคาและแรงงาน
(7) ตรวจเช็คสินคาทั้งสภาพและจํานวนกอนขึ้นรถ พรอมทั้งยกและจัดวางสินคาขึ้นรถใหตรงตามใบ
สงสินคา โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบหอดานนอก เชน กระบะใสชิ้นงาน กลองหรือถุงใหอยูใน
สภาพดี
(8) ใหรัดชิ่งหากตรวจสอบแลววาสินคาวางแลวไมปลอดภัย เพื่อปองกันการโคนลม
(9) มีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ หามเอาความคุนเคยไปพูดเลนกับลูกคา เพราะจะทําให
ลูกคาเกิดความไมพอใจเปนสาเหตุในการเลิกจางงาน
(10) ตรวจเช็คใบสงสินคาวาถูกตองหรือไม เชน สถานที่สงสินคา, จํานวนสินคา, เวลาสงมอบสินคา
และรับสินคาขอปฏิบัติอื่นๆ ตามเงื่อนไขของที่ลูกคากําหนด
(11) รายงานปญหาใหทางบริษัท ไดรับทราบทาง Call center หรือฝายควบคุมรถ เพี่อรายงานปญหา
ใหลูกคาทราบอยาตัดสินใจดวยตัวเอง เมื่อเกิดปญหา
(12) พนักงานขับรถและแรงงานหามนําอาหาร/ เครื่องดื่มเขามารับประทานภายในบริเวณขึ้น-ลง สินคา
และหามดื่มสุรา ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดตางๆในพื้นที่โรงงานโดยเด็ดขาด
(13) หามนําบุคคลที่ไมเกี่ยวของในการรับ-สงสินคาเขามาภายในบริษัทลูกคาหรือเขตหวงหามโดย
เด็ดขาด
(14) หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโรงงานหรือเขตหวงหาม เวนแตบริเวณซึ่งทางโรงงานจะจัดสถานที่ไวใหสูบ
บุหรี่โดยเฉพาะ
(15) หามนําวัสดุสิ่งของที่ไมไดรับอนุญาตออกจากโรงงาน ซึ่งเปนทรัพยสินของลูกคาโดยเด็ดขาด
(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจงความขอหาลักขโมย และดําเนินคดี)

4) กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule)
(1) พนักงานขับรถตองปดประตูพรอมล็อกซีลหรือกุญแจรถขนสงสินคาใหเรียบรอยกอนนํารถออก
จากชองที่ขึ้นสินคา
(2) พนักงานขับรถตองดึงเบรกมือและใชหมอนรองลอหนุนลอไว เพื่อปองกันรถลื่นไหลในที่ลาดชื้น
(3) ไมติดเครื่องยนตรถขนสงขณะขึ้น-ลงสินคา
(4) หามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกลอกันในระหวางปฏิบัติงาน
(5) หามเลนการพนันในพื้นที่โรงงานเด็ดขาด
(6) หามนําเด็กหรือบุคคลภายนอกเขาในเขตพื้นที่รับสงสินคา และระเบียบอื่นที่ทางโรงงานหรือ
เจาของพื้นที่กําหนด
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11.5 ขั้นตอนปฏิบัติการขนสงสินคาอันตราย (Dangerous Goods Rules)
สําหรับการจําแนกประเภทของวัตถุอันตรายในประเทศไทย กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศ “เรื่องกําหนดประเภทหรือ
ชนิดของวัตถุอันตราย” ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ไดนิยามวา “วัตถุอันตราย” หมายถึง สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ
ที่อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ระหวางทําการขนสง โดยประกาศนี้ กรมการ
ขนสงทางบกไดแบงประเภทของวัตถุอันตรายออกเปน 9 ประเภท (Classes) ตามขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ

ประเภทของวัตถุอันตรายตามประกาศของกรมการขนสงทางบก ไดแก
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives) หมายถึงของแข็ง ของเหลวหรือสารผสม ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ดวยตัวเองทําใหเกิดกาซที่มีความดัน และความรอนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการระเบิดสรางความเสียหายบริเวณโดยรอบได และให
รวมถึงสารที่ใชทําดอกไมเพลิงและสิ่งของที่ระเบิดไดดวย แยกเปน 6 ประเภทยอย คือ
1) สารหรือสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดรุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด (Mass Explosive)
2) สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจายแตไมระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด
3) สารหรือสิ่งของทีเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม และอาจมีอันตรายบางจากการระเบิดแตกกระจายแตไมระเบิด
ทันทีทันใดทั้งหมด
4) สารหรือสิ่งของที่ไมแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชัดหากเกิดการประทุหรือประทุในระหวางการขนสงจะเกิด
ความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ
5) สารที่ไมไวตอการระเบิด แตหากมีการระเบิดจะมีอันตรายจากการระเบิดทั้งหมด
6) สิ่งของที่ไวตอการระเบิดนอยมาก และไมระเบิดทันทีทั้งหมด มีความเสี่ยงตอการระเบิดอยูในวงจํากัดเฉพาะในตัว
สิ่งของนั้นๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดการประทุหรือแผกระจายในระหวางทําการขนสง

ประเภทที่ 2 กาซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสกาล หรือมี
สภาพเปนกาซอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล ซึ่งไดแก กาซอัด กาซพิษ กาซอยูใน
สภาพของเหลว กาซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ํา และใหรวมกาซที่ละลายในสารละลายภายใตความดันดวย แยกเปน 3 ประเภทยอย
คือ
1) กาซไวไฟ (Flammable Gas) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล
สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ 13 เปอรเซ็นตหรือต่ํากวา โดยปริมาตรหรือมีชวงกวางที่สามารถติดไฟได 12
เปอรเซ็นตขึ้นไป เมื่อผสมกับอากาศโดยไมคํานึงถึงความเขมขนต่ําสุดของการผสม
2) กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-Flammable, Non-toxic gas) หมายถึง กาซที่ขณะขนสงมีความดันไมนอย
กวา 280 กิโลปาสกาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซสเซียสหรืออยูในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ํา
3) กาซพิษ (Toxic Gas) หมายถึง กาซที่มีคุณสมบัติเปนที่ทราบกันทั่วไปหรือไดมีการสรุปวาเปนพิษหรือกัดกรอน
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสาร
แขวนลอยผสม ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 60.5 องศาเซสเซียส กรณีทดสอบดวยวิธีถวยปด (Closed-cup test) หรือไมเกิน 65.6 องศาเซส
เซียส กรณีทดสอบดวยวิธีดวยเปด (Open-cup test) และใหรวมถึงของเหลวที่ขณะขนสงถูกทําใหมีอุณหภูมิเทากับหรือมากกวาจุด
วาบไฟของของเหลวนั้นและสารหรือสิ่งของที่ทําใหมีอุณหภูมิจนเปนของเหลวขณะทําการขนสง ซึ่งเกิดไอระเหยไวไฟที่อุณหภูมิไม
มากกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ใชในการขนสง

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเองและสารที่สัมผัสกับน้ําแลว
ทําใหเกิดกาซไวไฟ (Flammable Solids, Substance liable to spontaneous combustion, Substances which in contact
with water emit flammable gases) แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ
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1) ของแข็งไวไฟ (Flammable solid) หมายถึง ของแข็งทีระหวางทําการขนสงสามารถที่จะติดไฟไดงาย หรืออาจ
ทําใหเกิดการลุกไหมขึ้นไดจากการเสียดสีสารหรือสารที่เกี่ยวของที่มีแนวโนมที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความรอนที่
รุนแรง และใหรวมถึงวัตถุระเบิดที่ถูกลดความไวตอการระเบิด ซึ่งอาจจะระเบิดไดถาหากไมทําใหเจือจางเพียงพอ
2) สารที่มีคามเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (Substance liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารที่มี
แนวโนมจะเกิดความรอนขึ้นไดเองในสภาวะการขนสงตามปกติหรือเกิดความรอนสูงขึ้นได เมื่อสัมผัสกับอากาศ
และมีแนวโนมที่จะลุกไหมได
3) สารที่สัมผัสกับน้ําแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances which in contact with water emit flammable
gases) หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําแลวมีแนวโนมที่จะเกิดการติดไฟไดเองหรือทําใหเกิดกาซไวไฟใน
ปริมาณที่เปนอันตราย

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส และสารเปอรออกไซดอินทรีย (Oxidizing Substances and Organic
Peroxides) แยกเปน 2 ประเภทยอย คือ
1) สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง สารที่ตัวของสารเองอาจไมติดไฟ โดยทั่วไปจะปลอยออกซิเจน
หรือเปนเหตุหรือชวยใหวัตถุอื่นเกิดการลุกไหม
2) สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides) หมายถึง สารอินทรียที่มีโครงสรางออกซิเจน 2 อะตอม –O-Oและอาจถือไดวาเปนสารที่มีอนุพันธุของ Hydrogen Peroxide ซึ่งอะตอมของ Hydrogen 1 หรือทั้ง 2 อะตอม
ถูกแทนที่ดวย Organic radicals สารนี้ไมเสถียรความรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาคายความรอนและเรงการแตกตัว
ดวยตัวเอง และอาจมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้รวมดวย
(1) แนวโนมที่จะระเบิดสลายตัว
(2) เผาไหมอยางรวดเร็ว
(3) ไวตอการกระแทก หรือการเสียดสี
(4) ทําปฏิกิริยากับสารอื่นกอใหเกิดการอันตรายได
(5) เปนอันตรายตอตา

ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Poisonous Substance and Infectious Substances) แยกเปน 2
ประเภทยอย คือ
1) สารพิษ (Toxic Substance) หมายถึง สารที่มีแนวโนมจะทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตรายจะ
ทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หากกลืนหรือสูดดมหรือสัมผัสทางผิวหนัง
2) สารติดเชื้อ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่ทราบวาหรือคาดวามีเชื้อโรคปนอยูดวย เชื้อโรค คือ
จุลินทรีย (ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia พยาธิ เชื้อรา) หรือจุลินทรียที่เกิดขึ้นใหมหรือเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งรูกันโดยทั่วไปหรือมีขอสรุปที่เชื่อถือไดวาเปนเหตุใหเกิดโรคตอมนุษยหรือสัตว

ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมายถึง วัสดุที่สามารถแผรังสีที่มองไมเห็น ซึ่งเปนอันตราย
ตอรางกาย การพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐานแบะขอกําหนดตางๆ ดานการขนสงสารกัมมันตรังสีของทบวงการ
พัฒนาปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)

ประเภทที่ 8 สารกัดกรอน (Corrosive Substance) หมายถึง สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอยางรุนแรง หรือกรณีของการรั่วจะเกิดความเสียหาย หรือทําลายสิ่งของอื่น หรือยานพาหนะที่ใชในการขนสง หรือ
เกิดอันตรายอื่นไดดวย
ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Products or Substances) หมายถึง สารและสิ่งของที่
ในขณะขนสงมีความเปนอันตราย ซึ่งไมจัดอยูในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 และใหรวมถึงสารที่ในระหวางทําการขนสงหรือระบุวาใน
การขนสงตองควบคุมใหมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลวหรือมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 240 องศาเซลเซียส ใน
สภาพของแข็ง
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บทที่ 12
การขนถายสินคาดวยความปลอดภัยรวมถึงการใชเครื่องมือพิเศษ
(Safety lift on / lift off)
การขนถายสินคาดวยแรงงานคนและเครื่องมือหนักและอุปกรณพิเศษ
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขนถายสินคาจากรถบรรทุกและตูคอนเทน
เนอร บริ ษัท ฯได กําหนดระเบี ยบการปฏิ บัติ งานสํ าหรั บการควบคุ มการใช
แรงงานคนในการขนยาย และการใชเครื่องมือหนัก เชน รถเครน , รถบรรทุก
ติดเครน เปนตน โดยพนักงานจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้

ภาพ : การขนถ่ายสิ นค้าประเภท “OVERSIDE”
เป็ นสิ นค้าประเภท HEAVY WEIGHT

12. 1 ขอหามและระเบียบการปฏิบัติของการพนักงานขนถายสินคา
1) หามใชแรงงาน อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ หามใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
2) หามโตเถียงกับลูกคาในทุกกรณี
3) หามติดตอ หรือ สงสินคานอกเวลาทําการของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามวิกาล
4) หามฝาฝนระเบียบปฏิบัติของสถานที่ตนทางและปลายทาง
5) หามเลนการพนันทุกชนิด ใน
ในสถานที่ตนทางและปลายทาง
6) หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงาน
7) หามมียาเสพติดไวในครอบครองหรือสารเสพติดทุกชนิด
8) หามกอเหตุทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
9) หามพกพาอาวุธ เขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน
12.2 แนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยสําหรับการยกเคลื่อนยายสินคาดวยแรงงานคน
1) ตรงตอเวลาถึงโรงงานลูกคาตามใบงานที่ลูกคานัดหมาย หากมีเหตุจําเปนทําใหเกิดการลาชาจะตองแจงมาที่
Call Center โดยทันที
2) รถบรรทุกดับเครื่อง ดึงเบรกมือ ใชไมหมอนรองลอกอนพนักงานขึ้นไปปฏิบบััติงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุรถไหล
คนงานตกจากรถและสินคาลม
3) จัดพื้นที่ใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการขนยาย โดยผูไมเกี่ยวของจะตองออกจากพื้นที่ดังกลาว เชน
คนขับรถ หามยืนอยูบริเวณทายตูฯโดยเด็ดขาด
4) จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายสินคา เชน สายพาน , บันไดความสูง 1.5 เมตร , ถุงทรายสําหรับระงับ
เหตุสารเคมีหกที่พื้น , กรวยจราจร , เทปผาสีขาว-แดงสํ
แดงสําหรับกั้นพื้นที่ เชน ถังเคมี 200 ลิตร
5) มีการซักซอม แจงวิธีการขนยายสินคากอนเริ่มงานทุกครั้ง โดยจะตองศึกษางานจากผูสั่งงานกอนทํางานทุก
ครั้งวาจะตองเตรียมตัวอยางไรในการขนถายสินคาใหปลอดภัย
6) พนักงานขนถายสินคา ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตอตนเองและสินคาของ
ลูกคา
7) หากพบความผิดปกติของสินคาหรือสินคาเสียหาย กอนทําการขนยายตองแจงกลับไปมาที่บริษัทฯทันที หาม
ทําการขนยายสินคาโดยเด็ดขาด
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8) ยกเคลื่อนยายสินคาดวยความระมัดระวังสูงสุด หามโยน หามใชเทาเหยียบสินคา หามนําสินคาที่มีน้ําหนักมาก
ไปวางซอนทับสินคาที่มีน้ําหนักเบา

ภาพ : สินคาเสียหายภายในตูคอนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา

9) ขณะทําการขนยาย พบสินคาเลื่อนออกจากพาเลท โคนลมเสียหาย กลองแตก เปยกน้ํา เปนตน ใหหยุดทํา
การขนยายชั่วคราว จะตองรายงานลูกคาผูควบคุมหนางานรับทราบทันที

ภาพสินคาบรรจุถังลมเสียหายภายในตูค อนเทนเนอรกอนการขนถายสินคา

10) ระมัดระวังพื้นที่ตางระดับ เสี่ยงตอสินคาลมทั้งพาเลท สภาพของพาเลทตองแข็งแรงไม
แรง หักพังจึงเคลื่อนยายได
11) รูปแบบการจัดเรียงสินคาขึ้นพาเลทปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ควบคุมงานโดยเครงครัด

ภาพการขนถายสินคาแบบบรรจุถงุ และ บรรจุถงั
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12.3 การขนถายสินคาที่มูลคาสูง มีความเสี่ยงตอการเสียหายและการสูญหาย
(High Value - Fragile & Easy Lost Goods)
1) หัวหนาสวนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งจองแรงงานวามีสินคาประเภทใด ขอควรระวังมูลคาสินคา
ลักษณะหีบหอ เชน
(1) ยารักษาโรค
(2) เครื่องสําอาง
(3) เสื้อผาแบรนดเนม
(4) รองเทาแบรนดเนม
2) ต อ งมี ตั วแทนลู ก ค า หรื อ เจ า หน า ที่ ผูรั บ สิ น ค า
ตรวจสอบประจําจุดจึงทําการขนถายสินคา เริ่ม
ตั้งแต เป ดตูคอนเทนเนอร ทําการตรวจสอบนั บ
สินคาที่แรงงานทําการขนถาย จนกระทั่งแลวเสร็จ
3) หัวหนางานหรือหัวหนาซับคอนแทรค จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด หามโยน
4) หามลักขโมยสินคาโดยเด็ดขาด
5) สงมอบงานใหกับลูกคา โดยสงใบแจงใชบริการแรงงานใหลูกคาเซ็นรับทราบ
12.4 การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย (Sensitive Goods) หมายถึง สินคาที่ไมสามารถทนต
ามารถ อแรงกระแทก
แตก หัก เสียหายงาย เชน สินคาประเภทเครื่องแกว, เซรามิก, เครื่องนอน และเฟอรนิเจอร เปนตน
1) หัวหนาสวนแรงงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษลูกฟูก เพื่อนําไปปูพื้นผนังดานขางของรถบรรทุกเพื่อ
ดูแลปองกันความสะอาดใหกับสินคา , รถเข็น , ฟลมยืด , พลาสติกหุมสินคา
2) แรงงานขนถายสินคา จะตองถายรูปภาพพื้นรถบรรทุกกอนยกสินคาลงจัดเรียง หากพบวากระดาษลูกฟูกไม
สะอาด , มีคราบสกปรก ที่จะกระทบมาที่สินคา จะตองเปลี่ยนกระดาษลูกฟูกทันที
3) การตรวจสอบสิ นค าร วมกั นกั บลู ก ค า หากพบสินค า
ดังตอไปนี้ใหหยุดขนถ
ดขนถายสินคาและแจงลูกคา
(1) สินคาแตก บุบ ฉีกขาดเสียหาย
(2) สินคาสกปรก มีคราบฝุนเปนรอยดํา
(3) สินคามีคราบน้ํามันเกาะที่พื้นผิว
4) การขนถายสินคาตองทําดวยความระมัดระวัง หามโยน
สินคาเด็ดขาด
5) เมื่อลูกคาปลายทางปฏิเสธการรับสินคาหรือพบปญหา
จะตองแจงกลับมาที่ Call Center ทันที พรอมรูปถาย
ภาพ : การแพ็คกิ้งขนสง “โมเดลชาง” ขนาดใหญจาก
จ.เชี
เชียงรายมาแสดงที่หาง CENTRAL WORLD (กทม.)
สาเหตุที่ไมรับสินคา เพื่อแจงลูกคารับทราบ

หน้ า 36 / 46

12.5 การขนถายสินคาประเภทสารเคมี (Chemical Products) หมายถึง
สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของคน สัตว ทรัพยสิสนิ สิ่งแวดลอมหรือระหวางทําการขนสงโดยสินคาอันตราย
ทั้ง 9 ประเภท
1) สวมใสอุปกรณเซฟตี้ เชน รองเท
รอง าหัวเหล็ก , หนากาก , แวนตาและ
ถุงมือ
2) การขนถายสินคาตองระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากลักษณะหีบหอ
ของสินคามาหลายรูปแบบ เชนถัง 200 ลิตร, แกลลอน, กระสอบ
ปุย เปนตน
3) กรณีถัง 200ลิลิตรเลื่อนออกจากพาเลท หากสามารถใชแรงงานคน
ผลักดันถังกลับเขาสูพาเลทดังเดิมได ใหแจงลูกคาทราบและดําเนินการแกไข หลังจากนั้นใชรัดสายพานหรือ
เชือกตรงกึ่งกลางของถังทั้ง 4 ถังใหรัดติดกันแนนขึ้นอีกชั้น กอนใชแฮนดลิฟทลลากพาเลทสิ
ากพาเลทสินคาออกมาที่ทายตู
4) หลังจากทําการขนถายเรียบรอย ตองทําความสะอาดมือและผิวที่สัมผัสสินคาโดยทันที รวมถึงเครื่องมือขน
ถายสินคาทําความสะอาดทุกครั้งและเก็
แล บรักษาไวเพื่อใชงานตอไป
5) การปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อรางกายผูปฏิบัติงานสัมผัสสารเคมี
(1) สารเคมีหกรดผิวหนังใหใชน้ําสะอาดลางออกทันที และกระทําโดยเร็วที่สุด น้ําจะชวยลางเอาพิษของ
สารเคมีออกไปได และชวยใหผิวหนังเย็นลง พรอมนําสงโรงพยาบาล
(2) สารเคมีเขาตา ตาเปนอวัยวะสําคัญตองแกไขภายใน 2-3 วินาทีแรกที่สารเคมีกระเด็นเขาตา ใหลางดวย
น้ําทันทีใชเวลาอยางนอย 15 นาที พยายามลางใหหมดโดยปลิ้นเปลือกตาออกและกลอกไปมา แลวจึง
นําสงโรงพยาบาล
12.6 การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) หมายถึง สินคาที่ไดมีการกําหนดอุณหภูมิที่
ตองรักษาสภาพของสินคาใหสามารถนําไปใชงานได โดยมีทั้งการควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิตั้งแต 18 องศา C หรือต่ํากวาในสภาพเยือกแข็ง (Deep Frozen) เชน อาหารทะเลแชเย็นจนแข็
นจนแข็ง,ของแชแข็งประเภทตางๆ
เปนตน
สําหรับสินคาประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินคาใหสดหรือพรอม
นําไปใชงาน ปกติจะควบคุมอุณหภูมิอยูที่ ชวงอุณหภูมิที่ -2 ถึง 25 องศา C เชน ยารักษาโรค
ษาโรค, พืชผักผลไม, เครื่องสําอาง
นม เนย ขนม เปนตน
1) เมื่อไดรับใบแจงใชบริการแรงงาน ศึกษารายละเอียดการทํางานใหครบถวน เชน สถานที่ , วัน/เวลาที่นัด
หมาย , น้ําหนักของสินคา , มูลคาสินคา , อุปกรณพิเศษ และจํานวนแรงงานที่ตองการ
2) จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการขนถายใหครบถวน อยูในสภาพพรอมใชงาน เชน รถเข็น , สายพานรัดสินคา
เปนตน
3) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและติดตอรับบัตรคิว ณ คลังสินคาหรือจุดนัดหมาย
4) เมื่อรถบรรทุกจอดเทียบประตูคลังสินคา แจงลูกคารวมตรวจสอบควบคุมการขนถายสินคาทุกครั้ง
(1) ถายรูปอุณหภูมิของตูหรือรถเย็นทุกครั้งกอนลงสินคา
(2) ถายรูปชีล จากทาเรือของเอเยนตวาอยูในสภาพใดบาง
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5) ขณะเปดประตูรถบรรทุก ใหเพิ่มความระมัดระวัง โดยเปดตูที่ละฝงกันสินคารวงตกออกจากรถบรรทุก
6) หากพบสินคาชํารุดเสียหาย เชน กลองฉีกขาด , มีคราบสกปรก เปนตน ใหหยุดการขนถายสินคาไวชั่วคราว
และแจงลูกคาทันที หามขนถายสินคาโดยเด็ดขาด
7) วิธีการขนถายสินคาที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑสินคา ดังนี้
(1) กลองกระดาษอยูบนพาเลท สภาพพาเลทตั้งตรง มีฟลมพันรัดแนนหนา ถาสินคาโยเอียงเสี่ยงตอการโคน
ลม หามทําการขนถายโดยเด็ดขาด แจงลูกคาทันที
(2) ลังไม น้ําหนัก 100 กิโลกรัม แจงลูกคาเพื่อใชเครื่องมือทุนแรงในการลากออกมาจากตูคอนเทนเนอร
หามใชแรงคนเพราะจะเปนอันตรายได
(3) หากลูกคามีคําสั่งพิเศษใหทําการแกะลัง เพื่อยกสินคา จะตองมีลูกคารวมตรวจสอบจนกวาการขนถาย
สินคาจะแลวเสร็จ

12.7 การขนยายสินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Special Equipment &
Treatment Goods) หมายถึง สินคาที่ตองใชเครื่องมือพิเศษ รวมถึงการดูแลจากผูที่ประสบการณ และมีการ
กําหนดเงื่อนไขในการทํางาน ดานความปลอดภัย และมีการจัดทําประกันภัยกอนการใหบริการลูกคาและสินคาที่
ยังไมเคยใหบริการมากอนที่ไมใชงานบริการเปนการทั่วไป เชน เครื่องจักรขนาดใหญ
1) ศึกษารายละเอียดสินคา จากเอกสาร Packing List , ภาพถายสินคา มีรายละเอียดขนาด น้ําหนักสินคา
ครบถวน และเงื่อนไขความตองการของลูกคา
2) นัดหมายเขาสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการจัดการสินคา เครื่องมืออุปกรณที่ตองใช พื้นที่ปฏิบัติงาน
อุปกรณ ที่ลูกคาไดจัดเตรียมไว (ถามี) รวมถึงความเสี่ยงของพื้นที่ ปฏิ บัติงานที่ อาจกอให เ กิดอุ บัติเ หตุ ตอ
พนักงานและสินคา อีกทั้งเสนทางการในการขนสง ความสูงของสินคามีผลตอการขนสงหรือไม เชน ความสูง
ของสายไฟ , ความกวางของถนนรถบรรทุกขนาดใหญสามารถเขา –ออกได โดยปลอดภัย
3) การเสนอราคาคาบริการ หลังจากไดรับตนทุนคาบริการจากฝายปฏิบัติการหลังทําการสํารวจพื้นที่ ในเอกสาร
ใบเสนอระบุขอบเขตการใหบริการ ความรับผิดชอบตอสินคา และการประกันภัยสินคา
4) การวางแผนการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงานอยางนอย 7 วัน จะมีการนัดประชุมผูที่เกี่ยวของในการทํางาน
เชน เจาหนาที่จัดรถขนสง , เจาหนาที่แรงงาน , เจาหนาที่คลังสินคา และซับคอนแทรค เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนรวมกัน ประเมิ นความเสี่ยงและกําหนดแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อการทํางานที่
ปลอดภัยสูงสุดตอชีวิตและทรัพยสิน
5) จัดส งแผนการปฏิบัติงานและเอกสารรั บรองการฝ กอบรมที่ เ กี่ ยวข องกั บเครนใหกับลู กค า โดยนัดหมาย
นําเสนอแผนงานรวมกับลูกคากอนปฏิบัติงาน
6) การอบรมใหความรูพนักงานอธิบายขั้นตอนการทํางาน และขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยระหวางการ
ปฏิบัติงาน
(1) พกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานที่ออกใหโดยบริษัทฯ
(2) หามปฏิบัติงานหรือเขาพื้นที่เพียงคนเดียว ตองมี 2 คนขึ้นไปเสมอ
(3) หามเขาทํางานในพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต
(4) ทําความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกงาน ขยะมูลฝอย เศษวัสดุ คราบน้ํามัน
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7) จัดเตรียมความพรอมของยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณเพิ่มเติมสําหรับการยกสินคา เชน สภาพพื้นของ
รถบรรทุก , สายพานสําหรับยกสินคา , รถเครน , ชุดเซฟตี้กันตก เปนตน โดยเขาตรวจสภาพกอนการเริ่ม
งานอยางนอย 3 วัน หากมีจุดบกพรองจะตองแกไขใหแลวเสร็จกอนการทํางาน
8) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล PPE
( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS )
(1) หมวกเซฟตี้
(2) เสื้อสะทอนแสง
(3) รองเทาเซฟตี้
(4) ถุงมือ
ภาพ : การอบรมความปลอดภัยหนาไซตงานกอนปฏิบัติงาน
(งานติ
งานติดตั้งอุปกรณบนสถานี BTS สําโรง-บางปู)

9) การทํางานบนที่สูง สวมใสอุปกรณกันตก
ตก(เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) เมื่อขึ้นที่สูงเกินกวา 2 เมตร โดยสาธิตวีธีการใช
งานอุปกรณกันการตก ตองคลองเกี่ยวกับโครงสรางที่แข็งแรงมั่นคงเทานั้น
10) Safety Talk กอนลงมือปฏิบัติงาน โดยซักซอมแผนการทํางาน และมอบหมายหนาที่ใหกับพนักงานแตละ
บุคคล รวมไปถึงการประเมินความพรอมสภาพรางกายของพนักงานกอนเริ่มทํางาน
11) การสงมอบสินคา หัวหนางานตรวจสอบสภาพสินคารวมกับลูกคาเพื่อเซ็นรับใบสงมอบงาน
12.8 การปฏิบัติการขนสงสินคายางและน้ํายาง (Rubber & latex)

เปนขั้นตอนการทํางานขนสงประเภท ยางและน้
ยาง น้ํายาง เชน ยางแทง ยางกอน น้ํายางขน เปนสินคาที่ตองระมัดระวังเรื่อง
สภาพตูสินคา ตองมีการถายรูปกอนและหลังบรรจุตู มีการตรวจสอบดานที่สงออกมีหลายดาน ซึ่งจะตองระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อให
สินคาของลูกคาสงออกไดตามความต
ตามความตองการ อีกทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหสินคามีคุณภาพและไมใหเกิดความเสียหายระหวาง
การขนสง พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้
1) พนักงานขนสงหลังจากรับแจงใบจองรถ ในระบบ ERP จากแผนกบริการลูกคา (CS
CS) โดยในใบจองรถพนักงานขนสง
จะตองตรวจเช็คขอมูลรายละเอียดในใบจองรถใหครบถวน เชน ใบจองตู (BOOKING)), ขนาดตู, จํานวนตู, วันที่ตองการ
รับ – สง สินคา สินคาเปนประเภทอะไร , โรงงานอะไร, รับ-สงออกดานไหน, น้ําหนักสินคาเทาไร และมูลคาสินคา
2) พนักงานขนสงจัดหารถและแจ
หารถและ แจงรายละเอียดไปยังพนักงานขับรถเพื่อใหพนักงานขับรถดําเนินการไปรับตูสินคาตาม
รายละเอียดที่ไดรับจากใบจองรถ
จากใบจองร
3) พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารในการผานเขาดานตางๆ เชน
- ดานศุลกากรปาดังเบซาร (ดานรถไฟ) พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต
- ดานศุลกากรปาดัดังเบซาร (ดานรถยนต) พนักกงานขั
งานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรตและเอกสารใบรถเปลา
- ดานศุลกากรสะเดา (ดานรถยนต) พนักงานขับรถจะตองมีเอกสารพาสปอรต และเอกสารใบรถเปลา
4) พนักงานขนสงตรวจเช็คหมายเลขใบจองตู
หมายเลข
หรือ BOOKING และเบอรตูจากทางลาน วาสามารถรับตูของ BOOKING
ดังกลาวไดหรือไม และทําการแจงรายละเอียดของพนักงานขับรถ เชน BOOKING NO. ,ขนาดตู,ชื่อพนักงานขับรถ
ทะเบียนหัวรถ-หางรถ
หางรถ เบอรโทรพนักงานขับรถ ใหทางลานรับทราบ เพื่อดําเนินการยกตูตอไป
5) เมื่อพนักงานขับรถไดรับตูเปลาแลว ทางพนักงานขับรถจะตองดําเนินการปฏิบัติการตามคูมือของขน
ของขนสงเพื่อตรวจสอบ
สภาพตูเปลา โดยสภาพตูตองมีลักษณะตามรายละเอียดดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สภาพตูตองไมเปนสนิม (สะอาด) ทั้งภายในและภายนอก
สภาพตูตองไมรั่ว ไมมีรอยบุบ และลอนขางตูตองไมมีรอยบุบหรือหัก
ตรวจสอบซี
วจสอบซีลยางขอบประตูทั้งดานบนและดานลาง
สภาพพื้นตู ตองไมมีเสี้ยน หรือรอยตะปู
ตรวจสอบความชื้นในตู
ตรวจสอบการปดประตูตู ตองปดประตูตูใหสนิทไมมีแสงเขา
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ในกรณีที่ตรวจสอบเจอตูเปลามีความผิดปกติ ใหทางพนักงานขับรถถายรูปพรอมแจงรายละเอียดกลับมายังแผนกขนสงทันที
เพื่อใหพนักงานขนสงแจงตอ CS ผูเกี่ยวของตอไป และหามพนักงานขับรถรับตูเปลาออกจากลานโดยใหรอคําสั่งจากแผนกขนสงอีกครั้ง
6) พนักงานขับรถนําตูเปลาไปโหลดสินคายังโรงงานลูกคา และใหทางโรงงานลูกคาตรวจสอบสภาพตู เบอรตูและเบอรซีลอีก
ครั้งกอนทําการบรรจุสินคา และพนักงาน CALL CENTER จะตอง UPDATE ขอมูล REAL TIME เบอรตู, เบอรซีล เขาไป
ในระบบ CALL CENTER หลังจากที่ตูถึงโรงงานเรียบรอยแลว
7) หลังจากบรรจุสินคาเรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถตรวจสอบความเรียบรอยของตูสินคาโดยรวมและพรอมล็อคซีลตู
สินคาใหเรียบรอย และแจงกลับมายังแผนกขนสงเพื่อใหทางแผนกขนสงติดตอคืนตูกับฝายบริการลูกคา (CS) หรือ
ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดทําเอกสาร, ใบกํากับการขนยายและตรวจปลอยสินคาตอไป
8) หลังจากที่บรรจุสินคาที่โรงงานและทางพนักงานขับรถแจงกลับมายังแผนกขนสงเรียบรอยแลว พนักงาน CALL CENTER
จะตอง UP DATE ขอมูล REAL TIME เวลา สถานะตูสินคาในระบบใหเรียบรอย
9) ในกรณีที่โรงงานตองการรูปถายการบรรจุสินคาทุกขั้นตอนจะตองใหพนักงานขับรถถายรูปขั้นตอนการบรรจุสินคา และ
สงกลับมายังแผนกขนสงดําเนินการสงตอใหกับลูกคา

12.9 การสงออกขามแดนมาเลเชีย (Malaysia Cross Border Transport)
การสงออกขามแดนมาเลเชียสวนใหญสินคาไปลงเรือที่ทาเรือปนัง (FOB-Penang) โดยดานสงออกมีดวยกัน 3 ดาน
หลักไกแก ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถไฟ) ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถยนต) และดานศุลกากรสะเดา โดยในแตดานมี
ขั้นตอนปฏิบัติไมเหมือนกันประกอบดวย
1. ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถยนต)
1) ทางขนสงไดรับใบจองรถจาก CS โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดทั้งหมดในการรับตู- สงตูเขาโรงงาน
รวมไปถึงประเภทของยาง/น้ํายางดวย
2) ขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูวิ่งน้าํ ยาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยาง
ละเอียด
3) ทําการแจงงานใหกับพนักงานขับรถที่จัดเตรียมไว โดยระบุระเบียบปฏิบัตขิ องแตละโรงงาน ซึ่งแตละโรงงานจะมีกฎเกณฑ
ในการรับตู( เปลา)เขาโรงงานตางกัน
4) เมื่อพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดในการรับตูแลว ใหไปรับเอกสารใบรถเปลาที่ชิปปง(ฝงไทย) เพื่อเขาไปรับตู
เปลาในประเทศมาเลเซีย
5) เมื่อไดใบรถเปลาแลว เขาไป JOB BORDER ที่ฝงไทยและ JOB เขาดานฝงประเทศมาเลเซีย จากนั้นเขาไปติดตอที่ลานรับ
ตูเพื่อรับตูเปลาออกมา **JOB BORDER หมายถึง หนังสืออนุญาตผานดาน วิธกี ารคือ ตองนําหนังสือดังกลาวไปยื่นติดตอทีต่ ม.ไทยและตม.มาเลเซีย
โดยการจะเขาไดตองเอาหนังสือดังกลาวไปยื่นกับตม. เพื่อเปนการขออนุญาตนํารถออกไป**

6) เมื่อถึงลานตูเปลาในประเทศมาเลเซียแลว ใหพนักงานขับรถรับฟอรมรถเปลาของทางฝงมาเลยและใบยกตูเปลาที่ปอม
ลานตูเปลาฝงมาเลย
7) เมื่อเขาไปรับตูเปลาในลานฝงประเทศมาเลเซีย หลังจากยกตูเปลาแลวใหพนักงานขับรถสํารวจสภาพตูวาตูนั้นสามารถ
ใชไดกับสินคาที่จะโหลดหรือไม หากสํารวจแลวสภาพตูผานก็จะทําการลากตูออกมา แตหากสํารวจแลวสภาพตูไมผาน
พนักงานขับรถจะตองถายรูปสภาพตูทั้งภายในและภายนอกแจงกลับมายังขนสง ขนสงก็ดําเนินการแจงกลับไปที่พนักงาน
บริการลูกคา (CS) จากนั้นพนักงานบริการลูกคา (CS) ก็จะแจงใหลูกคาทราบ เพื่อใหลูกคาตัดสินใจวาจะใหรับตูออกมา
หรือไม
8) เมื่อสภาพตูผานเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถนําใบยกตูเปลาไปใหรถยกกรอกรายละเอียดเบอรตูที่รับออกมา
9) เมื่อออกมาจากลานรับตูเปลาจนมาถึงดานฝงมาเลเซีย ใหพนักงานขับรถยื่นฟอรมรถเปลาใหดานมาเลเซีย พรอมทั้งใหชิป
ปงฝงมาเลเซียทําเอกสารตูเปลา จากนั้นชิปปงยังมาเลเซีย จะยื่นเอกสารตูเปลาใหกับพนักงานขับรถ
10) ใหพนักงานขับรถนําเอกสารตูเปลาไปยื่นใหดานศุลกากรมาเลเซีย
11) เมื่อยื่นเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถออกมาจากดานมาเลเซียลากตูเปลาเขาโรงงานตามเวลาที่นัด
หมาย
12) เมื่อตูถึงโรงงานทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา
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13) เมื่อโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนัก(FCL)คืนกลับไปในลานที่รับตูเปลาออกมา
14) เมือ่ ถึงหนาดานไทย จะตองเคลียรเอกสารฝงไทยที่เจาหนาที่ชิปปง และเขาไปในดานมาเลเซีย ตองเคลียรพิธีการพรอม
ตรวจปลอยเอกสารฝงมาเลเซียที่ชิปปงมาเลเซีย พรอมกับใหชิปปงมาเลเซียดําเนินการล็อคซีลเอเยนในกรณีที่โรงงาน
ไมไดล็อคซีลเอเยนตมา และพนักงานขับรถจะตองถายรูปซีลเอเยนตอนล็อคกับตูที่หนาดานสงกลับมาใหฝายขนสง (วีเซิรฟ)
15) ทางชิปปงฝงมาเลเซียจะทําเอกสารเสียภาษี พรอมกับยื่นใหพนักงานขับรถ จากนั้นใหพนักงานขับรถออกมาหยุดที่ดาน
ยอยของมาเลยเพื่อตรวจทานเอกสารอีก 1 รอบ
16) เมื่อเจาหนาที่มาเลเซียตรวจเอกสารเสร็จแลวยื่นเอกสารกลับมาใหพนักงานขับรถ
17) จากนั้นพนักงานขับรถลากตูหนักเขาไปในลานเดิมที่รับตูเปลาออก พรอมทั้งหยิบเอกสารใบยกตูที่ปอมยาม และยื่น
เอกสารเสียภาษีใหกับลานตู
18) พนักงานขับรถจะไดรับใบลงตูหนัก(FCL) 1 ชุด จากนั้นเขาไปลงตูหนักในลานมาเลเซีย พรอมทั้งยื่นใบลงตูหนักใหกับ
เจาหนาที่ขับรถยกเซ็นเอกสารและนําใบตูหนักไปคืนใหเจาหนาที่ลานตูเหมือนเดิมจากนั้นกลับออกมาฝงไทย

2. ดานศุลกากรปาดังเบซาร (รถไฟ)
1) ทางขนสงไดรับใบจองรถจากพนักงานบริการลูกคาของวี-เซิรฟ (CS) โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดทั้งหมดในการรับ
ตู- สงตูเขาโรงงาน รวมไปถึงประเภทของยาง/น้ํายางดวย
2) ฝายขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูวิ่งยาง/น้ํายาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยางละเอียด
3) ทําการแจงงานใหกับรถที่จัด โดยระบุกฎของแตละโรงงาน ซึ่งแตละโรงงานจะมีกฎในการรับตูเขาโรงงานตางกัน
4) เมื่อพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดการรับตูแลว ก็จะดําเนินการเขาไปรับตูในฝงประเทศมาเลเซีย ตามลานที่ได
แจงงานไว
5) เมื่อถึงลานรับตูเปลาแลวพนักงานขับรถนํารายละเอียดเบอรตูที่ไดรับไปแจงกับเจาหนาที่ในลาน เพื่อตรวจสอบวาตรงกับที่
แจงหรือไม เมื่อเจาหนาตรวจแลววาตรงกันก็ทําการยกตูขึ้นหาง
6) เมื่อไดรับตูเปลาเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถสํารวจสภาพตูวาตูนั้นสามารถใชไดกับสินคาที่จะโหลดหรือไม หากสํารวจ
แลวสภาพตูผานก็จะทําการลากตูออกมา แตหากสํารวจแลวสภาพตูไมผาน พนักงานขับรถจะตองถายรูปสภาพตูทั้ง
ภายในและภายนอกแจงกลับมายังขนสง ขนสงก็ดําเนินการแจงกลับไปที่ CS จากนั้น CS ก็จะแจงใหลูกคาทราบ เพื่อให
ลูกคาตัดสินใจวาจะใหรับตูออกมาหรือไม
7) เมื่อสภาพตูผานเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถไปรับใบจองตู (Booking) ที่ออฟฟตกับเจาหนาที่ลานรับตูเปลา ใบจองตู
(Booking) ตูจะไดทั้งหมด 4 ใบ
8) เมื่อไดใบจอง (Booking) เรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาจากลานมาเลเซีย เมื่อถึงดานมาเลเซียให
พนักงานขับรถยื่นใบจอง (Booking)ตูใหกับเจาหนาที่ดานมาเลเซีย 1 ใบ
9) เมื่อผานดานมาเลเซียเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาเขาโรงงานตามเวลาที่นัดหมาย
10) เมื่อถึงโรงงาน ใหพนักงานขับรถยื่นใบจอง (Booking)ตูใหกับโรงงาน 1 ใบ ทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คใบจอง
(Booking)กับเบอรตู วาตรงกันหรือไม พรอมทั้งตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา
11) เมื่อโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนักคืนกลับไปในลานที่รับตูเปลาออกมา
12) เมื่อถึงหนาดานไทย ใหพนักงานขับรถไปติดตอรับเอกสารคืนตูหนักที่เจาหนาที่ชิปปงฝงไทย
13) ใหพนักงานขับรถนําเอกสารคืนตูหนักไปยื่นใหกับดานศุลกากร
14) เมื่อถึงดานมาเลเซียใหพนักงานขับรถยื่นใบจอง (Booking)ตูใหดานมาเลย 1 ใบ จากนั้นพนักงานขับรถตองนําตู หนักไป
ชั่งที่ตราชั่งในฝงที่ลานไอซีดีของมาเลเชียซึ่งเรียกวา Multi Model Padangbesar Terminal พรอมทั้งยื่นใบจองตู
(Booking) ใหเจาหนาที่มาเลเซีย 1 ใบ
15) เมื่อผานตราชั่งเรียบรอยแลวก็สามารถเขาไปลงตูหนักในลานมาเลเซียไดเลย
16) เมื่อลงตูเปลาเสร็จก็ออกมาจากลานผานดานมาเลเซียเพื่อผานเขาดานฝงไทยไดเลย
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3. ดานศุลกากรสะเดา (รถยนต)
1) ทางขนสงไดรับใบจองรถจากพนักงานบริการลูกคาของวี-เซิรฟ (CS) โดยในใบจองรถจะระบุรายละเอียดทั้งหมดในการรับ
ตู- สงตูเขาโรงงาน รวมไปถึงประเภทของยาง/น้ํายางดวย
2) ฝายขนสงทําการจัดรถใหเหมาะสมกับการรับตูวิ่งยาง/น้ํายาง โดยจะตองเช็คประกันรถและประกันสินคาอยางละเอียด
3) ทําการแจงงานใหกับรถที่จัด โดยระบุระเบียบปฏิบัติของแตละโรงงาน ซึ่งแตละโรงงานจะมีกฎเกณฑในการรับตูเขา
โรงงานตางกัน
4) เมื่อพนักงานขับรถไดรับขอมูลรายละเอียดการรับตูแลว ใหไปรับเอกสารใบรถเปลาที่เจาหนาที่ชิปปงฝงไทย เพื่อเขาไปรับ
ตูเปลาในประเทศมาเลเซีย
5) เมื่อไดเอกสารใบรถเปลาแลว ใหเขาไปที่ดานพรมแดน และยื่นเอกสารใบรถเปลาใหกับเจาหนาที่ดานพรมแดน
6) ใหพนักงานขับรถเขาไป JOB BORDER เพื่อขอผานดานมาเลเซีย เพื่อเขาไปรับตูเปลาในลานฝงประเทศมาเลเซีย
7) เมื่อถึงลานที่รับตูเปลา ใหพนักงานขับรถเขาไปในออฟฟศฝงประเทศมาเลเซีย และแจงกับเจาหนาที่ลานวามารับตูเปลา
พรอมบอกทะเบียนและเบอรตู ทางเจาหนาที่ในออฟฟศจะประสานกับเจาหนาที่รถยก เพื่อยกตูเปลาใหกับพนักงานขับรถ
8) เมื่อไดตูเปลาเรียบรอยแลวใหกลับมาที่ออฟฟศมาเลเซียอีกครั้งเพื่อรับใบฟอรมตูเปลากับเจาหนาที่
9) เมื่อไดใบฟอรมตูเปลาเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาจากลานมาเลย และ JOB BORDER เพื่อขอผาน
ดานมาเลเซียอีกครั้ง
10) เมื่อผานดานมาเลเซียแลว ถึงดานพรมแดน ใหพนักงานขับรถยื่นใบฟอรมตูเปลากับเอกสารใบรถเปลาใหดานพรมแดน
1 ชุด
11) เมื่อผานดานพรมแดนเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถลากตูเปลาออกมาเขาโรงงานตามเวลาที่นัดหมาย
12) เมื่อถึงโรงงาน ทางโรงงานจะทําการตรวจเช็คสภาพตูอีกครั้งวาสภาพตูผานหรือไม จึงทําการโหลดสินคา
13) เมื่อโรงงานโหลดสินคาเสร็จแลว พนักงานขับรถจะตองลากตูหนัก (FCL) คืนกลับไปในลานที่รับตูเปลาออกมา
14) เมื่อถึงหนาดานฝงไทย ใหพนักงานขับรถไปติดตอรับเอกสารคืนตูหนักที่เจาหนาที่ชิปปงฝงไทย (ในการคืนตูหนักฝง
สะเดาจะมีการสุมตรวจ X-RAY เปนบางกรณี)
15) เมื่อเอกสารคืนตูหนักเสร็จเรียบรอยทางเจาหนาที่ชิปปงจะนํามาใหกับพนักงานขับรถ
16) ใหพนักงานขับรถนําเอกสารคืนตูหนักไปยื่นใหกับดานพรมแดน
17) เมื่อถึงดานมาเลเซียใหพนักงาน JOB BORDER เพื่อขอผานดานฯ อีกครั้ง
18) เมื่อผานดานมาเลเซียแลว ใหพนักงานขับรถเขาไปจอดตรงดานศุลกากรในฝงประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจเสียภาษีตูหนัก
และไปติดตอชิปปงมาเลเซีย เพื่อใหชิปปงมาเลเซียดําเนินการเสียภาษีคืนตูหนัก (ในการเสียภาษีคืนตูหนักบางกรณี
อาจจะมีการเปดตรวจสินคาหรือในบางกรณีอาจจะไมเปดตรวจ)
19) เมื่อเอกสารเสียภาษีตูหนักเสร็จ ใหเขาไปลงตูหนักพรอมยื่นเอกสารที่ไดจากดานศุลกากรมาเลเซียใหกับลานคืนตูหนัก
20) เมื่อลงตูหนักเรียบรอยแลวใหพนักงานขับรถออกมาที่ดานมาเลเซียพรอมกับ JOB BORDER อีกครั้ง จากนั้นก็ไปทํา
เอกสารใบรถเปลาที่ดานพรมแดน
21) เมื่อทําเอกสารใบรถเปลาเสร็จ ใหนําเอกสารนั้นไปยื่นใหกับดานศุลกากรสะเดา เพื่อกลับเขามาดานฯไทยตอไป

12.10 การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Border
ในการดําเนินงานดานพิธีการศุลกากร ณ.ดานศุลกากรแมสอดเพื่อนําเขาสินคามาจากประเทศเมียนมารและเพื่อสงออกสินคา
จากประเทศไทยนั้นจะสามารถนําเขา หรือ สงออก ได 2 ชองทางดวยกันคือ
1. ตามทางอนุมัติ (4901) สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร
2. นอกทางอนุมัติ (4902) ทาขามสินคาธรรมชาติ
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินพิธีการศุลกากร งานสงมอบสินคาใหลูกคาไดตรงตามเวลาและมีคุณภาพไมเกิดความเสียหายดังนี้
1. เมื่อลูกคาแจงงานพนักงานบริการลูกคา CS สวนกลางจะทําการจองรถในระบบ ERP โดยแจงรายละเอียดสินคา น้ําหนัก
ปริมาณ สถานที่รับ – สงสินคา INVOICE PACKING LIST ไปยังหนวยงานขนสงและสํานักงานแมสอด
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2. เมื่อพนักงานบริการลูกคา CS สํานักงานแมสอดไดรับขอมูล INVOICE, PACKING LIST, ใบกํากับการขนยาย, ใบขนสินคา,
ขอมูลติดตอผูรับสินคาจากพนักงานบริการลูกคา CS และ หนวยงานขนสงแลวจะทําการประสานงานกับผูรับสินคา เพื่อ
ยืนยันการรับสินคาตามวันเวลาและสถานที่ที่ไดแจงมาวาถูกตองหรือไม หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบขอมูลในเอกสารดังนี้
1) ใบขนสินคา
(1) มีการระบุ ทาสงออกเปน 4901 หรือ 4902 ถูกตองหรือไม ?
(2) ขอมูลสินคาตรงตาม INV และ Packing List
2) ใบกํากับการขนยาย
(3) มีการระบุทะเบียนรถ จังหวัด ประเภทรถ ถูกตองตามที่หนวยงานขนสงแจงมา
(4) มีการใสจํานวนสินคา ปริมาณ ตรงตามในใบขน ฯ และตรงตามที่บรรทุกมาจริง
3. ประสานงานรถขนสงสินคาเพื่อตรวจสอบสถานะ และประเมินเวลาเพื่อแจงพนักงานบริการลูกคา CS และคนรับสินคา

ใหรับทราบ
4. เมื่อรถขนสงสินคามาถึงหนาสํานักงานสาขาแมสอด พนักงานตรวจปลอยสินคาจะทําการถายรูปสภาพรถภายนอก
ซีลล็อกตูสินคาและสินคาภายในตู (หากสินคาเกิดการเสียหายจะประสานงานใหพนักงานบริการลูกคา CS รับทราบ
และประสานงานกับลูกคาตอไป) และทําการตรวจสอบขอมูลหนางานวาตรงตามใบกํากับสินคาหรือไม
5. พนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการศุลกากร ณ.ดานศุลกากรแมสอด โดยรถขนสงสินคาจะไปจอดรออยูบริเวณที่
ที่ศุลกากรจัดไวให (หนาดาน X-Ray ) เพื่อรอเขา X-Ray สินคา
6. เมื่อพนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการศุลกากรแลวเสร็จ
1) กรณีคนรับสินคารับสินคาตามทางอนุมัติ (4901)
(1) พนักงานขับรถขนสงสินคานําเอกสารที่ผานพิธีการ ฯ แลวไปยื่นเพื่อขอบัตรคิวขามสะพาน ณ.ตูรับบัตรคิว
แยกภัทรวิทยา
(2) พนักงานตรวจปลอยสินคาดําเนินพิธีการฯ ณ.ดานพรมแดนและดําเนินการขออนุญาตนํารถไปสงสินคานอก
ประเทศกับหนวยงาน ตรวจคนเขาเมือง
(3) พนักงานขับรถขนสงสินคาเขาคิวเพื่อขามสะพานไปยังประเทศเมียนมารเมื่อถึงดานพรมแดนตองยื่นเอกสาร
อนุมัติจากศุลกากร และ ตรวจคนเขาเมืองใหกับเจาหนาที่เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบถูกตองแลวจึ่งปลอยใหขาม
สะพาน ฯ ได
(4) แจงไปยังชิปปงฝงประเทศเมียนมารเพื่อเตรียมการรับรถหนาดานศุลกากรพรมแดนและเจาหนาที่ศุลกากรจะ
ตรวจสอบสินคาและเอกสาร INVOICE , PACKING LIST
(5) เมื่อพนักงานขับรถยื่นเอกสารหนวยงานตรวจคนเขาเมืองฝงประเทศเมียนมารเรียบรอยแลว จะไดรับเอกสาร
อนุญาตเขาไปสงสินคาในประเทศเพื่อวางไวหนารถบริเวณที่เห็นชัดเจน เมื่อเสร็จแลวจึงขามดานไปสงสินคาที่
คลังสินคาลูกคาได
(6) เมื่อถึงคลังสินคาคนขับรถจะถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและหลังลง พรอมกับใหคนรับสินคาเซนต
เอกสาร Checking list
(7) เมื่อลงสินคาเสร็จพนักงานขับรถยื่นเอกสารอนุญาตคืนที่ดานตรวจคนเขาเมืองฝงประเทศเมียนมารแล ว
เจาหนาที่จะคืนเอกสารตรวจคนเขาเมืองให
(8) พนักงานขับรถขามสะพานมายังฝงประเทศไทยแลวทําการยื่นเอกสารคืนใหหนวยงานตรวจคนเขาเมืองกอน
เขาประเทศไทยตอไป
(9) แจงพนักงานตรวจปลอยสินคาเพื่อคืนเอกสาร Checking list เปนอันเสร็จขั้นตอน
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2) กรณีคนรับสินคารับสินคานอกทางอนุมัติ (4902)
(1) พนักงานตรวจปลอยสินคาประสานงานเจาหนาที่ ศุลกากรเพื่อคุมเฝาสินคาไปลงยังทาขามที่ลูกค า
ตองการ
(2) พนักงานขับรถขนสงสินคาไปยังทาขาม เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบกอนที่สินคาจะถูกโหลดลงเรือ
(3) พนักงานขับรถขนสงสินคาจะถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและหลังลง พรอมกับใหคนรับสินคา
เซ็นเอกสาร Checking list เมื่อลงสินคาเสร็จแจงพนักงานตรวจปลอยสินคาเพื่อคืนเอกสาร Checking
list เปนอันเสร็จขัน้ ตอน
12.11 การดําเนินพิธีการศุลกากรแมสอดและการสงมอบสินคา งาน Cross Border Door to Door
การสงมอบงานประเภท Cross border Door to Door นั้นในฝงประเทศไทยจะเปนการดําเนินการเหมือนขั้นตอนการสงมอบ
สินคาตามทางอนุมัติ (4901) แตในสวนประเทศเมียนมาจะดําเนินการดังนี้
1. กอนสินคาจะขามไปยังประเทศเมียนมาจะทําการแจงใหพาทเนอรทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา
สถานที่ วัน-เวลา รับ – สงสินคา INVOICE PACKING LIST เพื่อวางแผนการโหลดสินคาลงที่คลัง และจองรถ
ขนสงสินคา โดยขนสงสินคาที่ใชจะมีรายละเอียดดังนี้
1.1.

1.2.

ประเภทรถ6ลอ

กวาง (ฟุต/เมตร)

ยาว(ฟุต/เมตร)

สูง(ฟุต/เมตร)

ปริมาตร(CBM)

บรรทุก (ตัน)

7.8/ 2.37

16/ 4.87

10/ 3.04

35

7

ประเภทรถ 12 ลอ

กวาง (ฟุต/เมตร)

ยาว(ฟุต/เมตร)

สูง(ฟุต/เมตร)

ปริมาตร(CBM)

บรรทุก (ตัน)

7.8/ 2.37

32/ 9.75

14/ 4.26

98

15
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1.3.

ประเภทรถ 14 ลอ

กวาง (ฟุต/เมตร)

ยาว(ฟุต/เมตร)

สูง(ฟุต/เมตร)

ปริมาตร(CBM)

บรรทุก (ตัน)

7.8/ 2.37

32/ 9.75

14/ 4.26

98

15.5

1.4.

ประเภทรถ 18 ลอ**ปจจุบันไมนิยมใชแลว

กวาง (ฟุต/เมตร)

ยาว(ฟุต/เมตร)

สูง(ฟุต/เมตร)

ปริมาตร(CBM)

บรรทุก (ตัน)

7.8/ 2.37

40/ 12.20

15/ 4.57

132

25

กวาง (ฟุต/เมตร)

ยาว(ฟุต/เมตร)

สูง(ฟุต/เมตร)

ปริมาตร(CBM)

บรรทุก (ตัน)

7.8/ 2.37

40/ 12.20

15/ 4.57

132

30

1.5.

ประเภทรถ 22 ลอ
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เมื่อรถขนสงสินคาถึงคลังสินคาแลวพนักงานตรวจปลอยสินคาจะทําการตรวจสอบสินคาพรอมถายรูปรถขนสงสินคาและสินคากอนและ
หลังลง พรอมกับใหคนรับสินคาเซนตเอกสาร Checking list เพื่อยืนยันการรับสินคา
2. พาทเนอรดําเนินพิธีการศุลกากร และเสียภาษีขาเขา พรอมกับโหลดสินคาขึ้นรถขนสง
3. เมื่อดําเนินพิธีการ ฯ เสร็จเรียบรอยแลวจะตองนํารถขนสงสินคาเขาไปยังศูนยตรวจสอบสินคาขาเขาประเทศเพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบสินคากอนอนุมัติใหเดินทางได
4. เมื่อถึงเมืองยางกุงคนขับรถขนสงสินคาจะประสานไปยังพนักงานวี-เซิรฟสํานักงานยางกุงเพื่อดําเนินตามขั้นตอนการสง
มอบสินคาตอไป
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