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กิตติคุณประกาศ
และขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ
มาตรฐานปฏิ
ปฏิบัตกิ ารความเป
าร
นเลิศธุรกิจใหบริการงานโลจิสติกส

ความหมายความเปนเลิศ : อาจหมายถึงระบบการทํางานที่ไดมีการพิสูจนแลววามีคุณคาตอองคกรและ
สามารถเสริมผลิตภาพการทํางานมีมีผลผลิตที่ดีกวา สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนจําเปนที่ตองมีกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอดความเปนเลิศใหครอบคลุมทุกมิติขององคกร
โดยมีคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบที่สําคัญ
V-Serve Group กอตั้งป 2526 (ค.ศ.1983) เปนธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสเเขขาสูปที่ 36 การใหบริการ
ครอบคลุมทุกมิติของงานโลจิ
โลจิสติกสทั้งในประเทศ-ประเทศเพื
ในประเทศ ประเทศเพื่อนบานและในระดับนานาชาติ ขีดความสามารถของ
วี-เซิรฟ กรุป สามารถแขงขันไดในระดับสากลโดยไดรับความไววางใจจากบริษัทขนาดใหญทั้งของไทยแล
ของไทยและตางชาติ
เหตุผลสําคัญบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและยุทธศาสตรประจําปโดยเฉพาะมีระบบมาตรฐานการปฏิ
ปฏิบัติงาน
านเพื่อปรับองคกร
ใหสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงในแต
นแปลงใน ละชวงเวลา เกี่ยวของกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
ในองคกรให
ใหมีสมรรถนะและศักยภาพสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง
กุญแจแหงความสําเร็จของงานบริ
งานบริการโลจิสติกสซึ่งมีความยืดหยุนสูงอยูที่การมีระบบปฏิบัติการที่เปนเลิศ
ความตอเนื่องเกี่ยวของกับความสามารถในการถ
ความสามารถในการ ายทอดทักษะอย
ะอยางเปนกระบวนการดวยการมีมาตรฐานการทํางาน
จัดทําเปนคูมือและมีมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่องสามารถรองรับงานลูกคาไดอยางลงตัว เพื่อความเปน
รูปธรรมในการขับเคลื่อนได
ไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน “V-Serve Logistics Standard Services Best
Practice” ครอบคลุมมิติ 4 ดานของงานใหบริการประกอบดวย
1. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการตัวแทนออกของ
(Custom
Custom Broker Services Standard Best Practice Manual)
Manual
2. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิบัติการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
(Warehouse
Warehouse Services Standard Best Practice Manual)
Manual
3. คูมือความเปนเลิศมาตรฐานปฏิ
มาตรฐาน บัติการขนสงทางถนนและมาตรฐานซัพพลายเชนรวมบริการขนสง
(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 สามารถติดตอไดททีี่สายงานการตลาดและหรือดาวนโหลดทางอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต
www.v-servelogistics.com และ QR-CODE รายละเอียดตางๆสามารถสอบถามไดจากพนักงานการตลาดและ
พนักงานบริการลูกคาหรือสอบถามไดทาง Call Center โทร. 02 744 1007
บริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป
พฤษภาคม 2562
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หนา
กิตติคุณประกาศและขอสงวนสิทธิ์การใชคูมือ
สารบัญ
Quality policy 2019-2020 นโยบายคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพสากลทีไ่ ดรับการรับรอง
ศูนยกระจายสินคาบางนา (ถนนสุขุมวิท 105)
ศูนยกระจายสินคาบางปู (ถนนเทพารักษ กม.16)
ศูนยกระจายสินคากิ่งแกว (ถนนกิ่งแกว)
PACKING VALUE ADDED SERVICES
STUFFING & DELIVERY
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บทที่ 1 ระบบประกันความพึงพอใจงานคลังสินคา
1. คูมือความเปนเลิศดานความเสี่ยงและความปลอดภัยงานคลังสินคาและกระจายสินคา
องคประกอบ 12 ดาน
2. ดานความสะดวกและความปลอดภัย
3. การรับบรรจุตูคอนเทนเนอรและเบิก-จายชิน้ สินคายอย โดยไมตองเบิกทั้งพาเลท
4. อุปกรณอํานวยความสะดวกที่ครบครัน สะพานโหลดสินคาและลานจอดรถบรรทุก
5. Racking Shelf / Temperature Control Room / Wire Rope Storage Rental
6. การรับ-จายสินคาดวยระบบคิวซีและบารโคด
7. การรายงานสินคาคงคลังประจําสัปดาห
8. การจํากัดความรับผิดชอบ
9. การควบคุมแมลงและไมเก็บสินคาอันตรายและสารไวไฟ
10. รถโฟลคลิฟทและอุปกรณรองรับงานทุกรูปแบบ
11. การบริการแพ็คกิ้ง-ตีลัง-ติดฉลาก
12. การกระจายสินคาทุกรูปแบบ (ในประเทศ-CLMV-ระหวางประเทศ)
บทที่ 2
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การปองกันความเสี่ยงรับ-ตรวจสอบสินคาเขาเก็บในคลัง

1. ขั้นตอนการรับสินคา (Receiving Process)
2. ขัน้ ตอนการตรวจสอบสินคา (Inspection before receiving Cargo)
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การปองกันการจัดสงสินคาผิดพลาด
ขั้นตอนการจายสินคา (Outgoing Process)
ขั้นตอนการจัดเตรียมสินคา
ขั้นตอนการโหลดสินคาขึ้นรถบรรทุก ( Loading Truck)
ขั้นตอนการอนุมัติปลอยสินคาออกจากคลังสินคา
ขั้นตอนการตัดบัญชีสินคาคงคลังที่รับฝากเก็บ
ขั้นตอนการจัดสงสินคาและการติดตามสถานการณสงมอบสินคา
ขั้นตอนการติดตามสถานการณจัดสงสินคา
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การบรรจุตูคอนเทนเนอรเพื่อสงออกตางประเทศ
ขั้นตอนการวางแผนและจัดเตรียมสินคาเพื่อบรรจุตูคอนเทนเนอร
ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอร (7 Point Check) กอนการบรรจุสินคา
ขั้นตอนรูปแบบการจัดเรียงสินคาในตูคอนเทนเนอร
ขั้นตอนการทวนสอบความถูกตองของเอกสารบรรจุตูคอนเทนเนอร
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การปองกันสินคาเสียหายระหวางการจัดเก็บในคลัง
แผนผังแสดงการจัดเก็บสินคาในคลังสินคา
ขอควรระวังในการจัดเก็บสินคาสินคาออนไหว เสียหายงาย
การปองกันและกําจัด สัตว แมลงรบกวนสินคาที่จัดเก็บในอาคารคลังสินคา
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุสงผลใหสินคาเสียหาย (Cargo Damage Cargo)
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มาตรการความปลอดภัยในการเคลือ่ นยายสินคาในคลัง
สาเหตุแทจริงของอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากรถโฟรคลิฟทยกตักสินคา
ขั้นตอนการปองกันอุบัติเหตุสินคาตกจากพื้นที่สูง
ขั้นตอนการยกเคลื่อนยายสินคาที่บรรจุในลังไม
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บทที่ 7 การปองกันความเสี่ยงและความปลอดภัยจากอัคคีภัย
1. การปองกันอัคคีภัยที่เกิดจากสาเหตุภายในคลังสินคา
2. ขอปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัย จิตสํานึกที่ดีของพนักงานคลังสินคา
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บทที่ 8 การปองกันทุจริต-โจรภัยที่เกิดจากบุคคลภายในองคกรและจากภายนอก
1. การปองกันโจรภัยที่เกิดจากบุคคลภายในองคกร
2. การปองกันโจรภัยที่มีสาเหตุมาจากภายนอก

34
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บทที่ 9 การบรรจุหีบหอการติดฉลาก -สติ๊กเกอรและการแพ็คกิ้งจัดเรียงพาเลท
1. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านติดสติ๊กเกอร (Labeling Process)
2. ขัน้ ตอนการแพ็คสินคาแบบเรียงพาเลต (Packing On Pallet)
บทที่ 10 การขนถายสินคาดวยความปลอดภัยรวมถึงการใชเครื่องมือพิเศษ
(Safety lift on/ lift off)
1. ขอหามและระเบียบการปฏิบัตขิ องการพนักงานขนถายสินคา
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4. การขนถายสินคาออนไหวและเสียหายงาย (Sensitive Goods)
5. การขนถายสินคาประเภทสารเคมี (Chemical Products)
6. การขนถายสินคาตองควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
7. การขนยายสินคาทีต่ องใชเครื่องมือพิเศษ-การดูแล-ใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ
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บทที่ 11 การใชแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมาย
1. การขึ้นทะเบียนซับคอนแทรกแรงงาน
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บทที่ 13 การฝกอบรมการทํางานและความปลอดภัย
1. ตารางการฝกอบรมทักษะการทํางานและทักษะความปลอดภัย
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3. การฝกอบรมทักษะความปลอดภัย
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สามารถขอคูมือระบบปฏิบัติการความเปนเลิศคลังสินคา
และกระจายสินคาไดทนี่ ี่...
E-Mail : Mkt4@v-servegroup.com
www.v-servelogistics.com
Call Center : 02-744-1007 ต่อ 19 สายตรง
Hot Line : 064-656-5999

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมได
โดยการ SCAN QR CODE ไดที่นี่

บทที 1
ระบบประกันความพึงพอใจ : มาตรฐานปฏิบัตกิ ารความเป็ นเลิศคลังสินค้ าและกระจายสินค้ า
Satisfaction Warrantee : Warehouse Service Best Practice
1. Risk & Safety Warehouse Best Practice Manual / คูม่ ือความเป็ นเลิศด้ านความเสียงและ
ความปลอดภัยงานคลังสินค้ าและกระจายสินค้ า องค์ประกอบ 12 ด้ าน ได้ แก่
1) การป้องกันความเสียงรับ-ตรวจสอบสินค้ าเข้ าเก็บในคลัง
2) การป้องกันการจัดส่งสินค้ าผิดพลาด
3) การบรรจุต้ คู อนเทนเนอร์ เพือส่งออกต่างประเทศ (Container Stuffing)
4) การป้องกันสินค้ าเสียหายระหว่างการจัดเก็บในคลัง
5) มาตราการความปลอดภัยในการเคลือนย้ ายสินค้ าในคลัง
6) การป้องกันความเสียงและความปลอดภัยจากอัคคีภยั
7) การป้องกันทุจริ ต-โจรภัยทีเกิดจากบุคคลภายในองค์กรและจากภายนอก
8) การบรรจุหีบห่อการติดฉลาก-สติกเกอร์ และการแพ็คกิงจัดเรี ยงพาเลท (Packing & Labeling)
9) การขนถ่ายสินค้ าด้ วยความปลอดภัยรวมถึงการใช้ เครื องมือพิเศษ (Safety lift on/ lift off)
10) การใช้ แรงงานต่างด้ าวอย่างถูกกฏหมาย
11) การกระจายสินค้ าทุกรูปแบบตามความต้ องการของลูกค้ า
(Domestic-CLMV-International Destination)
12) การฝึ กอบรมการทํางานด้ วยความปลอดภัย
2. Convenience and security / ความสะดวกและความปลอดภัย
เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ -วันเสาร์ พร้ อมด้ วยระบบความปลอดภัยมี รปภ. 24 ชัวโมงและติดตัง CCTV
ครอบคลุม พื นที ทังภายนอกและภายในคลัง ลูก ค้ า สามารถตรวจสอบและดูไ ด้ ผ่ า นแอพพลิ เ คชัน
โดยมีคมู่ ือดาวน์โหลดเห็นการทํางานในคลังสินค้ าแบบเรี ยลไทม์ (Real time tracking)
3. Cargo Stuffing and Pieces Cargo Pick up / รับบรรจุต้ คู อนเทนเนอร์ และเบิก-จ่ายชินสินค้ าย่อย
โดยไม่ต้องเบิกทังพาเลท

ให้ บริ การบรรจุสินค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ เพือการส่งออกโดยทีมงานมืออาชีพ บริ การทังภายในคลัง
และนอกสถานที ณ โรงงานของลูก ค้ า ภายใต้ ม าตรฐานความปลอดภัย องค์ ก รศุล กากรโลกและ
ศุลกากรของสหรัฐอเมริ กา (AEO & C-TPAT) บริ การปิ ดหน้ าตู้ทงตี
ั ไม้ -ตาข่ายถักและถุงบอลลูม อีกทัง
ลูกค้ าสามารถเบิกจ่ายสินค้ าชินย่อยแบบแกะกล่องโดยไม่ต้องเบิกทังพาเลท
4. Ramp loading & Trailer Parking Area / สะพานโหลดสินค้ าและลานจอดรถบรรทุก
บริ การยกขนถ่ายสินค้ า (lift on/ lift off) ด้ วยสะพานโหลดสินค้ า (Ramp Loading) รองรับรถบรรทุก
สินค้ า 6 ล้ อถึงรถเทรลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็ นตู้ขนาด 20 Ft / 40 Ft พร้ อมด้ วยลานจอดรถขนาดใหญ่ปลอดภัย
ไม่ต้องไปจอดรถริ มถนน
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5. Racking Shelf / Temperature Control Room / Wire Rope Storage Rental
บริ การจัดวางสินค้ าทังบนชันเหล็กและวางบนพืน (Flat Floor) รวมถึงสินค้ าขนาดใหญ่สามารถ
จัดเก็บแบบ “Outdoor” มีบริ การห้ องเก็บสินค้ าควบคุมอุณหภูมิสําหรับเครื องสําอาง – ยา อีกทังลูกค้ า
สามารถเลือกเช่าเหมาเฉพาะชันวางเก็บสินค้ าโดยลูกค้ าเป็ นผู้ควบคุมเบิกจ่ายด้ วยตนเองเป็ นระบบแบ่ง
ล็อคเกอร์ ตะแกรงเหล็ก (Steel Wire Rope) ขนาด 0.80 x 2.70 x 1.28 เมตร แยกเป็ นส่วนลูกค้ าควบคุม
กุญแจของตนเอง
6. Handling in/out under QC System & barcode reader / การรับ-จ่ายสินค้ าด้ วยระบบคิวซีและ
บาร์ โค้ ด
การรั บ -เบิ ก-จ่า ยสิ น ค้ า รวมถึง การบรรจุต้ ูคอนเทนเนอร์ จ ะมี การตรวจสอบทัง Inspector และ
Checker โดยมีเช็คลิสต์ (Checklist) เพือให้ การเบิกจ่ายถูกต้ องพร้ อมด้ วยมีอปุ กรณ์อ่านบาร์ โค้ ด

7. Weekly Stock Report : Accuracy 99% / การรายงานสินค้ าคงคลังประจําสัปดาห์
มีระบบการรายงานสินค้ าคงคลังประจําสัปดาห์ผา่ นโปรแกรม WMS ความแม่นยํา 99% โดยส่งข้ อมูล
ให้ ลกู ค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์และมีบริ การตรวจเช็คสต๊ อกสินค้ าร่วมกับลูกค้ า
8. Guarantee Limit Liability / จํากัดความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายเป็ นไปตามเงือนไขทีบริ ษัทฯ ทําประกันภัยดังต่อไปนี
- Damage Liability Per Case ตามความเสียหายจริ งแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัง
- Fire Liability Per Square meter ตามความเสียหายจริ งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อตร.ม.
(หากลูกค้ าต้ องการเพิมสามารถซือประกันเพิมผ่านวี-เซิร์ฟ)
9.

Monthly Pest control and non-dangerous goods / การควบคุมแมลงและไม่เก็บสินค้ าอันตราย
และสารไวไฟ
มีระบบควบคุมกําจัดแมลง-มด-หนู และปลวกรายเดือนโดยการจ้ างผู้เชียวชาญทีมีความน่าเชือถือ
อีกทังเพือความปลอดภัยส่วนรวมบริ ษัทมีนโยบายไม่รับเก็บสินค้ า-เคมีอันตรายสารไวไฟภายในบริ เวณ
คลังสินค้ า

10. Forklift and Equipment available / รถโฟล์คลิฟท์และอุปกรณ์รองรับงานทุกรูปแบบ
รถยกเคลือนย้ ายสินค้ ามีให้ เลือกทังแบบ Slip sheet, Dump Gripper, Bale Camp มีระบบสายพาน
คอนเวเยอร์ ขบั เคลือนด้ วยมอเตอร์ การทํางานภายใต้ “Safety advisor” ทีมีเจ้ าหน้ าที จป.รับอนุญาต
สําหรับควบคุมงานด้ านความปลอดภัย

11. Packing-Labeling-Value added service on demand / บริ การแพ็คกิง-ตีลงั -ติดฉลาก
มี ห น่ ว ยงานและผู้ เชี ยวชาญในการตี ลั ง ไม้ ทุ ก ขนาดตังแต่ ข นาดเล็ ก จนถึ ง ขนาดใหญ่ ม าก
(Extra size) มีบริ การติดฉลาก ติดสติกเกอร์ แยกกล่อง คัดเกรดแยกสินค้ าและบริ การอืนๆ ตามความ
ต้ องการของลูกค้ า อีกทังบริ ษัทเป็ นผู้นําเข้ า-จัดจํ าหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ ทีเกียวกับงานโลจิ สติกส์
ในคลังสินค้ าเกื อบทุกประเภททําให้ ลูกค้ ามีความสะดวกในราคาที ประหยัดกว่า สนใจเข้ าไปดูได้ ที
www.melogistic.com สามารถสแกน QR CODE ได้ ทีนี
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12. All type Cargo Distribution / การกระจายสินค้ าทุกรูปแบบ (ในประเทศ-CLMV-ระหว่างประเทศ)

รับขนส่งและกระจายสินค้ าทังจากคลังของวีเซิร์ฟและบริ ษัทลูกค้ าแบบ “Door to Door Delivery”
ทุกรู ปแบบ เช่น
 B2B Delivery / B2C Delivery (ส่งมอบสินค้ าจากคลังถึงลูกค้ าและลูกค้ าของลูกค้ า)
 Delivery on Shelf (การส่งมอบสินค้ าถึงชันวางของ เช่น ห้ างสรรพสินค้ าและโมเดิร์นเทรด)
 Exhibition & trade Fair Delivery (ส่งมอบสินค้ า ณ บูทแสดงสินค้ า เช่น ไบเทคบางนา
และศูนย์แสดงสินค้ าเมืองทองธานี)
 Provincials Delivery (การส่งสินค้ าถึงทีหมายในต่างจังหวัดโดยบริ ษัทฯ มีสาขาอยู่ในทุก
ภาคของประเทศ)
 CLMV-Malaysia Door To Door Delivery (การขนส่งประเทศเพือนบ้ านโดยมีสาขาตาม
ด่านชายแดนและมีสํานักงานสาขาประเทศเมียนมาและมาเลเซีย)
 Heavy Cargo and Extra size Delivery (การส่งมอบสินค้ านําหนักมากและหรื อขนาด
ใหญ่เป็ นพิเศษ ซึงต้ องใช้ เครื องมือหนักในการขนย้ าย บริ ษัทมีผ้ เู ชียวชาญและมี
Safety advisor ซึงได้ รับจป.อนุญาตเป็ นผู้ควบคุมงาน
 International Delivery (การส่งมอบสินค้ าระหว่างประเทศซึงบริ ษัทมีธุรกิจขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Sea - Air Freight Forwarder) สามารถดูรายละเอียดได้ ที
www.v-servegroup.com สามารถสแกน QR CODE ได้ ทีนี
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บทที 2
การป้องกันความเสียงรั บ-ตรวจสอบสินค้ าเข้ าเก็บในคลัง
เพือเพิมประสิทธิภาพของความถูกต้ องแม่นยําในการรั บสินค้ าและจัดส่งสินค้ าออกจากคลังสินค้ าหรื อศูนย์
กระจายสินค้ าในเครื อ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ ป บริ ษัทฯจึงกําหนดให้ มีมาตรการในการป้องปรามให้ พนักงานมีความรับผิดชอบ
มีความรอบคอบและใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้ าที จึงได้ กําหนดระเบี ยบปฏิ บัติในการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของสินค้ าก่อนการรับและจ่ายสินค้ า ดังต่อไปนี
1. ขันตอนการรั บสินค้ า (Receiving Process)

ภาพแผนผังกระบวนการทํางาน (Flowchart)
1.1 เอกสารที เกี ยวข้ องสําหรั บการรั บสินค้ าหัวหน้ าส่วนคลังสินค้ ารั บแจ้ งการรั บสินค้ าจากลูกค้ าทาง
e-mail ล่วงหน้ า 1 วัน และเจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ า(CS) พิมพ์เอกสารการสังงานจากทางลูกค้ า ได้ แก่
(1) Stock Receiving Form ลูกค้ าจัดส่งมาให้ ทาง e-mail
(2) Delivery Order / Bill of Loading
(3) Packing List
1.2 หัวหน้ าแผนกรับ-จ่าย จัดเตรี ยมพืนทีให้ พร้ อมรองรับสินค้ า หากคลังสินค้ าเต็มและไม่สามารถเปิ ด
สินค้ าเข้ าพืนทีจัดเก็บได้ ให้ แจ้ งผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ าทราบทันทีเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1-2 วัน
ก่อนสินค้ าเข้ าเพือติดต่อประสานงานกับลูกค้ า
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2. ขันตอนการตรวจสอบสินค้ า (Inspection before receiving Cargo)
2.1 เมือรถเข้ ามาส่งสินค้ า โดยผ่านพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือให้ จดั ทําใบผ่านเข้ าคลังสินค้ า ซึง
จะบันทึกชือพนักงานขับรถ ทะเบี ยนรถ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ บริ ษัทขนส่ง ลงใน Container
Inspection Check
2.2 เช็คเกอร์ (Checker) มีหน้ าทีตรวจเช็คจํานวนสินค้ าและสภาพของสินค้ า ในการรับสินค้ าจะต้ องมี
คิวรถโดยเรี ย กรถส่ง สิน ค้ าหรื อ ตู้ค อนเทนเนอร์ สิน ค้ ามายัง ท่าเที ย บเพื อทํ าการเปิ ดรั บสิ นค้ าเข้ า
คลังสินค้ าตามลําดับก่อน-หลัง
2.3 Inspector หมายถึงผู้มีหน้ าทีตรวจสอบการทํางานตามขันตอนต่างๆ ในการตรวจสอบสินค้ าเข้ าคลัง
ตรวจสอบหมายเลขซีล เปรี ยบเทียบกับหมายเลขซีลใน B/L (กรณีนําเข้ า) หรื อเอกสารใบส่งสินค้ า
จากลูกค้ าทีระบุหมายเลขซีล หากพบว่าไม่ตรงกันให้ ถ่ายรู ปซีลตู้สินค้ าและแจ้ งกลับไปทีลูกค้ าทันที
ก่อนทําการตัดซีลเปิ ดตู้ทกุ ครัง
2.4 อินสเปคเตอร์ (Inspector) ตรวจสอบสภาพตู้ภายนอกตามรายละเอียดใน “Container Inspection
Check”
(1) หากพบว่ารอยชํ ารุ ดหรื อความผิ ดปกติของตู้คอนเทนเนอร์ อาจทํ าให้ เกิ ดความเสียหายกับ
สินค้ าภายในให้ ทําการถ่ายรู ปร่ องรอยทีชํารุ ด รวมถึงสภาพสินค้ าทีเสียหาย ณ ขณะอยู่ภายใน
ตู้คอนเทนเนอร์ และแจ้ งหัวหน้ าส่วนหรื อผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ า
(2) ห้ ามรับสินค้ าจนกว่าจะได้ รับการแจ้ งกลับจากลูกค้ า โดยทัวไปกรณีทีตู้คอนเทนเนอร์ ชํารุ ด เช่น
บุบ, รัว จนเป็ นเหตุให้ สินค้ าภายในเสียหาย จะต้ องมีผ้ รู ่ วมตรวจสอบสภาพตู้สินค้ าและสินค้ า
คือ ลูก ค้ า หรื อ ตัวแทน หัวหน้ าส่วนคลัง สิ น ค้ า หรื อ ผู้จัด การฝ่ ายคลัง สิ น ค้ า และบริ ษัท ฯ
ประกันภัย หรื อ เจ้ าหน้ าที Survey
(3) หากสภาพตู้ไม่มีปัญหาให้ ดําเนินการขันต่อไป
2.5 พนักงาน Inspector ถ่ายรู ปเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
(1) ถ่ายรู ปรถโดยให้ เห็นหมายเลขทะเบียนรถชัดเจน
(2) ถ่ายรู ปด้ านหน้ าประตูต้ สู ินค้ า โดยเห็นเบอร์ ต้ ชู ดั เจน
(3) ถ่ายรู ปซีลปิ ดล็อกตู้ โดยให้ เห็นหมายเลขซีล
(4) ถ่ายรู ปเปิ ดประตู 1 บานและปิ ดประตู 1 ตู้ฝังทีเห็นหมายเลขตู้
(5) ถ่ายรู ปเปิ ดประตูต้ ทู งั 2 บาน โดยเห็นสินค้ าภายในตู้
(6) ถ่ายรู ปสินค้ าทุกคูพ่ าเลททีอยู่ในตู้ โดยมีป้ายบ่งชีแสดงรายละเอียดของสินค้ าชัดเจน เช่น วันที
รับสินค้ า , หมายเลขอินวอยซ์ , ชือสินค้ า , หมายเลขตู้ เป็ นต้ น
(7) ถ่ายรู ปสภาพตู้เปล่า หลังจากรับสินค้ าออกมาจากตู้เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
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2.6 พนักงาน Inspector ตรวจสอบสภาพสินค้ าเบืองต้ นหลังจากเปิ ดตู้คอนเทนเนอร์ รับสินค้ า
หากพบว่า สินค้ าเสียหาย มีสภาพผิดปกติไม่เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของลูกค้ า เช่น ถุงแตก ,
เปี ยกนํา , ถังรั วซึม , สภาพสินค้ าสกปรก เป็ นต้ น ให้ ทําการถ่ายรู ปสินค้ าตามและแจ้ งลูกค้ าทันที
พร้ อมทังรอการสังการจากลูกค้ า เมือมีการอนุมตั ิสงการให้
ั
รับสินค้ าจากลูกค้ าทีพบความเสียหาย ให้
ระบุความเสียหายทีตรวจสอบพบใน Stock Receiving Form ด้ านท้ ายของเอกสาร
2.7 เช็คเกอร์ (Checker) ตรวจสอบความถูกต้ อง เช่น ชือสินค้ า จํานวน โดยเปรี ยบเทียบกับ Packing
List และ Stock Receiving Form ทีได้ รับจากลูกค้ า
ขันตอนการตรวจนับจํานวนแยกตามลักษณะการแพ็คสินค้ า
(1) สินค้ าเป็ นพาเลท (PALLET) ให้ นบั จํานวนเป็ นหน่วยหลัก คือ พาเลท ใช้ วิธีการตรวจนับ
จํานวนด้ วยสายตา ทังนีสินค้ าในหน่วยย่อยทีบรรจุอยู่ภายใน เช่น ถุง บันทึกจํานวนตาม
Pallet tag ทีบ่งชีมาจากต้ นทาง ไม่สามารถแกะสินค้ าออกมาตรวจนับได้ พร้ อมบ่งชีด้ วย
ตราประทับ “Said to contain : ไม่สามารถตรวจนับยืนยันความถูกต้ องของสินค้ าทีระบุไว้
ในเอกสารได้ ”
(2) สินค้ าเป็ นถัง (DRUM) ให้ ตรวจนับจํานวนถังแบบ 100% ใช้ วิธีการตรวจนับจํานวนด้ วย
สายตา แต่ปริ มาณของสินค้ าทีบรรจุในถังไม่สามารถชังนําหนักตรวจสอบได้ หากสินค้ า
ไม่ได้ จัดเรี ยงมาบนพาเลท จะต้ องจัดหาพาเลทเช่าสภาพดี มารองรั บสินค้ าจัดเรี ยงพา
เลทๆละ 4 ถังในปริ มาณทีเท่ากันในทุกพาเลท ยกเว้ น พาเลทสุดท้ ายทีอาจมีจํานวนไม่
ครบ และพันฟิ ล์มป้องกันการโค่นล้ มระหว่างการเคลือนย้ ายไปจัดเก็บ
(3) กรณีที ชือสินค้ า ไม่ถูกต้ อง ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าทีบริ การคลังสินค้ าทราบทันที เพือรายงานไป
ยังลูกค้ ารับทราบและรอการอนุมตั ิสงการให้
ั
รับสินค้ า หรื อ ส่งคืนสินค้ า
(4) กรณี ที จํานวน ไม่ถูกต้ อง แจ้ งกลับไปทีลูกค้ าทันที พร้ อมแก้ ไขจํานวนสินค้ าทีรั บจริ งใน
Stock Receiving Form ให้ ถูกต้ อง เมือมีการอนุมตั ิสงการให้
ั
รับสินค้ าจากลูกค้ า และส่ง
รู ปถ่ายการรับสินค้ าดังกล่าวทังหมด ภายใน 3 วันทําการ
(5) กรณีที “Lot Number” ของสินค้ าเปรี ยบเทียบกับ Packing List ทีได้ รับ แจ้ งกลับไปที
ลูกค้ าหลังการรับสินค้ าเสร็ จสิน
(6) หลังจากนัน เช็คเกอร์ จึงสังการให้ รถยก Forklift ตักสินค้ าออกมาจากตู้สินค้ า ด้ วยความ
ระมัดระวัง กําหนดความเร็ วไม่เกิน 5 ไมล์/ชัวโมง
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2.8 เช็คเกอร์ (Checker) บันทึกข้ อมูลเชิงคุณภาพและปริ มาณลงในแบบฟอร์ มใบตรวจงาน-สินค้ าขาเข้ า
และลงชือผู้รับสินค้ าในเอกสาร พร้ อมทังรวบรวมเอกสารบันทึกผลการรับสินค้ า ได้ แก่
(1) ใบตรวจงาน-ขาเข้ า
(2) Container Inspection checklist
(3) Stock Receiving Form
(4) Delivery Order / Bill of Loading
(5) Packing List
2.9 หัวหน้ าแผนกเช็คเกอร์ ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนจัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าและสต๊ อกเพือ
บันทึกข้ อมูลรับสินค้ าเข้ าระบบ Inventory report

ถนนตําหรุ-บางพลี กม.6

ถนนสุขมุ วิท 105 (ลาซาล) กม.6

โทร. 02-182-2014

โทร. 02-361-6145

E-mail : logisticspark@v-servegroup.com

E-mail : vservelasalle3@v-servegroup.com
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บทที 3
การป้องกันการจัดส่ งสินค้ าผิดพลาด
เพือให้ มนใจว่
ั าการจ่ายสินค้ าออกของ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ ป เป็ นไปตามข้ อกําหนดของลูกค้ า และมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของบริ ษัทฯ ครอบคลุมกระบวนการจ่ายสินค้ า จึงได้ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของสินค้ าก่อนการจ่ายสินค้ า ดังต่อไปนี
1. ขันตอนการจ่ ายสินค้ า (Outgoing Process)

แผนผังกระบวนการทํางาน (Flowchart)

1.1 เมือได้ รับใบเบิกสินค้ าจากลูกค้ า ทําการตรวจสอบจํานวนสินค้ าคงเหลือใน Inventory Report หาก
สิ น ค้ าคงเหลื อ ไม่ ค รบตามใบเบิ ก จะดํ าเนิ น การแจ้ ง กลับ ลูก ค้ าทัน ที เพื อตรวจสอบและรอการ
ตัดสินใจจากลูกค้ า
1.2 ตรวจสอบ Lot Number คงเหลือจาก Inventory Report ด้ วยระบบ First In First Out : FIFO โดย
จัดลําดับตามวันหมดอายุของสินค้ า หรื อตามทีลูกค้ ากําหนด
2. การจัดเตรี ยมสินค้ า
2.1 ประเภทของสินค้ าทีการเบิกจ่ายระบุ วันทีผลิต , Lot number , Serial , Batch
(1) อาหารและเครื องดืม : วันทีผลิต ตามหลักการFEFO (FIRST EXPIRE FIRST OUT)
(2) เคมีภณ
ั ฑ์ : Lot Number ทีระบุในใบเบิกสินค้ าเท่านัน
(3) เครื องจักร , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , เครื องใช้ ไฟฟ้า : Serial Number , Model
(4) กระเบื อง,พื นไม้ ล ามิ เนต : Batch number เพราะการผลิต แต่ละล๊ อ ตสีจ ะผิ ดเพี ยนไม่
เหมือนกัน
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2.2 พนักงาน Inspector ตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ าทีเตรี ยมไว้ โดยเปรี ยบเทียบกับรายละเอียด
สินค้ าใน Collection Plan และบันทึกลงในใบตรวจงานสินค้ า-ขาออก (F-CH-05) ในรายละเอียด
ดังนี
(1) Item no. (รหัสสินค้ า)
(2) Description (ชือสินค้ า)
(3) Lot number (ล๊ อตการผลิต)
(4) Q’TY (จํานวนสินค้ า : ถัง , ถุง , กระป๋ อง ,กิโลกรัม)
2.3 Inspect ตรวจสอบสภาพสินค้ าภายนอก เช่น บุบ , แตกเสียหาย , สกปรก เป็ นต้ น จะต้ องถ่ายรู ป
นําส่ง CSW เพือแจ้ งลูกค้ าทราบทันที เพือรอการสังการจากลูกค้ าให้ มีการแก้ ไขก่อนจ่ายสินค้ า
3. การโหลดสินค้ าขึนรถบรรทุก ( Loading Truck)
3.1 Checker ตรวจสอบข้ อมูล ทะเบียนรถบรรทุกทีได้ รับแจ้ งจาก
ลูกค้ า หากไม่ตรงกับทะเบียนรถทีมาติดต่อรับสินค้ า ห้ ามโหลด
สินค้ าโดยเด็ดขาด แจ้ งกลับมาทีเจ้ าหน้ าทีเพือตรวจสอบและ
สอบถามข้ อมูลไปยังลูกค้ า
3.2 Forklift ทําการบรรจุสินค้ าขึนรถบรรทุกด้ วยความระมัดระวัง
โดยเลื อ กใช้ เ ครื องมื อ ให้ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะงาน เช่ น ใช้
เครื องคีบถังในการยกสินค้ าประเภทถัง (Drum) และ ใช้ รถยก
แบบงาเสียบ สําหรับสินค้ าทีจัดเรี ยงบนพาเลท
3.3 Checker ทําการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ า ขณะจ่ายขึน
รถบรรทุกเปรี ยบเทียบกับข้ อมูล Collection Letterและจัดทํา
ใบส่งสินค้ าให้ กบั พนักงานขับรถ เซ็นรับทราบการบรรทุกสินค้ า

ภาพ : การบรรจุสินค้ าประเภทถังเข้ าตู้เพือการส่งออก

ดังกล่าว
3.4 Inspect ถ่ายรู ปการบรรจุสินค้ าไว้ เป็ นหลักฐาน ดังนี
(1) ภาพถ่ายทะเบียนรถ
(2) ภาพถ่ายสินค้ าภายในรถบรรทุกทุกคูพ่ าเลท
(3) ภาพถ่ายเห็นชือสินค้ าทีจัดส่ง
(4) ภาพถ่ายเห็นลักษณะการวางสินค้ ารวมทังหมดบนรถบรรทุก
(5) ภาพถ่ายปิ ดประตูรถ
(6) ภาพถ่ายซีลปิ ดล็อกประตู
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4. ขันตอนการอนุมัตปิ ล่ อยสินค้ าออกจากคลังสินค้ า
4.1 หัวหน้ าแผนกรั บ-จ่ายสินค้ า ตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ าที จัดส่ง พร้ อมตรวจเช็คว่าสินค้ า
ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก Inspect หรื อไม่ โดยสังเกตทีลายเซ็นช่อง “ผู้ตรวจสอบ”
(1) กรณีไม่มี ลายเซ็นช่อง “ผู้ตรวจสอบ” ห้ ามอนุมตั ิปล่อยสินค้ าโดยแจ้ งให้ Inspect เข้ าตรวจสอบ
(2) ถ้ ามี ลายเซ็นช่อง “ผู้ตรวจสอบ” ให้ อนุมตั ิจ่ายสินค้ าได้ ทนั ที พร้ อมลงชือ
4.2 พนักงานขับรถลงชือรับสินค้ าในใบส่งสินค้ า พร้ อมถือเอกสารใบตรวจงาน-สินค้ าขาออก เข้ ามา
ติดต่อเจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าและสต๊ อกเพือตรวจสอบลายเซ็น
(1) หากการลงลายมือชือในใบตรวจงานไม่ครบถ้ วน ให้ แจ้ งกลับไปทีผู้รับผิดชอบในทันที ห้ ามลง
ชือโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
(2) หากถูกต้ อง ให้ เซ็นชืออนุมตั ิให้ ปล่อยรถออกจากคลังสินค้ าได้
4.3 เจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าและสต๊ อกต้ องตรวจสอบชุดเอกสารการจ่ายสินค้ าให้ กบั พนักงานขับรถนําไป
จัดส่งสินค้ าทีปลายทาง ประกอบด้ วย
(1) D/O : Delivery Note เป็ นใบปล่อยสินค้ าออกจากคลังโดยต้ นฉบับติดรถเป็ นของลูกค้ าและ
สําเนาคูฉ่ บับให้ ลกู ค้ าเซ็นรับ
(2) แผนทีส่งสินค้ าปลายทาง
5. การตัดบัญชีสินค้ าคงคลังทีรั บฝากเก็บ
5.1 นํ าใบตรวจงาน-สิน ค้ าขาออก มาบัน ทึก ข้ อ มูล เพื อตัดจ่ ายสิน ค้ าออกจากรายงานสิน ค้ าคงคลัง
Inventory Report โดยตัดข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม Excel
5.2 หัวหน้ าส่วนคลังสินค้ า ตรวจสอบความถูกต้ องของการจัดทํา Inventory Report
5.3 จัดส่งข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าในวันถัดไปหลังจากมีกิจกรรมเบิก-จ่ายสินค้ า
6. การจัดส่ งสินค้ าและการติดตามสถานการณ์ ส่งมอบสินค้ า
6.1 จัดรถบรรทุกและแรงงาน และส่งใบรายงานการบรรทุกสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าภายในวันเวลา 16.30 น.
ก่อนวันรับสินค้ า
6.2 การจัดการด้ านเอกสารใบส่งสินค้ า จะต้ องมีลายเซ็นของผู้รับสินค้ าปลายทางครบถ้ วน นําต้ นฉบับ
ส่งกลับคืนลูกค้ าภายใน 7 วันนับจากวันทีส่งสินค้ า
6.3 พนักงานขับรถตรวจสอบสภาพรถบรรทุก (Check List) เป็ นประจําทุกวันก่อนนํารถไปรั บสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ า หากสภาพรถ “ไม่ผ่าน” จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบเพือขอเปลียนรถ หรื อ แก้ ไขให้
อยู่ในสภาพดีทนั ที
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6.4 เจ้ าหน้ าที Call Center เป็ นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็ จในการรับงานและประสานงานทําหน้ าทีติดตาม
ควบคุมเรื องเวลาในการทํางานให้ เป็ นไปตามทีได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น หากพบปั ญหารถไม่ตรงเวลาหรื อ
เกิดเหตุฉกุ เฉินทีอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ า จะต้ องแจ้ ง CS เพือรายงานลูกค้ าทราบทันที
6.5 แรงงานขนถ่ายสินค้ า จะต้ องถ่ายรู ปภาพพืนรถบรรทุกก่อนยกสินค้ าลงจัดเรี ยง หากพบว่ากระดาษ
ลูกฟูกไม่สะอาด , มีคราบสกปรก ที จะกระทบมาที ถุงสินค้ า จะต้ องแจ้ งพนักงานขับรถเปลียน
กระดาษลูกฟูกผืนใหม่ทนั ที
6.6 การตรวจสอบสินค้ าร่ วมกันกับลูกค้ า หากพบสินค้ าดังต่อไปนีให้ ปฏิเสธการรับและขอเปลียนทันที
(1) แตกเสียหาย
(2) สกปรก มีคราบฝุ่ นเป็ นรอยดํา
(3) รอยเลอะจากนําหมึกทีสกรี นบนถุง
(4) คราบนํามัน
(5) ก้ นถุงกระดาษมีรอยเผยอไม่เรี ยบสนิท
(6) สภาพเก่า
6.7 การจัดเรี ยงสินค้ าบนรถบรรทุก จะต้ องจัดเรี ยงให้ ถงุ ชิดติดกัน(แน่น) กระจายให้ ทวพื
ั นรถบรรทุก เพือ
ป้องกันถุงสินค้ าลืนไหลตกเสียหายระหว่างการขนส่ง
6.8 การขนถ่ายสินค้ าต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง ห้ ามโยนสินค้ าเด็ดขาด
6.9 เมือลูกค้ าปลายทางปฏิเสธการรั บสินค้ าหรื อพบปั ญหา จะต้ องแจ้ งกลับมาที Call Center ทันที
พร้ อมรู ปถ่ายสาเหตุทีไม่รับสินค้ า เพือแจ้ งลูกค้ ารับทราบ ทังนีสําหรับการประชุมทีผ่านมา คือ ตกลง
ร่ วมกันให้ มีการขนถ่ายสินค้ าลงจากรถบรรทุกทังหมด ในส่วนทีมีความเสียหายให้ ลกู ค้ าแจ้ งเพือคัด
แยกออก จะไม่มีการปฏิเสธการรั บเหมาทังคันเหมือนครั งทีผ่านมา ดังนันพนักงานขับรถจะต้ องรอ
การสังการจากลูกค้ าเท่านัน
7. การติดตามสถานการณ์ จัดส่ งสินค้ า
7.1 Call Center หมายเลข 086-342-9207 ให้ บริ การในเวลา
(1) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทํางาน 08.30 – 18.00 น.
(2) วันเสาร์ เวลาทํางาน 08.30-12.00 น.
7.2 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หลังเวลาปิ ดทําการ สามารถติดต่อที Call Center หมายเลข 086-341-2736 ,
086-340-1256 (24 ชัวโมง)
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บทที 4
การบรรจุต้ ูคอนเทนเนอร์ เพือส่ งออกต่ างประเทศ
เพือให้ มนใจว่
ั าการวางแผนการบรรจุสินค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ และการประกันคุณภาพ จะได้ รับการวางแผน
กําหนดวิธีการ ความถี หลักเกณฑ์ เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บัติ และดําเนิ นการได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทํ าให้
ผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นไปตามข้ อกําหนดของลูกค้ า จึงกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการบรรจุสินค้ าเข้ าตู้คอน
เทนเนอร์ ดังต่อไปนี
1. ขันตอนการวางแผนและจัดเตรี ยมสินค้ าเพือบรรจุต้ ูคอนเทนเนอร์

ภาพแผนผังกระบวนการทํางาน (Flowchart)
1.1 การวางแผนบรรจุสินค้ า (Stuffing Plan) เจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ านํารายละเอียดใน Booking
Confirmation มาวางแผนการบรรจุต้ ใู ห้ ทันก่อนเวลา Clossing Time หรื อตามคําสังของลูกค้ า
พร้ อมทังออก Stuffing Plan เพือเป็ นเอกสารควบคุมการบรรจุสินค้ าเข้ าตู้โดยลงรายละเอียดทังหมด
ไว้ ในสมุดบันทึก (แผนการบรรจุสินค้ ารวม) และนํามาลงในเอกสาร Plan แยกการบรรจุสินค้ าในแต่
ละวัน โดยรายละเอียดของเอกสารจะต้ องตรงกันกับสมุดบันทึก (แผนการบรรจุสินค้ ารวม) ซึง
จะต้ องได้ รับการตรวจสอบจากหัวหน้ าแผนกบรรจุ พร้ อมทังเซ็นชือกํากับใน Stuffing Plan จึงจะถือ
ได้ วา่ เอกสารสมบูรณ์ โดยให้ เสร็ จสินภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน
1.2 การจัด เตรี ย มสิ นค้ า โดยเช็ ค เกอร์ ดํ าเนิ น การตามใบสังงานและแผนการบรรจุสิ น ค้ า โดยนํ า
สินค้ าออกมาจัดเรี ยงบนพื นที ณ จุดขนถ่ายสินค้ า และติดใบสังงานไว้ ทีพาเลทแรก เพื อแจ้ งให้
ผู้เกียวข้ องทราบสถานะของสินค้ า
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1.3 การตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ า โดยพนักงานอินสเปคเตอร์ (Inspector) จะต้ องใช้ เอกสาร
Invoice , Packing List , Stuffing Plan ประกอบการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดทีต้ องตรวจสอบ
ดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชือสินค้ า / รหัสสินค้ า
Lot number
จํานวนสินค้ า (Unit / Pallet)
ความเสียหายของสินค้ า เช่น บุบ , แตกเสียหาย เป็ นต้ น
ความสะอาดของสินค้ า เช่น ฝุ่ นละออง , มด , แมลง
ความปลอดภัยของสินค้ า เช่น ไม้ พาเลทรองรับสินค้ า , ฟิ ล์มพันพาเลทฉีกขาด ,พันฟิ ล์มบางไป
บันทึกผลลงในใบตรวจงานสินค้ า-ขาออก หากไม่ถูกต้ องตรงกันให้ ทําการแจ้ ง Checker เพือ
ตรวจสอบย้ อนกลับไปยังเจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าทันที
(8) ประทับตรา “Inspect” ลงในเอกสารอนุมตั ิให้ Checker และ Floklift บรรจุสินค้ า
2. ขันตอนการตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ (7 Point Check) ก่ อนการบรรจุสินค้ า

ตัวอย่ างรายการ 7 จุดทีต้ องตรวจสภาพตู้

2.1 พืนตู้ด้านนอก (Outside / Undercarriage) ตรวจสอบโดยการใช้ กระจกส่องไปใต้ ท้องรถ และมอง
ผ่านกระจก จะต้ องไม่มีรอยแตกของวัสดุไม้ ทีพืนตู้ ไม่มีรอยพืนทะลุ หรื อมีเศษไม้ หลุดออกมา
2.2 ผนั งตู้ภายนอกด้ านซ้ าย-ขวา (Left-Right Outside ) ตรวจสอบภายนอก จะต้ องอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ดี ไม่มีรอยแตกเสียหาย ไม่พบรอยยุบตัวด้ านข้ างทีทําให้ ต้ เู สียรู ปทรง
2.3 ประตู/บานพับ/หมุดล๊ อก (door hinges/ harps Lock) ตรวจสอบโดยการทดสอบว่าประตูสามารถ
ปิ ดได้ แนบสนิท หมุดล็อกใช้ งานได้ ปกติ สามารถสอดซีลเข้ าไปล็อกปิ ดตู้ได้ หลังจากบรรจุเสร็ จ และ
จะต้ องมีขอบยางรอบบานประตู ป้องกันนําซึมเข้ าตู้ระหว่างการขนส่ง
2.4 ผนังตู้ภายในด้ านซ้ าย-ขวา ตรวจสอบภายในตู้ จะต้ องไม่มีคราบสกปรก เช่น คราบนํามัน คราบ
เศษอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีสนิมมากจนเกินไป ควรตรวจสอบให้ เหมาะสมกับประเภทของสินค้ า เช่น
สินค้ าประเภทอาหาร เส้ นใย กระดาษ ห้ ามมีสนิมข้ างตู้โดยเด็ดขาด และทีสําคัญจะต้ องไม่มีรอยรัว
หากพบรอยซ่อมแซมตู้ จะต้ องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครัง
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2.5 หลังคา / เพดาน (Roof / Ceiling) ตรวจสอบภายใน จะต้ องไม่พบรอยรัว บุบ ยุบ แตกเสียหาย
หากไม่มนใจว่
ั าตู้รัวหรื อไม่ วิธีการตรวจสอบโดยให้ พนักงานอยู่ในตู้และปิ ดตู้ให้ สนิท หากมีแสงสว่าง
ส่องเข้ าไปในตู้ได้ แสดงว่า ตู้มีรอยรัว ไม่ปลอดภัย อาจเป็ นสาเหตุให้ นําซึมผ่านเข้ าตู้ได้
2.6 ผนังด้ านหน้ า (Front Wall) ตรวจสอบจะต้ องไม่พบรอยรัว บุบ ยุบ แตก รอยผุกร่ อน
2.7 พืนตู้คอนเทนเนอร์ ( Floor) ตรวจสอบแผ่นไม้ ปูพืนตู้จะต้ องไม่ผุกร่ อน ไม่มีเสียนไม้ พืนตู้ไม่พบ
รอยยุบ และคราบนํามันสกปรก เป็ นต้ น หากพบว่าพืนตู้มีคราบนําไม่แห้ งสนิท ห้ ามบรรจุสินค้ าเข้ าตู้
โดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให้ สินค้ าเกิดไอนําทีพาเลท และเกิดเชือรา
หมายเหตุ : หากสภาพตู้มีความเสียหาย ไม่ถกู ต้ องตรงตามมาตรฐานให้ ดําเนินการแจ้ งปฏิเสธการรับตู้ดงั กล่าวในทันที ห้ ามบรรจุ
สินค้ าเข้ าตู้โดยเด็ดขาด

3. ขันตอนและรู ปแบบการจัดเรี ยงสินค้ าในตู้คอนเทนเนอร์
3.1 การจัดเรี ยงสินค้ าแบบ Loose Cargoes
(1) จัดเรี ยงสินค้ าแบบคัดไทยจะทําให้ สินค้ าไม่โค่นล้ ม (เรี ยงจากซ้ ายไป-ขวามือ)
(2) สิ น ค้ า ที นํ าหนั ก มากวางด้ า นล่ า ง สิ น ค้ า เบาจั ด เรี ย ง
ด้ านบน
(3) จัดเรี ยงสินค้ าให้ กระจายเต็มถึงด้ านท้ ายของตู้ฯ
(4) Lashing Net ผูกท้ ายตู้คอนเทนเนอร์ ป้องกันสินค้ าโค่น
ล้ ม โดยการผูกเชื อกที หูของตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ปิดคลุม
สินค้ า
3.2 การจัดเรี ยงสินค้ าแบบ On Slipsheet , On Pallet
(1) ขนาด 80x120 cms. EURO size จะเหลือพืนทีว่างระหว่างพา
เลทมากกว่า 20 ซม.ต้ องใส่ Airbag ทุกๆ 2 คูพ่ าเลท
(2) ขนาด 100x120 , 110x110 cms. สามารถวางสลับพาเลท
เพือให้ เหลือพืนทีว่างระหว่างพาเลทน้ อยทีสุด โดยใส่ Airbag เพียง 1 ใบท้ ายตู้ฯเท่านัน
3.3 การวางซ้ อนพาเลทสินค้ า
(1) สินค้ าบรรจุกล่อง UHT เสียหายยุบตัวผิดรู ปได้ ง่าย ห้ ามวางสินค้ าด้ านล่าง หากจําเป็ นต้ องมี
สินค้ ามาวางซ้ อนกล่อง UHT ต้ องเป็ นสินค้ าทีมีนําหนักน้ อยกว่า
(2) สินค้ าประเภทขวดแก้ ว , ขวดพลาสติก , กระป๋ อง ห้ ามนําไปซ้ อนทับสินค้ าอืนโดยเด็ดขาด ให้
วางซ้ อน 2 พาเลทกับตัวสินค้ าเองเท่านัน
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3.4 เช็คเกอร์ (Checker) ตรวจสอบสินค้ าขณะบรรจุเข้ าตู้ ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ าจริ ง ณ
ขณะบรรจุสินค้ าเข้ าตู้ พร้ อมเปรี ยบเทียบรายการสินค้ ากับใบตรวจงาน-ขาออกของ Inspect และ
ใบสังงาน พร้ อมออกใบส่งสินค้ า โดย Floklift ยกตักสินค้ าบรรจุสินค้ าเข้ าตู้ด้วยความระมัดระวัง
ห้ ามเฉียวชนสินค้ าเสียหาย หากพบว่าสภาพสินค้ าไม่ปลอดภัย เช่น โย้ เอียง สามารถแจ้ ง Checker
ให้ ดําเนินการตรวจสอบและแก้ ไข เพือป้องกันการโค่นล้ มของสินค้ า
3.5 การตรวจสอบข้ อมูลย้ อนหลัง ด้ วยการถ่ายรู ปสินค้ าไว้ เป็ นหลักฐาน (TRACEBILITY)ขณะบรรจุ
สินค้ าแล้ วให้ ทําการถ่ายภาพสินค้ า ดังนี
(1) ทะเบียนรถ
(2) สินค้ าภายในตู้ พาเลทคูท่ ี 1
(3) สินค้ าภายในตู้ พาเลทคูท่ ี 3
(4) สินค้ าภายในตู้ พาเลทคู่ที 5 ให้ เห็นลักษณะการวางของ
Airbag
(5) รู ปถ่ายปิ ดประตู 1 บาน เห็นสินค้ าภายในพร้ อมเบอร์ ต้ ปู ระตู
ฝั งขวามือ
ภาพ : การถ่ายรูปทุกขันตอนการบรรจุสินค้ าเข้ าตู้เป็ น
(6) รู ปถ่ายปิ ดประตู 2 บาน เห็นเบอร์ ต้ ชู ดั เจน
มาตรฐานการทํางานในการตรวจสอบข้ อมูลย้ อนกลับ
(7) รู ปถ่ายซีล เห็นการปิ ดล็อกประตูตีซีลและมีหมายเลขซีลชัดเจน
3.6 การปิ ดล็อกซีลตู้ (Seal) Inspector จะต้ องตรวจสอบหมายเลขซีลทีระบุในใบ EIR ให้ ถูกต้ อง
ตรงกันทุกครัง และใช้ แท่งซีลสอดทีทีรู ของกลอนล๊ อคตู้ในตําแหน่งเสาที 3 นับจากซ้ ายไปขวาเท่านัน
พร้ อมกดล็อกซีลให้ แน่นสนิท พร้ อมถ่ายรู ปและลงบันทึกในใบตรวจงาน ก่อนปล่อยตู้ออกจากจุดขน
ถ่ายสินค้ า
4. ขันตอนการทวนสอบความถูกต้ องของเอกสารบรรจุสินค้ า
4.1 การสอบทาน Crosscheck ความถูกต้ องก่ อนปล่ อยรถ พนักงานขับรถลงชือรั บสินค้ าในใบ
ตรวจงาน พร้ อมถือเอกสารใบตรวจงาน-สินค้ าขาออกเข้ ามาติดต่อเจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าประจํ า
คลังสินค้ า เพื อตรวจสอบความถูกต้ องก่อนอนุมตั ิให้ ปล่อยรถออกจากคลังสินค้ าได้ หากการลง
ลายมื อ ชื อของ INSPECT+CHECKER+หัวหน้ าแผนก CHECKER ในใบตรวจงานไม่ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ให้ แจ้ งกลับไปทีผู้รับผิดชอบในทันที ห้ ามลงชือโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้ รับการตรวจสอบ
และแก้ ไขให้ ถูกต้ อง และรับใบกํากับการขนย้ ายสินค้ าจาก Customs Broker (ถ้ ามี) หรื อ ขึนอยู่กบั
ข้ อตกลงของลูกค้ า
4.2 การส่ งมอบใบกํากับการขนย้ ายสินค้ าให้ กับรถขนส่ ง จํานวน 2 ฉบับโดยเก็บสําเนาไว้ 1 ชุด
พร้ อมให้ รถลงชือรับใบกํากับการขนย้ ายตัวบรรจง พร้ อมระบุวนั -เวลาให้ ชดั เจน
4.3 การตรวจสอบการอนุ มัติปล่ อยรถออกจากคลังสินค้ า โดยเจ้ าหน้ าที รปภ. ตรวจสอบลายเซ็น
ของเจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ าในใบตรวจงานเท่านัน หากไม่มีจะต้ องแจ้ งให้ รถกลับไปติดต่อและไม่
ปล่อยสินค้ าออกจากคลังสินค้ า
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บทที 5
การป้องกันความเสียงสินค้ าเสียหายระหว่ างการจัดเก็บในคลัง
เพือให้ มนใจว่
ั ากระบวนการจัดเก็บสินค้ าได้ รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิ ภาพ ถูกต้ อง ปลอดภัย และสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า คู่มือการปฏิบัติงานนี ครอบคลุมตังแต่การระบุตําแหน่งการจัดเก็บสินค้ าข้ อควรระวัง
สําหรับสินค้ าทีอ่อนไหว รวมถึงวิธีการการป้องกันสัตว์ แมลง กัดแทะสินค้ าทีจัดเก็บในอาคารคลังสินค้ าจึงได้ กําหนด
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี
1. แผนผังแสดงการจัดเก็บสินค้ าในคลังสินค้ า

แผนผังกระบวนการทํางาน (Flowchart)
1.1 การระบุตําแหน่ งของพืนทีจัดเก็บสินค้ า โดยดูจากบันทึกการจัดเก็บสินค้ าจากระบบ Inventory
System ทีมีรายละเอียดครบถ้ วนตามทีกําหนด แล้ วส่งให้ Forklift ทุกครั งเมือสินค้ าถูกเปิ ดเข้ า
คลังสินค้ า โดยมีรายละเอียดการจัดวางสินค้ า ดังนี
(1) On Floor สําหรับสินค้ าทีมีความสูงมากกว่า 115 ซม.เป็ นต้ นไป หรื อ นําหนักมากกว่า 1,000
กก.ต่อพาเลทการจัดเรี ยงสินค้ าเข้ าแถวควรมีช่องว่างระหว่างแถวไม่เกิน 30 เซนติเมตร เพือเข้ า
ไปตรวจสอบสินค้ าในแถว
(2) กรณีการวางซ้ อนพาเลทสินค้ า ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
(3) On Rack สําหรับสินค้ าทีมีขนาดของพาเลท 100x120x115 ซม. นําหนักสินค้ าไม่เกิน 1,000
กก. ต่อพาเลท
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1.2 จัดเก็บสินค้ าอย่ างเป็ นระเบียบ เก็บสินค้ าเข้ าแถวเรี ยงตรง มีระยะห่างระหว่างแถวตามเหมาะสม
สามารถเดินตรวจสอบสินค้ าในแถวได้ และวางห่างจากผนังอาคาร 30 เซนติเมตร
(1) จัดให้ มีพืนทีว่างมากพอ เพือให้ รถยกสามารถเลียวได้
อย่ า งเหมาะสมและปลอดภัย โดยที ไม่ ทํ า ให้ สิ น ค้ า
บริ เวณใกล้ เคียงได้ รับความเสียหาย
(2) ห้ ามสินค้ าวางออกนอกเขตเส้ นสีเหลือง ทีคลังสินค้ า
ได้ กําหนดขอบเขตไว้ สําหรับวางสินค้ า
(3) จัดเก็บสินค้ าความสูงไม่เกิน 6 เมตรจากพืนอาคาร
(4) ห้ ามวางสินค้ าบริ เวณทางเดินสําหรับรถโฟล์คลิฟท์

ภาพ: คลังสินค้ าบางปู

(5) สินค้ าจัดเรี ยงบนพาเลทในขนาดทีเหมาะสม สินค้ าไม่วางออกนอกพาเลท
1.3 บันทึกข้ อมูลระบุ Location ทีนําสินค้ าไปจัดเก็บให้ เจ้ าหน้ าทีบริ การลูกค้ ารั บทราบ เพือบันทึก
ข้ อมูล Location สินค้ าทีจัดเก็บใน Inventory Report เพือใช้ ในการจ่ายสินค้ าต่อไป
2. ข้ อควรระวังในการจัดเก็บสินค้ าสินค้ าอ่ อนไหว เสียหายง่ าย
2.1 สินค้ าประเภทเคมีภณ
ั ฑ์ ห้ ามปะปนกับสินค้ าประเภทอาหาร
2.2 สินค้ าอาหารฮาลาล ห้ ามปะปนกับสินค้ าอาหารทีผลิตจากหมู , เจลาติน ,เครื องดืมมึนเมา
2.3 สินค้ าผงครี มเทียม,ผงแป้ง ห้ ามจัดเก็บในพืนทีปะปนกับสินค้ าทีมีกลินฉุน
2.4 สินค้ าทีมีสว่ นผสมเป็ นสารก่อภูมิแพ้ ในอาหาร เช่น ถัวเหลือง ถัวลิสง ข้ าวสาลี งา เนือปลา นม ไข่
เมือแตกเสียหายจะต้ องทําความสะอาดทันที ป้องกันการปนเปื อนไปยังอาหารอืนๆ
2.5 ผู้ปฏิบัติงานจะต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพร่ างกายเป็ นประจําทุกปี หากเกิดการเจ็บป่ วยควรต้ อง
หยุดพักไม่ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องกับการสัมผัสอาหารและรี บพบแพทย์เพือรักษา
3. ขันตอนการป้องกันและกําจัด สัตว์ แมลงรบกวนสินค้ าทีจัดเก็บในอาคารคลังสินค้ า
ว่าจ้ างบริ ษัทผู้เชียวชาญด้ านแมลงและสัตว์รบกวน ซึงได้ รับการอบรมอย่างต่อเนืองมีความชํานาญใน
การใช้ สารกําจัดสัตว์รบกวนทีระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เข้ ามาทําบริ การเดือนละ 1 ครังเพือกําจัดสัตว์
รบกวนและป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวนตามจุดเสียงในคลังสินค้ า
3.1 วิธีการการป้องกันกําจัดปลวก
(1) การป้ องกันระยะยาว โดยการเจาะพื นผิ วเพื ออัด สารเคมี ล งดิน (RTAM) รอบตัวอาคาร
คลังสินค้ าเพือกําจัดการการระบาดของปลวก
(2) การสํารวจและกําจัดปลวก โดยมีเจ้ าหน้ าทีกําจัดแมลงเข้ ามาทําบริ การเดือนละ 1 ครั ง หาก
พนักงานพบเห็นปลวกในคลังสินค้ าแจ้ งได้ ทนั ที เพือเข้ ามากําจัดเร่ งด่วน
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3.2 วิธีการป้องกันและกําจัดหนู
(1) ภายนอกอาคาร ใช้ สถานีเหยือโดยใส่เหยือล่อหรื อสารกําจัดหนูไปในสถานีและกระจายสถานี
เหยือไปในพืนทีต่างๆรอบอาคารคลังสินค้ า
(2) ภายในอาคาร ใช้ กบั ดักหนูหรื อถาดกาว กระจายวางชิดผนังอาคารโดยรอบอาคารคลังสินค้ า
3.3 วิธีการป้องกันกําจัดแมลง , มด, ปลวก
(1) ทําความสะอาดพืนทีทันที เมือมีอาหารหรื อของเหลวหก
(2) ปิ ดช่องป้องกันโดยการอุดรอยร้ าวหรื อรอยแยกบริ เวณประตูหรื อหน้ าต่าง
(3) ตัดแต่งกิงไม้ ทีลําเข้ ามา และระวังไม่ให้ กิงคลุมเข้ ามาลําส่วนบ้ าน ไม้ เลือย ไม้ พ่มุ และต้ นไม้ ที
ขึนรกใกล้ ผนังจะเป็ นทีพักอาศัยและอาจเป็ นทีทํารังของพวกมันได้
3.4 วิธีป้องกันกําจัดนก
(1) ติดตังตาข่ายป้องกันนก ปิ ดกันทางเข้ า-ออกของนกบริ เวณช่องลม , บานเกล็ดอาคาร
(2) สํารวจและกําจัดรังนก โดยหยิบรังนกไปทิง หรื อเก็บเศษไม้ ทีนกนํามาทํารังออก
(3) เมือปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จหรื อพักเทียง ปิ ดประตูลงทันที
4. การจัดการเมือเกิดอุบัตเิ หตุส่งผลให้ สินค้ าเสียหาย (Cargo Damage Cargo)
4.1 เมือตรวจสอบพบสินค้ าเสียหาย จะต้ องจัดทําข้ อมูลและรายงานลูกค้ า โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี
(1) NCR Report : Non-Conforming Products Report
(แบบฟอร์ มรายงานสินค้ าเสียหาย)
(2) รู ปถ่ายสินค้ าที เสีย หาย ขณะวางอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
หรื อรถบรรทุก
(3) รู ปถ่ายซูมเห็นความเสียหายชัดเจน
(4) รู ปถ่ายชือสินค้ าและล๊ อตบน Label Tag ทีติดมาบน
สินค้ า

ภาพ : เปิ ดตู้เห็นสินค้ าเสียหายให้ ถา่ ยรูปเป็ นหลักฐาน

4.2 สินค้ าเสียหายในคลังสินค้ า เช่น อุบตั ิเหตุระหว่างการปฏิบตั ิงาน จะต้ องรายงานลูกค้ ารับทราบ
ทันทีทีเกิดปั ญหา พร้ อมรู ปถ่าย , ชือสินค้ า รวมถึงจํานวนของความเสียหายทีเกิดขึน หลังจากนันให้
จัดทํา NCR Report พร้ อมทํา Action Plan ชีแจงสาเหตุของปั ญหา เสนอแนวทางป้องกันแก้ ไข
ให้ กบั ลูกค้ าทราบ ภายใน 3 วันหลังจากเกิดเหตุ
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4.3 การจัดเก็บสินค้ าเสียหายแยกจากสินค้ าสภาพดี โดยดําเนินการคัดแยกออกพร้ อมรวบรวมเก็บ
ใน Location เดียวกันกับสินค้ าเสียหายอืนๆ และติด NCR Report ทีสินค้ าเสียหาย เพือสะดวกต่อ
การตรวจสอบและควบคุม ความปลอดภัย ทังนี ก่ อนการจัด เก็ บสิ น ค้ าเสี ย หายจะต้ อ งพิ จ ารณา
ซ่อมแซมความเสียหาย ดังนี
(1) ถุงฉีกขาด ให้ ซอ่ มแซมโดยใช้ เทปกาวปิ ด หากความเสียหาย
มีขนาดใหญ่ให้ นําสินค้ าบรรจุในถุงพลาสติกพร้ อมปิ ดปาก
ถุงให้ สนิท ป้องกันการปนเปื อนไปยังสินค้ าอืนๆ รวมถึงเกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบตั ิงาน
(2) ถังมีรอยรัว ห้ ามขนย้ ายขึนบนอาคารคลังสินค้ าโดยเด็ดขาด ให้ วางด้ าน
นอกอาคารบริ เวณทีมีหลังคาปิ ดคลุม รอการสังการจากลูกค้ าสําหรั บ
แนวทางแก้ ไข
5. การตรวจนับสต๊ อกสินค้ า และรายงานทรั พย์ สินของลูกค้ า
5.1 ตรวจสอบปริ มาณทรัพย์สินของลูกค้ า เป็ นประจําทุกเดือน และสํารวจผลิตภัณฑ์ทีเสียหาย หรื อสูญ
หายจากฝ่ ายคลังสินค้ า (ถ้ ามี)
5.2 จัดทํารายงานปริ มาณทรัพย์สินของลูกค้ าคงเหลือ เสียหาย สูญหาย ลงชือในช่องผู้รายงาน ส่งต่อให้
หัวหน้ าส่วนคลังสินค้ าเพือลงชือผู้ตรวจสอบพร้ อมพิจารณาตัดสินใจ
5.3 ส่งต้ นฉบับรายงานให้ ผ้ ูจัดการฝ่ ายคลังสินค้ า เพือรายงานให้ ลูกค้ าทราบ จากนันจัดเก็บสําเนา
รายงานปริ มาณทรัพย์สินของลูกค้ าคงเหลือ เสียหาย สูญหาย ไว้ เพือเป็ นหลักฐาน
5.4 จัดทําสําเนาใบรายงานทรัพย์สินของลูกค้ า โดยผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ าส่งต่อให้ หวั หน้ าส่วนจํานวน
1 ชุด เพือทราบและดําเนินการจัดการกับทรัพย์สินของลูกค้ าตามทีลูกค้ ากําหนดไว้
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ผู้นําเข้ า-จําหน่าย เครื องมือและอุปกรณ์ โลจิสติกส์ทกุ ขนาด
www.melogistic.com

โทร. 02-744-1007 ต่อ 23 E-mail : me-logistics@v-servegroup.com
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บทที 6
มาตรการความปลอดภัยในการเคลือนย้ ายสินค้ าในคลัง
การจัดการความเสียงด้ านความปลอดภัยในคลังสินค้ าเกียวข้ องกับอุบตั ิเหตุ (ACEIDENT) หมายถึงเหตุที
เกิ ดขึนโดยไม่ทันคิด” ถื อว่าเป็ นความบังเอิญทีเกิ ดขึนโดยไม่ได้ ตงใจและไม่
ั
คาดฝั น อุบัติเหตุทําให้ เกิดบาดเจ็บ
ทุพพลภาพ และถึงตายได้ แม้ บางคนอาจเข้ าใจตามความในนิยมข้ างต้ นว่า อุบตั ิเหตุเกิดขึนโดยไม่คาดฝั นนัน เป็ น
คราวเคราะห์ ของผู้ประสบซึงหลีกเลียงไม่ได้ แต่ความเป็ นจริ งหาเป็ นเช่นนันไม่ ในทางตรงกันข้ ามอุบัติเหตุย่อม
ป้องกันได้ และหลีกเลียงได้ หากไม่ประมาท จึงมีความสําคัญทีเราต้ องมาศึกษา เพือหาทางป้องกันลดหย่อนความ
เสียหายทีเกิดขึนจากอุบตั ิเหตุ
สาเหตุแท้ จริงของอุบัตเิ หตุ
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประการ
1. การกระทําทีไม่ ปลอดภัย ได้ แก่
- การทํางานไม่ถกู วิธี หรื อไม่ถกู ขันตอน
- การไม่ปฏิบตั ิตามกฎของความปลอดภัย
- ความไม่เอาใจใส่ในการทํางาน จนประมาทพลังเผลอ
- การมีนิสยั ชอบเสียง หรื อรี บร้ อนทีจะทําให้ เสร็ จ
- การแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ไม่ใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การใช้ เครื องมือ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ไม่เหมาะกับงาน
- การขาดวินยั หยอกล้ อกันระหว่างทํางาน
- การทํางานโดยทีร่ างกายหรื อจิตใจไม่พร้ อมหรื อผิดปกติ เช่น เป็ นไข้ ไม่สบาย
2. สภาพการณ์ ทไม่
ี ปลอดภัย ได้ แก่
- ไม่มีกําบังป้องกันอันตรายส่วนทีเป็ นอันตราย
- เครื องยนต์ เครื องมือ หรื ออุปกรณ์ชํารุ ดบกพร่ อง
- เครื องกําบังป้องกันอันตรายไม่ถกู ต้ องหรื อชํารุ ด
- ระบบไฟฟ้า หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุ ด บกพร่ อง
- ความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุ
- สภาพแวดล้ อมในการทํางานทีไม่ปลอดภัยหรื อไม่ถูกสุขอนามัย เช่น พืนโรงงานขรุ ขระ พืนลืน การ
ระบายอากาศไม่เพียงพอ
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3. ขันตอนปฏิบัตงิ านเพือป้องกันอุบัตเิ หตุจากรถโฟล์ คลิฟท์ ยก-ย้ ายสินค้ า
3.1 ก่อนเริ มปฏิบตั ิงาน จะต้ องตรวจสภาพของรถโฟร์ คลิฟต์ ตามแบบฟอร์ มทีบริ ษัทฯกําหนดเป็ นประจํา
ทุกวัน หากพบข้ อชํารุ ดของเครื องมือให้ รายงานหัวหน้ ารับทราบทันที ห้ ามใช้ งานรถโฟล์คลิฟท์ คนั
ดังกล่าวจนกว่าจะได้ รับการซ่อมจากช่างผู้ชํานาญการ
3.2 สะสาง พื นที ทางเดิ นรถและพื นที ทํ างานจะต้ อ งสะสางสิ งของเกะกะที จะเป็ นอุปสรรคต่อ การ
ขับเคลือนของรถโฟร์ คลิฟต์ พร้ อมจัดเตรี ยมพืนทีสําหรับรองรับสินค้ าทีจะเข้ ามาจัดเก็บ
3.3 ใช้ พาเลททีเหมาะสม ไม่เสียหาย เสือมสภาพ หรื อ ผุกร่ อนอย่างชัดเจน และเพียงพอกับนําหนักของ
สินค้ า
3.4 กําหนดปริ มาณการขนย้ ายต่อ 1 ครัง เป็ นการล่วงหน้ า กําหนดขนาด และนําหนักของสินค้ า ทีจะทํา
การขนย้ ายให้ เหมาะสมกับกําลังของรถโฟล์คลิฟท์ จะต้ องไม่ยกสินค้ าหนักกว่าพิกดั ทีกําหนดไว้ โดย
เด็ดขาด
3.5 การเรี ยงซ้ อนสินค้ าต้ องคอยระวังไม่ให้ ตําแหน่งศูนย์กลางของสินค้ าเอียงไปข้ างใดข้ างหนึง
3.6 ในกรณีเกรงว่าสินค้ าอาจเสียหาย หรื อร่ วงหล่นลงมาได้ ให้ ใช้ สายรัดคาดไว้ เป็ นการป้องกัน พร้ อมทัง
ยกสินค้ าลงมาจัดเรี ยงใหม่เพือให้ ปลอดภัยในระหว่างการขับเคลือน
3.7 การปฏิบตั ิงานขนถ่ายสินค้ าขึนรถบรรทุก หรื อตู้รถสินค้ า ลดความเร็ วของรถ และทําการขับเคลือน
อย่างระมัดระวัง ให้ มีคนคอยช่วยยืนกํากับ ขณะขับเคลือนไปข้ างหน้ า
3.8 การขับเคลือนภายในอาคารต้ องตรวจดูสภาพรอบข้ างให้ ดีเป็ นพิเศษ
(1) ควรตรวจสอบความสูงของทางเข้ าออกหรื อคานของอาคารล่วงหน้ า ก่อนทําการขับเคลือน
(2) รอยขรุ ขระบนพืน และบริ เวณมีความลาดเอียงต้ องระวังอย่าให้ ชนคานจนทําให้ รถโฟล์คลิฟท์
เสียหายหรื อสินค้ าตกหล่น จึงควรขับเคลือนอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษ

ภาพ : การย้ ายสินค้ า ณ คลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าบางนา
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3.9 ต้ องไม่ใช้ สว่ นปลายของงาเป็ นคานงัด หรื อใช้ ดนั ของหนักๆ หรื อใช้ กลไกส่วนโยกไปดึงสินค้ า
3.10 ขณะเลียวรถ ให้ ลดความเร็ วลงโดยเฉพาะต้ องระวังทีล้ อหลัง
(1) ให้ ตรวจดูความปลอดภัยของสินค้ าข้ างหน้ าและข้ างหลัง ขณะทําการเลียวอย่างช้ า ๆ
(2) ไม่หกั พวงมาลัย ไม่เลียวกะทันหัน
3.11 เมือปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนต้ องมีความระวังรอบข้ างเป็ นกรณี พิเศษโดยทําการขับเคลือน
ด้ วยความเร็ วทีปลอดภัย มีความสว่างอย่างเพียงพอ ด้ วยการใช้ ไฟหน้ าและหลังรถ
3.12 พืนทีเสียงห้ ามพนักงานทีไม่มีสว่ นเกียวข้ องเข้ าไปและห้ ามขึนขับรถโฟล์คลิฟท์โดยเด็ดขาด ยกเว้ น
พนักงานทีมีความสามารถในการใช้ รถยกและผ่านการฝึ กอบรม”การบํารุ งรักษาและใช้ รถยกอย่าง
ปลอดภัย” หากพนักงานคนใดฝ่ าฝื น มีความเสียหายเกิดขึนจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ การเคลมทังหมด
4. ขันตอนการป้องกันอุบัตสิ ินค้ าตกจากพืนทีสูง
4.1 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์จะต้ องหยุดใช้ รถทันที เมือมีอาการเวียนศรี ษะ , อ่อนเพลีย ห้ ามฝื นขับรถ
โฟล์คลิฟท์ยกตักสินค้ า
4.2 ห้ ามพนักงานใช้ โทรศัพท์ขณะปฏิบตั ิงาน และเสียบหูฟังขณะปฏิบตั ิงาน
4.3 ตรวจวัดสายตาเป็ นประจําทุกปี หากมีปัญหาทางด้ านสายตาจะต้ องสวมใส่แว่นสายตา เพือแก้ ไข
ความบกพร่ องทางสุขภาพของตน
4.4 เมือปฏิบตั ิงานบนทีสูง เช่น ชันวางสินค้ า (Racking) ,จะต้ องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย
4.5 เมือรถบรรทุกถอยเทียบสะพานโหลด จะต้ องดับเครื องยนต์ , ดึงเบรกมือ และหนุนสต๊ อบล้ อ ด้ วย
อุปกรณ์รองล้ อทีจัดเตรี ยมไว้
4.6 ตรวจสอบสภาพของขารองรับสะพานโหลดสินค้ าก่อนปฏิบตั ิงาน หากพบรอยเชือมเหล็กแตก/ชํารุ ด
จะต้ องซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์จงึ เปิ ดใช้ งานต่อได้
4.7 พันฟิ ล์มปิ ดรัดคลุมสินค้ าบนพาเลท ก่อนยกเคลือนย้ าย
4.8 ยกเคลือนย้ ายสินค้ าในแนวราบ ยกงาโฟล์คลิฟท์ห้ามสูงเกิน 20 ซม.
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5. ขันตอนการยกเคลือนย้ ายสินค้ าทีบรรจุในลังไม้ (Wooden case)
5.1 ปรับความกว้ างของงารถโฟล์คลิฟท์ ให้ มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของลังสินค้ า
5.2 เมือยกสินค้ าที บรรจุในลังไม้ แบบปิ ดทึบ ต้ องยกในฝั งทีมีเครื องหมาย + จุดสมดุลเท่านัน เพราะ
สินค้ าอาจจะวางชิดด้ านใดด้ านหนึงของลังไม้ (ไม่สมดุล)
5.3 งาของรถโฟล์คลิฟท์ตกั เข้ ากึงกลางของเครื องหมาย + จุดสมดุลของสินค้ า
5.4 ทดสอบยกลังสินค้ าขึนเล็กน้ อย เพือทดสอบนําหนักว่าสมดุลหรื อไม่ หากรู้ สกึ ว่าไม่สมดุลให้ ปรับการ
ตักใหม่
5.5 เมือยกสินค้ าจากทีสูงลงสู่ทีตํา จะต้ องเสียบงาเข้ าไปจุดสุดความยาวของงา ขับรถโฟล์คลิฟท์ ถอย
หลัง ด้ ว ยความระมัด ระวัง เมื อพ้ น จากที สูง ให้ ห ยุ ด รถและปรั บ ลดระดับ งาลงตํ าในทัน ที ก่ อ น
เคลือนย้ ายสินค้ า

ภาพ : พนักงานทํางานในคลังจะได้ รับการอบรมและสร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยในการทํางาน
โดยต้ องมีอปุ กรณ์ด้านความปลอดภัยทุกครังทีเข้ าไปในพืนทีเสียง
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บทที 7
การป้องกันความเสียงและความปลอดภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากทีขาดการควบคุมดูแล ทําให้ เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริ เวณทีมี
เชือเพลิงเกิดการลุกไหม้ ต่อเนือง สภาวะของไฟจะรุ นแรงมากขึนถ้ าการลุกไหม้ ทีมีเชือเพลิงหนุนเนือง หรื อมีไอของ
เชือเพลิงถูกขับออกมามากความร้ อนแรงก็จะมากยิงขึน สร้ างความสูญเสียให้ ทรัพย์สินและชีวิต
ผลกระทบโดยตรงทีเกิดขึนจากอัคคีภยั ทีทําให้ เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนืองมาจากความร้ อนแรง
ระเบิดและควันพิษแล้ ว อาจพิจารณาได้ ว่ายังมีผลทีเกิดขึนจากอัคคีภัยโดยตรงทีทําให้ เกิ ดการสูญเสียทางด้ าน
ทรัพย์สินอันเนืองจากความร้ อนหรื อไฟทีเผาไหม้ พวกอุปกรณ์อาคาร และยังมีปัญหาจากนําทีใช้ ในการดับเพลิง เช่น
กรณีของการเกิดการไหลนองของนําจากชันของอาคารในระดับทีเหนือกว่าลงมาจะทําความเสียหายแก่วตั ถุสิงของที
นําไหลผ่าน หรื อการดับเพลิงทีใช้ นําฉีดไปชันบนของอาคาร ถ้ าระบายนําไม่ทนั นําจะขังอยู่เป็ นจํานวนมาก จะเพิม
การรั บนําหนักมากขึนจนไม่สามารถทานได้ จะทําให้ เกิดการทรุ ดพังของตัวพืนอาคารลงมาได้ หรื อการยุบพังของ
อาคารทีเก็บวัตถุดิบหรื อสินค้ าต่างๆ
1. การป้องกันความเสียงจากอัคคีภัยทีเกิดจากสาเหตุภายในคลังสินค้ า
1.1 ห้ ามใช้ ปลักไฟฟ้าเสียบพ่วงต่อกันหลายปลัก ทําให้ สายไฟร้ อน เนืองจากต้ องให้ กระแสไฟมาก และ
ต้ องตรวจเช็คอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาพใช้ งานได้
1.2 เครื องชาร์ จแบตเตอรี รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆทีใช้ ในคลังสินค้ าควรให้ ไฟ 3 เฟส
หลังการใช้ งานจะต้ องจัดเก็บให้ เรี ยบร้ อย
1.3 ต้ องมีเบรกเกอร์ ควบคุมไฟฟ้า ติดตังในจุดทีสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
เจ้ าหน้ าทีสามารถเข้ าไปใช้ เครื องตัดกระแสไฟฟ้าได้ ทนั ท่วงที
1.4 ต้ อ งมี สัญ ญาณเตื อ นภัย กรณี เ กิ ด ไฟไหม้ ต้ อ งสามารถส่ ง สัญ ญาณเสี ย งให้ ไ ด้ ยิ น ทัวอาคาร
คลังสินค้ า และต้ องตรวจเช็คด้ วยว่ายังใช้ การได้ หรื อไม่
1.5 หลอดไฟฟ้าและปลักไฟฟ้า ต้ องเป็ นชนิดทนความร้ อน ต้ องอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ ไม่เสียหาย และ
หากเป็ นหลอดไฟเพดานต้ องมีฝาพลาสติกครอบป้องกันหลอดไฟ ร่ วงหล่น เกิดประกายไฟ
1.6 ตู้เย็น ห้ ามวางชิดติดฝาผนังให้ ความร้ อนระบายออกได้ เพราะถ้ าวางชิดผนังเครื องร้ อนจนไหม้ ตวั เอง
ขึน
1.7 อุปกรณ์ ไฟฟ้า ต้ องมีมาตรฐาน เช่น เครื องทํ านําร้ อน นําเย็น

หรื อเครื องปั มนํา ต้ องใส่ระบบ

Breaker หรื อ Safety Cut ทุกเครื อง เพือความปลอดภัย เมือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
1.8 หลังเลิกงานต้ องถอดปลัก พัดลมระบายความร้ อน เครื องปั มลม สําหรั บอัดลม Air Bag ใช้ งาน
ภายในอาคารคลังสินค้ า หลังเลิกงานต้ องถอดปลักออกทุกครัง
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1.9 ต้ องมีจดุ จัดเก็บวัตถุไวไฟ เช่น ถังแก๊ ส และหรื อนํามันเชือเพลิงสําหรับเป็ นเชือเพลิงรถโฟล์คลิฟท์ต้อง
อยู่นอกอาคารและ วัสดุเคมีทีไวไฟต้ องมีป้ายเตือน วัตถุไวไฟ และห้ ามสูบบุหรี ใกล้ บริ เวณจัดเก็บ
วัตถุไวไฟเป็ นอันขาด

จุดเก็บถังแก๊ ส โดยมีป้ายเตือนแจ้ งชัดเจน
1.10 ต้ องจัดบริ เวณขนถ่าย / บรรจุ เชื อเพลิงโดยเฉพาะ เช่น รถโฟล์ คลิฟท์ ทีใช้ แก๊ สเป็ นเชื อเพลิงการ
สับเปลียนถังแก๊ ส ต้ องอยู่ในพืนทีทีกําหนดเท่านัน

การเปลียนถ่ายถังแก๊ สเชือเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ควรทํานอกอาคาร
1.11 ต้ องมีสถานทีสําหรั บสูบบุหรี ควรจัดไว้ นอกพืนทีคลังสินค้ า และมองเห็นได้ อย่างชัดเจน โดยใน
อาคารเป็ นสถานทีห้ ามสูบบุหรี เด็ดขาด มีป้ายชัดเจนและมีบทลงโทษทางวินยั
1.12 ตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์หรื อรถบรรทุกทังก่อน – หลังการใช้ งาน และตรวจวัดแก๊ สรัวทุกวันจอด
รถในจุดจอดให้ เรี ยบร้ อย ปิ ดวาล์วแก๊ สทุกครังหลังเลิกงาน
1.13 ให้ มีทีจัดเก็บกุญแจ ประตู เปิ ด – ปิ ด ประตู สําหรับกุญแจคลังสินค้ าและกุญแจรถโฟล์คลิฟท์ อยู่
ในห้ องทีสามารถควบคุมได้ และมีอปุ กรณ์ทีใช้ ในการงัดหรื อตัดกุญแจ กรณีฉกุ เฉิน
1.14 ป้ายทางหนีไฟ พนักงานจะต้ องทราบว่าทางหนีไฟอยู่จุดใดของอาคาร และควรมีไฟฉุกเฉินตามจุด
ต่างๆ โดยควรมีจดุ รวมผลและซ้ อมหนีไฟเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง

1.15 จัดให้ มีฟ อร์ ม Check List หรื อ เอกสารบ่ง ชี การตรวจสอบความปลอดภัยในคลังสิน ค้ า เช่ น
ตรวจสอบสายไฟ เครื องใช้ ไฟฟ้าทีใช้ ในคลังสินค้ า เพราะสายไฟเก่า ชํารุ ด หรื อการใช้ ปลักไฟ 1 ตัว
กับเครื องใช้ ไฟฟ้าหลายตัว การใช้ กระแสไฟอาจเกินขนาดเป็ นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรได้
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2. ข้ อปฏิบัตใิ นการป้องกันอัคคีภัยและจิตสํานึกทีดีของพนักงานคลังสินค้ า
2.1 กล่องสินค้ า ขยะ Recycle ล้ วนแต่เป็ น “เชือเพลิง” ทีติดไฟได้ ง่ายทังสิน ควรแยกให้ อยู่ไกลจาก
แหล่งกําเนิดไฟ
2.2 ติดตังอุปกรณ์ ดบั ไฟ (เครื องดับเพลิง) ทีได้ มาตรฐาน โดยศึกษาวิธีการใช้ เครื องดับเพลิงอย่าง
ละเอียด และปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด จะต้ องตรวจสอบสภาพ และวันหมดอายุ
2.3 เมือออกจากจุดปฏิบตั ิงาน จะต้ องปิ ดพัดลม,ดึงปลักไฟของเครื องทํานําเย็น , เครื องปั มลม และปลัก
เสียบชาร์ ตแบตเตอรี ของกล้ องออกทันที ห้ ามเสียบปลักไฟทิงไว้
2.4 ห้ ามจุดไฟธูปเทียนบูชาหิงพระในอาคารโดยเด็ดขาด อนุญาตให้ กราบบูชาด้ วยดอกไม้ พวงมาลัย
เท่านัน
2.5 อย่าหมกเศษผ้ าขีริ ว วางไม้ กวาดดอกหญ้ า หรื อเศษกระดาษไว้ หลังตู้เย็น อาจเกิดการลุกไหม้ ขนึ
2.6 ห้ ามจุดไฟเผาขยะมูลฝอย,เศษไม้ ในพืนทีโดยเด็ดขาด ให้ ใช้ บริ การเก็บขยะสาธารณะในท้ องถินเข้ า
มาเก็บไปทิงทําลายให้ ถกู ต้ อง
2.7 รักษาความสะอาดบริ เวณทีเก็บสินค้ าเป็ นประจํา เช่น เศษกระดาษ , กล่อง , เศษไม้ เก็บออกจาก
อาคารเมือปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จ
2.8 กําหนดพืนทีสูบบุหรี ภายนอกอาคารคลังสินค้ า ห่างจากพืนทีจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ ถังยะ หรื อจุดที
มีเชือเพลิงติดไฟง่าย
2.9 ห้ ามสูบบุหรี ในอาคารคลังสินค้ าโดยเด็ดขาด พบเห็นมีโทษปลดออกจากบริ ษัทโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง
2.10 หลังเลิกงานทุกวันเดินตรวจสอบดูความเรี ยบร้ อย เช่น ถังแก๊ สได้ นําไปเก็บในทีจัดเก็บไว้ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชินได้ ปิดสวิตซ์เรี ยบร้ อย
2.11 การซ่อมแซม สถานที เช่น การทาสีหรื อพ่นสีต้องทําด้ วยความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ ลุกไหม้ ขึนได้
จะต้ องทําภายนอกอาคารเท่านัน และมีผ้ จู ดั การกํากับดูแล
2.12 เมือผู้รับเหมาภายนอกหรื อพนักงานของลูกค้ าเข้ ามาปฏิบตั ิงานภายในคลังสินค้ า จะต้ องชีแจงเรื อง
กฏระเบียบความปลอดภัยในการเข้ าใช้ สถานทีรับทราบก่อนทุกครัง

ภาพ : พนักงานคลังซึงจะต้ องมีการอบรมเกียวกับจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยในการทํางาน
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บทที 8
การป้องกันการทุจริ ต-โจรภัยทีเกิดจากบุคคลภายในองค์ กรและจากภายนอก
โจรภัย หมายถึง ภัยทีเกิดจากการลักขโมยจากทังภายในและภายนอกองค์กรรวมทับุคคลภายนอก ซึงทํา
ให้ เกิ ดความเสียหายต่อทรั พย์ สินขององค์ กร หรื อแม้ กระทังทรั พ ย์ สินของลูกค้ าเป็ นภัย ที ทํ าให้ บริ ษัทเกิ ดความ
เสียหายทังชือเสียงและสูญเสียโอกาสในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าผลกระทบทีเกิดจากการโจรภัย
- ทําให้ บริ ษัทฯ เสียชือเสียง
- เสียโอกาสในการให้ บริ การลูกค้ ารายอืน
- ทําให้ ลกู ค้ าไม่มีความเชือมันทีจะจัดเก็บสินค้ ากับผู้ให้ บริ การ
- ต้ องเสียรายได้ จากการเคลมสินค้ าและการถูกเลิกจ้ างจากผู้วา่ จ้ าง
ลักษณะของโจรภัย
1. การป้องกันโจรภัยทีเกิดจากบุคคลภายใน
1.1 จัดทําประวัติพิมพ์ลายนิวมือพนักงานทีทํางานในคลังสินค้ า พร้ อมทังเช็คประวัติอาชญากรรม ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตัวอย่างประวัติพิมพ์ลายนิวมือ

1.2 ขึนทะเบียนทรัพย์สินของบริ ษัทฯทุกชินทีใช้ ในคลังสินค้ าหรื อศูนย์ขนส่ง พร้ อมตรวจเช็คเป็ นประจํา
ทุกเดือนเพือสํารวจความเสียหายและป้องกันการสูญหาย
1.3 ตรวจยาเสพติ ด อย่ างน้ อ ยปี ละ 3 ครั ง กรณี พ นัก งานขับ รถทุก ประเภทต้ อ งตรวจปริ ม าณระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดปี ละอย่างน้ อย 4 ครัง
1.4 ตรวจสุขภาพของพนักงานเป็ นประจํ า เพื อป้องกันโรคติดต่อและดูแลสุขอนามัยของพนักงานใน
คลังสินค้ าและศูนย์ขนส่ง
1.5 จัดเก็บสินค้ าทีมีมลู ค่าสูงอยู่ใกล้ ในระดับสายตาทีสามารถบริ หารจัดการได้ อย่างชัดเจน
1.6 ติดตังกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ไว้ ในจุดทีมีการเข้ าออกและในจุดทีมีสินค้ า
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1.7 กํ าหนดบุคคลรั บผิ ดชอบถื อ กุญ แจชัด เจน โดยผู้จัด การฝ่ ายและหัวหน้ าส่วนคลัง สิน ค้ า และหา
สัญลักษณ์ประจําตัว เช่น ซีล เพือแสดงว่าบุคคลนีเป็ นผู้ปิดประตูและล็อกกุญแจ
1.8 วัสดุสินเปลืองและอุปกรณ์ทีใช้ ในการทํางาน รวมทังเชือเพลิง กําหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบการเบิก-จ่าย
โดยมีสมุดบันทึกควบคุม สามารถตรวจสอบได้ เช่น ฟิ ล์มพันพาเลท , ไม้ พาเลท , แก๊ สรถโฟล์คลิฟท์ ,
กระดาษลูกฟูก เป็ นต้ น
1.9 แจ้ งให้ พนักงานทราบถึงบทลงโทษของการขโมยสินค้ า
(1) ให้ ออกจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มีเงือนไข
(2) ดําเนินคดีตามกฎหมาย
2. การป้องกันโจรภัยทีมีสาเหตุมาจากภายนอก
2.1 เจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย 24 ชัวโมง อยู่ประจําในการควบคุมตรวจตราผู้ทีจะเข้ า - ออก รวมถึง
พาหนะที เข้ ามารั บ – ส่งสินค้ า โดยจะต้ องอยู่ประจํ าประตูเข้ า - ออกคลังสินค้ า ในเวลา 08.30 –
17.30 น. ลงสมุดบันทึกบุคคลเข้ า - ออกและแลกบัตรบุคคลภายนอกทีเข้ ามาติดต่อธุระ , รับ – ส่ง
สินค้ า หรื อผู้รับเหมาอืน ๆ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) มี รปภ. ตรวจค้ นบุค คลที จะเข้ า-ออกจากคลังทังมือเปล่าและใช้ เ ครื องสแกนตรวจจับ วัต ถุ
ตรวจสอบอีกครัง
(2) จัดให้ มีต้ ลู อ็ คเกอร์ ไว้ สําหรับเก็บสิงของสัมภาระ เช่น กระเป๋ าพนักงานและผู้มาติดต่อ
2.2 ติดตังกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ไว้ ในจุดทีมีการเข้ า-ออกและในจุดทีมีสินค้ า
2.3 ระบุชือของผู้มีอํานาจในการเปิ ดคลังสินค้ าในกรณีฉุกเฉิ น หรื อเซ็นอนุมตั ิปล่อยสินค้ าไว้ ถ้ าไม่มี
ตามทีระบุชือเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยจะต้ องไม่ทําการปล่อยสินค้ าโดยเด็ดขาด
2.4 การควบคุมสําหรับพนักงานของคลังสินค้ า จะต้ องเป็ นพนักงานซึงมีการลงทะเบียนเป็ นลูกจ้ างของ
บริ ษัท ฯ โดยพนักงานทีจะเข้ ามาปฏิบตั ิงานได้ จะต้ องติดบัตรประจําตัวพนักงานหรื อ บัตรชัวคราว
พร้ อมทังมีบนั ทึกเวลาทํางานทังเข้ าและออกด้ วยการสแกนลายนิวมือ
2.5 พนักงานขับรถ (DRIVER) จะต้ องดําเนินการแลกบัตร โดยใช้ บตั รประชาชนหรื อบัตรอืนๆทีมีรูปถ่าย
โดยตลอดเวลาทีอยู่ในคลังสินค้ า จะต้ องติดบัตร Vender และต้ องคืนบัตรทุกครังเมือออกจากพืนที
คลังสินค้ า
2.6 การควบคุมสําหรับผู้เยียม VISITOR บุคคลภายนอกทีประสงค์เข้ ามาติดต่องานหรื อธุรกิจจะต้ อง
แจ้ งกับ รปภ. เพือขออนุมตั ิกบั เจ้ าหน้ าทีสํานักงาน เพือออกใบอนุญาตเข้ าคลังสินค้ าโดยจะต้ องระบุ
บุคคลทีต้ องการพบและต้ องติดบัตร Visitor เมือติดต่องานเสร็ จแล้ วจะต้ องมี
2.7 ลายเซ็นในใบอนุญาตผู้ติดต่อ ทังนี รปภ. จะต้ องมีการบันทึกเวลาเข้ าและออกในสมุดประจําวัน
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2.8 การรับจดหมายและพัสดุตา่ งๆทังทีบรรจุซองหรื อกล่อง ผู้สง่ จะต้ องส่งจดหมายให้ รปภ. บันทึกข้ อมูล
ลงสมุดถึงแหล่งทีมา ส่งถึงบุคคลใด และใครเป็ นผู้ส่งพร้ อมทังพิจารณาถึงความปลอดภัยในพัสดุ
ภัณฑ์นนๆ
ั หากเห็นว่าปลอดภัยให้ แจ้ งผู้จดั การคลัง
2.9 บุคคลทีไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าพืนทีคลังสินค้ า และพืนทีภายในเขตหวงห้ าม ให้ จดั บริ เวณหรื อให้ อยู่
ในพืนทีภายนอก และหรื ออยู่ในอาคารทีจัดไว้ ให้ โดยเฉพาะ โดยบุคคลทีไม่ได้ รับอนุญาต อาทิ เช่น
ครอบครัว และหรื อผู้ติดตามพนักงานขับรถซึงไม่ได้ เกียวข้ องกับการทํางาน ครอบครัว หรื อผู้ติดตาม
หรื อบุคคลทีประสงค์ เข้ ามาติดต่อกับพนักงานซึงจะต้ องติดต่อกับ รปภ. และให้ จัดอยู่ในสถานที
ภายนอกซึงได้ จดั ไว้ ให้ เป็ นการเฉพาะ
2.10 บุคคลทีพ้ นจากหน้ าที ซึงเกิดจากการทีบริ ษัทฯให้ ออกด้ วยวิธีใดๆ ห้ ามเข้ ามาในเขตพืนที
2.11 คนขายของ รวมถึงรถเข็นหาบเร่ จะต้ องจัดให้ อยู่พืนทีภายนอก
2.12 บุคคลทีอยู่ในลักษณะมึนเมา ขาดสติ ทังที เป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก ห้ ามเข้ าในบริ เวณ
บริ ษัทฯโดยเด็ดขาด

SAFETY MIND
FOR……
LIVE SAVING
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บทที 9
การบรรจุหบี ห่ อการติดฉลาก - สติกเกอร์ และการแพ็คกิงจัดเรี ยงพาเลท
เป็ นหน่วยธุรกิจอยู่ภายใต้ ฝ่าย Pack & Move Logistics ซึงให้ บริ การต่อยอดมูลค่าเพิมจากการให้ บริ การ
คลังสินค้ า ในส่วนทีเกียวกับงานแพ็คกิ ง-ติดฉลาก-คัดแยก-จัดส่งกระจายสินค้ า มีกระบวนการทํางานเพื อความ
ปลอดภัยและบริ หารความเสียงดังต่อไปนี
1. ขันตอนการปฏิบัตงิ านติดสติกเกอร์ (Labeling Process)
1.1 การรั บงานของพนักงานบริ การ ลูกค้ าจะต้ องมีการออก “JOB PLAN” เพือยืนยันการรับคําสังซือ
จากลูกค้ า พร้ อมส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั แผนกแพ็คสินค้ า ทําการสังจองแรงงาน นัดหมายวัน
เริ มงาน
1.2 สุขลักษณะทีดีของพืนทีปฏิบัตงิ านและผู้ปฏิบัตงิ าน
(1) สถานที จะต้ องทําความสะอาด
(2) สายพานลําเลียง พร้ อมอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการทํางาน
(3) สวมหมวกคลุม ป้องกันผมหลุดล่วงปะปนไปกับสินค้ า
(4) ก่อนลงมือปฏิบตั ิงานจะต้ องล้ างมือให้ สะอาดด้ วยนําสะอาด
(5) สวมถุงมือยางทุกครังทีหยิบจับสินค้ า ยกเว้ น ผู้ทีทําหน้ าทีแพ็คกล่องสินค้ าขึนพาเลทและพัน
ฟิ ล์มปิ ดคลุม
(6) ห้ ามมีสิงแปลกปลอมปะปนไปเด็ดขาด เช่น เส้ นผม , วัสดุอปุ กรณ์ทีใช้ ในงาน เป็ นต้ น
1.3 แผนกปฏิบัตกิ ารเมือได้ JOB PLAN จะต้ องดําเนินการ
(1) ซักซ้ อม แผนการทํางาน แจ้ งเป้าหมายต่อวัน วิธีการติดสติกเกอร์ รู ปแบบตามทีลูกค้ ากําหนด
(2) จัดเก็บแยกพาเลท กรณีสินค้ าทีสีของบรรจุภณ
ั ฑ์เหมือนกัน เพือป้องกันสินค้ าปนกัน
(3) จัดสินค้ าให้ ติดสติกเกอร์ ครังละ 1 รายการ (ห้ ามติดทีเดียวพร้ อมกัน ป้องกันการสลับกล่อง)
(4) แพ็ ค บรรจุสิ น ค้ าลงกล่องให้ ค รบจํ านวน ตามที ลูก ค้ ากํ าหนดโดยไม่ต้ องปิ ดฝากล่อ งส่ง ต่อ
Inspect ตรวจสอบก่อนปิ ดฝากล่อง
1.4 ขันตอนการตรวจสอบ/ก่ อนติดฉลาก
(1) ตรวจสอบสภาพสติกเกอร์ เช่น เช็คว่าลอกออกง่ายตามปกติ กาวติดดี เนือสติกเกอร์ เป็ นแบบ
เคลือบเงา พิมพ์คมชัด สติกเกอร์ ครบตามจํานวนทีสัง/รายการ
(2) ตรวจสอบชือสินค้ าภาษาไทยในสติกเกอร์ ให้ ถกู ต้ อง
(3) ตรวจสอบขนาดให้ ถกู ต้ อง
(4) อาร์ ตเวิร์คถูกต้ องตามแบบทีลูกค้ ากําหนด
(5) ตรวจสอบสติกเกอร์ สคบ. ว่าไม่ปนกันในหีบห่อ
(6) สินค้ ารุ่ นใหม่ ติดตัวอย่างเพือ Approve ก่อนติดจริ ง
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1.5 การตรวจสอบ ขณะทําการติดสติกเกอร์ สินค้ า
(1) Inspect ตรวจสอบนับจํานวนชิน/กล่องให้ ครบ 10 ชิน , วันหมดอายุว่าตรงตาม LOT ทีแจ้ ง
ด้ านบน , Barcode เลขตรงตามทีแจ้ งด้ านบน
(2) ปิ ดฝากล่องให้ แนบสนิทและจัดเรี ยงลงพาเลท เมือบรรจุลงกล่องใหญ่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) ถ่ายรู ปสินค้ าก่อนปิ ดฝาอย่างละเอียด เพือส่งลูกค้ า APPROVE ความถูกต้ องทุกครัง
(4) ปิ ดฝากล่องให้ แนบสนิทด้ วยเทปกาว และประทับตรา “ตรวจแล้ ว” ทีด้ านข้ างของกล่อง
(5) เมืองานเสร็ จต้ องบันทึกผลการแพ็คสินค้ า ลงชือผู้ปฏิบัติงาน และการอนุมตั ิตรวจสอบโดย
หัวหน้ างาน

ภาพ : การติดฉลากสินค้ าและการแพ็คกิงซึงกระบวนการ
ทํางาน มีการตรวจสอบงานโดยพนักงานคิวซี (QC)

2. ขันตอนการแพ็คสินค้ าแบบเรี ยงพาเลท (Packing On Pallet)
2.1 การจัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์
(1) พาเลททีเหมาะสม เช่น ไม้ , พลาสติก , กระดาษแข็ง
(2) ขนาดของพาเลท 80x120 ซม. 100x120 ซม.
110x110 ซม.
(3) กระดาษฉาก (Conner Board)
(4) สายรัดพลาสติก (PP Strapping Band)
(5) ฟิ ล์มยืด (Stretch Film)
(6) เทปกาว (OPP Tape)
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2.2 การจั ด เรี ย งสิ น ค้ า เพื อการขนส่ ง จะต้ อ งคํ า นึ ง เรื องของนํ าหนัก ของสิ น ค้ า เป็ นสํ า คัญ โดย
เรี ยงลําดับการจัดวางจากสินค้ าทีมีนําหนักมากไปหาน้ อย โดยมีข้อควรระวังดังนี
(1) รู ปแบบจัดเรี ยง คือ จัดเรี ยงแบบแถว และ จัดเรี ยงแบบสับหว่าง
(2) สินค้ าประเภทกล่อ ง UHT

เสี ยหายยุบ ตัวผิ ดรู ปได้ ง่ าย ห้ ามวางสิ นค้ าด้ านล่าง หาก

จําเป็ นต้ องมีสินค้ ามาวางซ้ อนกล่อง UHT ต้ องเป็ นสินค้ าทีมีนําหนักน้ อยกว่า
(3) สินค้ าประเภทขวดแก้ ว , ขวดพลาสติก , กระป๋ อง ห้ ามนําไปซ้ อนทับสินค้ าอืนโดยเด็ดขาด
เนืองจากมีนําหนักมาก ให้ วางซ้ อนตัวสินค้ าเองเท่านัน
(4) สินค้ าไม่ควรยืนออกนอกพาเลท จะต้ องจัดเรี ยงสลับไป-มาภายในพืนทีพาเลท
(5) Inspect จะต้ องถ่ายรู ปสินค้ าทุกชันให้ เห็นว่ามีจํานวนกีแพ็คชัดเจน
2.3 การพันฟิ ล์ มยืดรั ดปิ ดคลุ มสินค้ า พันจากฐานของพาเลทด้ านล่าง วนรอบพาเลทไปหาด้ านบน
ออกแรงดึงฟิ ล์มให้ ยืดออก เพิมความหนาแน่นในการพันสินค้ าจะไม่โค่นล้ มออกนอกพาเลทระหว่าง
การจัดเก็บและจัดส่ง
2.4 การใช้ สายรั ดพลาสติกสําหรับสินค้ าทีมีนําหนักมาก เช่น สินค้ าทีมีส่วนผสมเป็ นของเหลวบรรจุใน
ขวดแก้ วและกระป๋ อง
2.5 การชีบ่ งสินค้ าทีบรรจุภายในพาเลท โดยติดใบรายการแสดงสินค้ า (Pallet Tag) ไปทีด้ านข้ างพา
เลทซ้ าย-ขวา ในตําแหน่งกึงกลางของพาเลท เพือสะดวกสําหรับการตรวจสอบ

ภาพ : การบรรจุสนิ ค้ าเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ เพือการส่งออก
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การขนถ่ ายสินค้ าด้ วยความปลอดภัยรวมถึงการใช้ เครื องมือพิเศษ
(Safety lift on / lift off)
การขนถ่ ายสิ น ค้ าด้ วยแรงงานคนและเครื องมื อ หนัก และอุป กรณ์ พิ เ ศษเพื อ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานขนถ่ายสินค้ าจากรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ บริ ษัทฯ
ได้ กําหนดระเบี ยบการปฏิ บัติงานสําหรั บการควบคุมการใช้ แรงงานคนในการขนย้ าย
และการใช้ เครื องมือหนัก เช่น รถเครน , รถบรรทุกติดเครน เป็ นต้ น โดยพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
ภาพ : การขนถ่ายสินค้ าประเภท “OVERSIDE” เป็ นสินค้ า

1. ข้ อห้ ามและระเบียบการปฏิบัตขิ องการพนักงานขนถ่ ายสินค้ า

ประเภท HEAVY WEIGHT

1.1 ห้ ามใช้ แรงงาน อายุตํากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ห้ ามใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมาย
1.2 ห้ ามโต้ เถียงกับลูกค้ าในทุกกรณี
1.3 ห้ ามติดต่อ หรื อ ส่งสินค้ านอกเวลาทําการของลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิงในยามวิกาล
1.4 ห้ ามฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิของสถานทีต้ นทางและปลายทาง
1.5 ห้ ามเล่นการพนันทุกชนิด ในสถานทีต้ นทางและปลายทาง
1.6 ห้ ามดืมเครื องดืมแอลกอฮอลก์ ก่อนปฏิบตั ิงานหรื อขณะปฏิบตั ิงาน
1.7 ห้ ามมียาเสพติดไว้ ในครอบครองหรื อสารเสพติดทุกชนิด
1.8 ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
1.9 ห้ ามพกพาอาวุธ เข้ าไปในสถานทีปฏิบตั ิงาน
2. แนวทางปฏิบัตดิ ้ านความปลอดภัยสําหรั บการยกเคลือนย้ ายสินค้ าด้ วยแรงงานคน
2.1 ตรงต่อเวลาถึงโรงงานลูกค้ าตามใบงานที ลูกค้ านัดหมาย หากมีเหตุจําเป็ นทํ าให้ เกิ ดการล่าช้ า
จะต้ องแจ้ งมาที Call Center โดยทันที
2.2 รถบรรทุกดับเครื อง ดึง เบรกมื อ ใช้ ไม้ หมอนรองล้ อ ก่ อนพนัก งานขึนไปปฏิ บัติ งาน เพื อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุรถไหลคนงานตกจากรถและสินค้ าล้ ม
2.3 จัด พื นที ให้ เ หมาะสมและปลอดภัย สํ าหรั บ การขนย้ าย โดยผู้ ไ ม่เ กี ยวข้ อ งจะต้ อ งออกจากพื นที
ดังกล่าว เช่น คนขับรถ ห้ ามยืนอยู่บริ เวณท้ ายตู้ฯโดยเด็ดขาด
2.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สําหรับการขนถ่ายสินค้ า เช่น สายพาน , บันไดความสูง 1.5 เมตร , ถุงทราย
สําหรับระงับเหตุสารเคมีหกทีพืน , กรวยจราจร , เทปผ้ าสีขาว-แดงสําหรับกันพืนที เช่น ถังเคมี 200
ลิตร
2.5 มีการซักซ้ อม แจ้ งวิธีการขนย้ ายสินค้ าก่อนเริ มงานทุกครั ง โดยจะต้ องศึกษางานจากผู้สงงานก่
ั
อน
ทํางานทุกครังว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไรในการขนถ่ายสินค้ าให้ ปลอดภัย
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2.6 พนักงานขนถ่ายสินค้ า ปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวัง หลีกเลียงการเกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและ
สินค้ าของลูกค้ า
2.7 หากพบความผิดปกติของสินค้ าหรื อสินค้ าเสียหาย ก่อนทําการขนย้ ายต้ องแจ้ งกลับไปมาทีบริ ษัทฯ
ทันที ห้ ามทําการขนย้ ายสินค้ าโดยเด็ดขาด
2.8 ยกเคลือนย้ ายสินค้ าด้ วยความระมัดระวังสูงสุด ห้ ามโยน ห้ ามใช้ เท้ าเหยียบสินค้ า ห้ ามนําสินค้ าทีมี
นําหนักมากไปวางซ้ อนทับสินค้ าทีมีนําหนักเบา

ภาพสินค้ าเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนการขนถ่ายสินค้ า
2.9 ขณะทําการขนย้ าย พบสินค้ าเลือนออกจากพาเลท โค่นล้ มเสียหาย กล่องแตก เปี ยกนํา เป็ นต้ น ให้
หยุดทําการขนย้ ายชัวคราว จะต้ องรายงานลูกค้ าผู้ควบคุมหน้ างานรับทราบทันที

ภาพสินค้ าบรรจุถงั ล้ มเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนการขนถ่ายสินค้ า
2.10 ระมัดระวังพืนทีต่างระดับ เสียงต่อสินค้ าล้ มทังพาเลท สภาพของพาเลทต้ องแข็งแรง ไม่หกั พัง จึง
เคลือนย้ ายได้
2.11 รู ปแบบการจัดเรี ยงสินค้ าขึนพาเลท ปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้ าหน้ าทีควบคุมงานโดยเคร่ งครัด

ภาพการขนถ่ายสินค้ าแบบบรรจุถงุ และ บรรจุถงั
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3. การขนถ่ ายสินค้ าทีมูลค่ าสูง มีความเสียงต่ อการเสียหายและการสูญหาย (High Value - Fragile &
Easy Lost Goods)
3.1 หัวหน้ าส่วนแรงงาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบสังจองแรงงาน ว่ามีสินค้ าประเภทใด ข้ อควรระวัง
มูลค่าสินค้ า ลักษณะหีบห่อ เช่น
(1) ยารักษาโรค
(2) เครื องสําอาง
(3) เสือผ้ าแบรนด์เนม
(4) รองเท้ าแบรนด์เนม
3.2 ต้ อ งมี ตั ว แทนลู ก ค้ าหรื อ เจ้ าหน้ าที ผู้ รั บ สิ น ค้ า
ตรวจสอบประจําจุดจึงทําการขนถ่ายสินค้ า เริ มตังแต่เปิ ดตู้คอนเทนเนอร์ ทําการตรวจสอบนับสินค้ า
ทีแรงงานทําการขนถ่าย จนกระทังแล้ วเสร็ จ
3.3 หัวหน้ างานหรื อหัวหน้ าซับคอนแทรค จะต้ องควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด ห้ ามโยน
3.4 ห้ ามลักขโมยสินค้ าโดยเด็ดขาด
3.5 ส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ า โดยส่งใบแจ้ งใช้ บริ การแรงงานให้ ลกู ค้ าเซ็นรับทราบ
4. การขนถ่ ายสินค้ าอ่ อนไหวและเสียหายง่ าย (Sensitive Goods) หมายถึง สินค้ าทีไม่สามารถทนต่อแรง
กระแทก แตก หัก เสียหายง่าย เช่น สินค้ าประเภทเครื องแก้ ว, เซรามิก, เครื องนอน และเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
4.1 หัวหน้ าส่วนแรงงาน จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษลูกฟูก เพือนําไปปูพืนผนังด้ านข้ างของ
รถบรรทุกเพือดูแลป้องกันความสะอาดให้ กบั สินค้ า , รถเข็น , ฟิ ล์มยืด , พลาสติกหุ้มสินค้ า
4.2 แรงงานขนถ่ายสินค้ า จะต้ องถ่ายรู ปภาพพืนรถบรรทุกก่อนยกสินค้ าลงจัดเรี ยง หากพบว่ากระดาษ
ลูกฟูกไม่สะอาด , มีคราบสกปรก ทีจะกระทบมาทีสินค้ า จะต้ องเปลียนกระดาษลูกฟูกทันที
4.3 การตรวจสอบสินค้ าร่ วมกันกับลูกค้ า หากพบสินค้ าดังต่อไปนีให้ หยุดขนถ่ายสินค้ าและแจ้ งลูกค้ า
(1) สินค้ าแตก บุบ ฉีกขาดเสียหาย
(2) สินค้ าสกปรก มีคราบฝุ่ นเป็ นรอยดํา
(3) สินค้ ามีคราบนํามันเกาะทีพืนผิว
4.4 การขนถ่ายสินค้ าต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง ห้ าม
โยนสินค้ าเด็ดขาด
4.5 เมื อลูก ค้ า ปลายทางปฏิ เ สธการรั บ สิ น ค้ า หรื อ พบ
ปั ญหา จะต้ องแจ้ งกลับมาที Call Center ทันที พร้ อม
รู ปถ่ายสาเหตุทีไม่รับสินค้ า เพือแจ้ งลูกค้ ารับทราบ

ภาพ : การแพ็คกิงขนส่ง “โมเดลช้ าง” ขนาดใหญ่จาก
จ.เชียงรายมาแสดงทีห้ าง CENTRAL WORLD (กทม.)
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5. การขนถ่ ายสินค้ าประเภทสารเคมี (Chemical Products) หมายถึง สาร สิงของ วัตถุ หรื อวัสดุใดๆ ที
อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของคน สัตว์ ทรั พย์ สิน สิงแวดล้ อมหรื อระหว่างทําการ
ขนส่งโดยสินค้ าอันตรายทัง 9 ประเภท
5.1 สวมใส่อปุ กรณ์เซฟตี เช่น รองเท้ าหัวเหล็ก , หน้ ากาก , แว่นตา และถุงมือ
5.2 การขนถ่ายสินค้ าต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เนืองจากลักษณะหีบ
ห่ อ ของสิ น ค้ ามาหลายรู ป แบบ เช่ น ถัง 200 ลิ ต ร , แกลลอน ,
กระสอบปุ๋ ย เป็ นต้ น
5.3 กรณีถงั 200 ลิตรเลือนออกจากพาเลท หากสามารถใช้ แรงงานคน
ผลัก ดัน ถัง กลับ เข้ าสู่พ าเลทดัง เดิ ม ได้ ให้ แ จ้ ง ลูก ค้ า ทราบและ
ดําเนินการแก้ ไข หลังจากนันใช้ รัดสายพานหรื อเชือกตรงกึงกลาง
ของถังทัง 4 ถังให้ รัดติดกันแน่นขึนอีกชัน ก่อนใช้ แฮนด์ลิฟท์ ลาก
พาเลทสินค้ าออกมาทีท้ ายตู้
5.4 หลังจากทํ าการขนถ่ายเรี ยบร้ อย ต้ อ งทํ าความสะอาดมื อและผิ วที สัม ผัสสิน ค้ าโดยทันที รวมถึง
เครื องมือขนถ่ายสินค้ าทําความสะอาดทุกครังและเก็บรักษาไว้ เพือใช้ งานต่อไป
5.5 การปฐมพยาบาลเบืองต้ น เมือร่ างกายผู้ปฏิบตั ิงานสัมผัสสารเคมี
(1) สารเคมีหกรดผิวหนังให้ ใช้ นําสะอาดล้ างออกทันที และกระทําโดยเร็ วทีสุด นําจะช่วยล้ างเอา
พิษของสารเคมีออกไปได้ และช่วยให้ ผิวหนังเย็นลง พร้ อมนําส่งโรงพยาบาล
(2) สารเคมีเข้ าตา ตาเป็ นอวัยวะสําคัญต้ องแก้ ไขภายใน 2-3 วินาทีแรกทีสารเคมีกระเด็นเข้ าตา ให้
ล้ างด้ วยนําทันทีใช้ เวลาอย่างน้ อย 15 นาที พยายามล้ างให้ หมดโดยปลินเปลือกตาออกและ
กลอกไปมา แล้ วจึงนําส่งโรงพยาบาล
6. การขนถ่ ายสินค้ าต้ องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) หมายถึง สินค้ าทีได้ มีการกําหนด
อุณหภูมิทีต้ องรักษาสภาพของสินค้ าให้ สามารถนําไปใช้ งานได้ โดยมีทงการควบคุ
ั
มอุณหภูมิแบบแช่เย็นจน
แข็ง มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั -18 องศา C หรื อตํากว่าในสภาพเยือกแข็ง (Deep Frozen) เช่น อาหารทะเลแช่เย็น
จนแข็ง, ของแช่แข็งประเภท ต่างๆ เป็ นต้ น
สําหรับสินค้ าประเภทควบคุมอุณหภูมิแบบ Chill คือการควบคุมในการรักษาสภาพของสินค้ าให้
สดหรื อพร้ อมนําไปใช้ งาน ปกติจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที ช่วงอุณหภูมิที -2 ถึง 25 องศา C เช่น ยารักษา
โรค, พืชผักผลไม้ , เครื องสําอาง นม เนย ขนม เป็ นต้ น
6.1 เมือได้ รับใบแจ้ งใช้ บริ การแรงงาน ศึกษารายละเอียดการทํางานให้ ครบถ้ วน เช่น สถานที , วัน/เวลาที
นัดหมาย , นําหนักของสินค้ า , มูลค่าสินค้ า , อุปกรณ์พิเศษ และจํานวนแรงงานทีต้ องการ
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6.2 จัดเตรี ยมอุปกรณ์สําหรับการขนถ่ายให้ ครบถ้ วน อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน เช่น รถเข็น , สายพานรัด
สินค้ า เป็ นต้ น
6.3 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและติดต่อรับบัตรคิว ณ คลังสินค้ าหรื อจุดนัดหมาย
6.4 เมือรถบรรทุกจอดเทียบประตูคลังสินค้ า แจ้ งลูกค้ าร่ วมตรวจสอบควบคุมการขนถ่ายสินค้ าทุกครัง
(1) ถ่ายรู ปอุณหภูมิของตู้หรื อรถเย็นทุกครังก่อนลงสินค้ า
(2) ถ่ายรู ปชีล จากท่าเรื อของเอเย่นต์วา่ อยู่ในสภาพใดบ้ าง
6.5 ขณะเปิ ดประตูร ถบรรทุ ก ให้ เ พิ มความระมัด ระวัง โดยเปิ ดตู้ที ละฝั งกัน สิ น ค้ าร่ ว งตกออกจาก
รถบรรทุก
6.6 หากพบสินค้ าชํารุ ดเสียหาย เช่น กล่องฉีกขาด , มีคราบสกปรก เป็ นต้ น ให้ หยุดการขนถ่ายสินค้ าไว้
ชัวคราวและแจ้ งลูกค้ าทันที ห้ ามขนถ่ายสินค้ าโดยเด็ดขาด
6.7 วิธีการขนถ่ายสินค้ าทีควบคุมอุณหภูมิ โดยมีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ า ดังนี
(1) กล่องกระดาษอยู่บนพาเลท สภาพพาเลทตังตรง มีฟิล์มพันรัดแน่นหนา ถ้ าสินค้ าโย้ เอียงเสียง
ต่อการโค่นล้ ม ห้ ามทําการขนถ่ายโดยเด็ดขาด แจ้ งลูกค้ าทันที
(2) ลังไม้ นําหนัก 100 กิโลกรัม แจ้ งลูกค้ าเพือใช้ เครื องมือทุ่นแรงในการลากออกมาจากตู้คอนเทน
เนอร์ ห้ ามใช้ แรงคนเพราะจะเป็ นอันตรายได้
(3) หากลูกค้ ามีคําสังพิเศษให้ ทําการแกะลัง เพือยกสินค้ า จะต้ องมีลกู ค้ าร่ วมตรวจสอบจนกว่าการ
ขนถ่ายสินค้ าจะแล้ วเสร็ จ
7. การขนย้ ายสินค้ าทีต้ องใช้ เครื องมือพิเศษ-การดูแล-ใช้ ผ้ ูเชียวชาญพิเศษ (Special Equipment &
Treatment Goods) หมายถึง สินค้ าทีต้ องใช้ เครื องมือพิเศษ รวมถึงการดูแลจากผู้ทีประสบการณ์ และมี
การกําหนดเงือนไขในการทํางาน ด้ านความปลอดภัย และมีการจัดทําประกันภัยก่อนการให้ บริ การลูกค้ า
และสินค้ าทียังไม่เคยให้ บริ การมาก่อนทีไม่ใช่งานบริ การเป็ นการทัวไป เช่น เครื องจักรขนาดใหญ่
7.1 ศึกษารายละเอียดสินค้ า จากเอกสาร Packing List , ภาพถ่ายสินค้ า มีรายละเอียดขนาด นําหนัก
สินค้ าครบถ้ วน และเงือนไขความต้ องการของลูกค้ า
7.2 นัดหมายเข้ าสํารวจพืนทีปฏิบตั ิงาน เพือวางแผนการจัดการสินค้ า เครื องมืออุปกรณ์ ทีต้ องใช้ พืนที
ปฏิ บัติ ง าน อุป กรณ์ ที ลูก ค้ าได้ จัด เตรี ย มไว้ ( ถ้ ามี) รวมถึงความเสี ยงของพื นที ปฏิ บัติ ง านที อาจ
ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุตอ่ พนักงานและสินค้ า อีกทังเส้ นทางการในการขนส่ง ความสูงของสินค้ ามีผลต่อ
การขนส่งหรื อไม่ เช่น ความสูงของสายไฟ , ความกว้ างของถนนรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้ า –
ออกได้ โดยปลอดภัย
7.3 การเสนอราคาค่าบริ การ หลังจากได้ รับต้ นทุนค่าบริ การจากฝ่ ายปฏิบตั ิการหลังทําการสํารวจพืนที
ในเอกสารใบเสนอระบุขอบเขตการให้ บริ การ ความรับผิดชอบต่อสินค้ า และการประกันภัยสินค้ า
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7.4 การวางแผนการปฏิบตั ิงานก่อนการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 7 วัน จะมีการนัดประชุมผู้ทีเกียวข้ องใน
การทํางาน เช่น เจ้ าหน้ าทีจัดรถขนส่ง , เจ้ าหน้ าทีแรงงาน , เจ้ าหน้ าทีคลังสินค้ า และซับคอนแทรค
เพือวางแผนการปฏิบตั ิงานในทุกขันตอนร่ วมกัน ประเมินความเสียงและกําหนดแผนจัดการความ
เสียง เพือการทํางานทีปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7.5 จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและเอกสารรั บรองการฝึ กอบรมทีเกียวข้ องกับเครนให้ กับลูกค้ า โดยนัด
หมายนําเสนอแผนงานร่ วมกับลูกค้ าก่อนปฏิบตั ิงาน
7.6 การอบรมให้ ความรู้ พนักงาน อธิบายขันตอนการทํางาน และข้ อควรระวังเพือความปลอดภัยระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
(1) พกบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรพนักงานทีออกให้ โดยบริ ษัทฯ
(2) ห้ ามปฏิบตั ิงานหรื อเข้ าพืนทีเพียงคนเดียว ต้ องมี 2 คนขึนไปเสมอ
(3) ห้ ามเข้ าทํางานในพืนทีทีไม่ได้ รับอนุญาต
(4) ทําความสะอาดทุกครังหลังเลิกงาน ขยะมูลฝอย เศษวัสดุ คราบนํามัน
7.7 จัดเตรี ยมความพร้ อมของยานพาหนะ เครื องมือ อุปกรณ์ เพิมเติมสําหรับการยกสินค้ า เช่น สภาพ
พืนของรถบรรทุก , สายพานสําหรับยกสินค้ า , รถเครน , ชุดเซฟตีกันตก เป็ นต้ น โดยเข้ าตรวจสภาพ
ก่อนการเริ มงานอย่างน้ อย 3 วัน หากมีจดุ บกพร่ องจะต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จก่อนการทํางาน
7.8 อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล PPE
( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS )
(1) หมวกเซฟตี
(2) เสือสะท้ อนแสง
(3) รองเท้ าเซฟตี
(4) ถุงมือ
7.9 การทํางานบนทีสูง สวมใส่อปุ กรณ์กนั ตก(เข็มขัด
นิรภัยเต็มตัว) เมือขึนทีสูงเกินกว่า 2 เมตร

ภาพ : การอบรมความปลอดภัยหน้ าไซต์งานก่อนปฏิบตั ิงาน
(งานติดตังอุปกรณ์บนสถานี BTS สําโรง-บางปู)

โดยสาธิตวีธีการใช้ งานอุปกรณ์กนั การตก ต้ องคล้ องเกียวกับโครงสร้ างทีแข็งแรงมันคงเท่านัน
7.10 Safety Talk ก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน โดยซักซ้ อมแผนการทํางาน และมอบหมายหน้ าทีให้ กบั พนักงาน
แต่ละบุคคล รวมไปถึงการประเมินความพร้ อมสภาพร่ างกายของพนักงานก่อนเริ มทํางาน
7.11 การส่งมอบสินค้ า หัวหน้ างานตรวจสอบสภาพสินค้ าร่ วมกับลูกค้ าเพือเซ็นรับใบส่งมอบงาน
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บทที 11
การใช้ แรงงานต่ างด้ าวอย่ างถูกกฎหมาย
เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานและให้ มีระบบการบริ หารจัดการ ติดตาม และควบคุม อย่างเป็ นระบบใน
การตรวจปล่อยงานแรงงานขนถ่ายสินค้ า ประเภท Import-Export , Delivery , Pack&Move จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และเงือนไข เพือควบคุมป้องกันการใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฏหมาย พ.ร.ก.การบริ หารจัดการ การทํางานของคนต่าง
ด้ าว ฉบับที 2 พ.ศ. 2561 (แก้ ไขเพิมเติมมีผลตังแต่วนั ที 1 กรกฏาคม 2561 นี) หลายมาตรามีอตั ราโทษสูง เช่น
มาตรา 102 ปรับตังแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้ าวหนึงคน หากทําผิดซําซากนายจ้ างมีโทษจําคุกไม่
เกิน 1 ปี และห้ ามจ้ างแรงงานต่างด้ าวเป็ นเวลา 3 ปี บริ ษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จํากัดซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อวี-เซิร์ฟ
กรุ๊ ป กําหนดข้ อปฏิบตั ิเพือป้องกันการใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฏหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การขึนทะเบียนซับคอนแทรคแรงงาน
1.1 การขึนทะเบียนซับคอนแทรคและตรวจสอบบัตรประจําตัวคนซึงไม่ มีสัญชาติไทย (NON
THAI IDENTIFICATION CARD) ของแรงงานต่างด้ าวทีจะนํามาให้ บริ การกับลูกค้ าจะต้ องมีการ
ตรวจสอบว่าเป็ นแรงงานทีมีใบอนุญาตให้ ทํางานระบุประเภทงาน, ชือนายจ้ าง ฯลฯ ประกอบด้ วย
(1) แบบฟอร์ มขึนทะเบียนงานซับคอนแทรค 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรประชาชนหัวหน้ าซับคอนแทรค 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประชาชน หรื อ ใบอนุญาตทํางาน (Work permit) 1 ใบต่อคน
(4) สัญญาข้ อตกลงการว่าจ้ าง 2 ฉบับ (ต้ นฉบับ , คูฉ่ บับ)
(5) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารสําหรับรับเงินค่าบริ การ

ภาพ : การอบรมความปลอดภัยการทํางานของพนักงานด้ านแรงงาน
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1.2 จัดทําระบบฐานข้ อมูล (SUBCONTRACT MASTER PROFILE) เพือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องสามารถ
ควบคุม กํากับ ติดตามและปฏิบตั ิงานได้ อย่างชัดเจน
(1) อัตราค่าบริ การ
(2) ชือผู้ติดต่อ
(3) ทีอยู่
(4) เบอร์ โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้
(5) หากไม่ขนทะเบี
ึ
ยน ห้ ามพนักงานบริ การลูกค้ าทํางานโดยเด็ดขาดทุกกรณี
1.3 การลงพืนทีตรวจสอบ Subcontract Labour สําหรับงานครังแรกทีเริ มใช้ บริ การ พร้ อมอบรมข้ อ
ห้ ามระเบียบการปฏิบตั ิของการพนักงานขนถ่ายสินค้ า และการยกเคลือนย้ ายสินค้ าด้ วยแรงงานคน
1.4 เยียมเยียนพบปะซับคอนแทรค เดือนละ 1 ครั ง โดยให้ เริ มจากทีมีปริ มาณมากไปหาน้ อย เพือ
ตรวจประเมินผลมาตรฐานการทํางาน , รายไหนผ่านเกณฑ์ ,รายไหนไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องชัดเจนเพือ
แจ้ งให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรับทราบเป็ นอย่างระบบ
2. ระบบการคัดกรองและมาตรการป้องกันใช้ แรงงานผิดกฎหมาย เพือการป้องกันแรงงานต่างด้ าวผิด
กฏหมายเข้ าไปในสถานประกอบการของลูกค้ า รปภ. ทําหน้ าที ตรวจสอบคุณสมบัติของแรงงานทีเข้ าไปใน
สถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดทีต้ องตรวจสอบ ดังต่อไปนี
2.1 จัดทํากลุ่ มไลน์ ซับคอนแทรค เพือรั บแจ้ งรายชือแรงงานต่างด้ าวทีจะเข้ าไปทํางานในแต่ละไซต์
งานของแต่ละลูกค้ าทุกครังทีมีการเปิ ดจ๊ อบ (JOB) แรงงานแต่ละครัง กรณีซบั คอนแทรคจะต้ องส่ง
ข้ อมูลให้ กบั Call Center ภายในเวลา 17.30 น. ก่อนวันปฏิบัติงานและหากมีการเปลียนแปลง
จะต้ องแก้ ไขข้ อมูลภายในเวลา 08.30 น. ของวันปฏิบตั ิงาน
2.2 การตรวจสอบโดยเจ้ าหน้ าที Call Center ประจําวัน หากพบว่าซับคอนแทรครายใดไม่ปฏิบัติ
ตามหรื อมีการนําแรงงานซึงไม่ได้ ขนทะเบี
ึ
ยนเข้ ามาทํางานจะมีบทลงโทษซับคอนแทรคตังแต่การหัก
เงินไปจนถึงการเลิกใช้ บริ การและมีเงินรางวัลให้ กบั พนักงานทีตรวจสอบพบการกระทําผิด เพือจูงใจ
ในการตรวจสอบอย่างเข้ มงวด
2.3 เมือแรงงานเข้ าปฏิบัตงิ าน ณ คลังสินค้ าและโรงงานลูกค้ า รปภ.จะต้ องตรวจสอบบัตรอนุญาต
การทํางานแรงงานไม่ว่าจะเป็ นแรงงานไทยหรื อแรงงานต่างด้ าวจะต้ องมีบัตรประจําตัว กรณี เป็ น
แรงงานไทยจะต้ องมีบตั รประชาชนและบัตรประจําตัวพนักงานของวี-เซิร์ฟ หากเป็ นแรงงานต่างด้ าว
ต้ องมีบตั รประจําตัวคนซึงไม่มีสญ
ั ชาติ
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(1) ตรวจสอบอัตลักษณ์ : ต้ องตรงกับรู ปถ่ายทีติดในบัตร
(2) ตรวจสอบชือนายจ้ าง : ถูกต้ องตรงกับชือบริ ษัทวี-เซิร์ฟ ซี แอนด์ แลนด์ จํากัดหรื อชือซับคอน
แทรค (ซึงต้ องส่งให้ ลกู ค้ าล่วงหน้ า)
(3) ตรวจสอบประเภทงาน : งานกรรมกร (ขนถ่ายสินค้ าทางบก นํา คลังสินค้ า ซึงเป็ นประเภทงาน
ทีสามารถเพิมสถานทีทํางานโดยไม่ต้องแจ้ งขออนุญาตจากนายทะเบียน)
(4) ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุ : ในบัตรจะระบุวนั ,เดือนและปี ได้ รับอนุญาตให้ ทํางาน ซึงต้ องไม่
เกินกว่าวันทีแรงงานต่างด้ าวเข้ าไปทํางาน

2.4 การตรวจสอบพบแรงงานใดมีอัตลักษณ์ ไม่ ตรงกับบัตรประจําตัวคนซึงไม่ มีสัญชาติไทยหรื อ
มีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ อง ตามทีระบุไว้ ข้างต้ น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้ าวไม่มีบตั รประจําตัวคนซึงไม่มี
สัญชาติไทยหรื อมีแต่บตั รหมดอายุหรื อประเภทงานไม่ถูกต้ อง จะต้ องปฏิเสธไม่ให้ แรงงานดังกล่าว
เข้ าไปทํางานในพืนทีอันเป็ นสถานประกอบการโดยเด็ดขาด

ภาพ : การตรวจสอบความพร้ อมก่อนการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถและแรงงาน
ทังด้ านร่างกาย-ยาเสพติด-และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
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บทที 12
ปฏิบัตกิ ารสําหรั บการขนส่ งประเภทสินค้ าเฉพาะทาง (Specialty Transport)
11.1 ขันตอนปฏิบัตกิ ารรถขนส่ งสินค้ าประเภทยาเวชภัณฑ์ และเครื องสําอาง
(Medicine & Cosmetic Transport Standard)
1) กฎระเบียบการแต่ งกายของพนักงานขับรถและแรงงานรั บ-ส่ งสินค้ า
1) การแต่งกายต้ องสุภาพ (ห้ ามใส่กางเกงขาสัน, เสือกล้ ามเสือแขนกุด รวมทังห้ ามถอด
เสือในขณะปฏิบตั ิงาน)
2) ต้ องมีเน็ตคลุมผม หรื อ หมวกใส่คลุมผม เพือป้องกันผมล่วงลงมาได้
3) ต้ องสวมรองเท้ าหุ้มส้ น (ห้ ามใส่รองเท้ าแตะ)
4) ห้ ามพนักงานขับรถและแรงงานไว้ หนวดเครารุ งรัง เมือมองแล้ วดูไม่เรี ยบร้ อย
5) ห้ ามใส่เครื องประดับต่างๆ เช่น สร้ อยข้ อมือ, ต่างหู เป็ นต้ น

2. การสอบถามประเภทสินค้ าและข้ อปฏิบัตพิ เิ ศษ
1) สินค้ ายา-เวชภัณฑ์ -เครื องสําอางต้ องสอบถามลูกค้ าเกียวกับการต้ องใช้ รถควบคุม
อุณหภูมิและต้ องทดสอบอุณหภูมิก่อนบรรจุสินค้ าระหว่างบรรจุสินค้ า และระหว่าง
บรรทุกห้ ามดับเครื อง
2) ต้ องสอบถามคุณสมบัติของลูกค้ าเคมีภณ
ั ฑ์วา่ เป็ นประเภทใด
3) เป็ นสินค้ าอันตรายทีต้ องใช้ พาหนะพิเศษและการดูแลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้ า
เป็ นสารไวไฟหรื อเป็ นพิษทีรุ นแรง
4) ยาและเครื องสําอาง สินค้ าประเภทห้ ามกระทบกระเทื อนหรื ออุปกรณ์ ตรวจสอบ
ความกระเทือนต้ องดูแลเป็ นพิเศษ (VIBRATE CHECKING)

3. สภาพรถขนส่ งสินค้ า
1) รถต้ องเป็ นตู้ทึบทีมีล็อกกุญแจสภาพตู้ต้องอยู่ในสภาพ
ดี สะอาดไม่มีฝุ่นทังภายในและภายนอกรถต้ องสะอาด
รอบบริ เ วณคั น รถ ไฟท้ าย, ไฟส่ อ งสว่ า งในตู้ ไม่
แตกหัก/ รถขนส่ง (ห้ ามใช้ รถคอกเด็ดขาด) ถ้ าเป็ นรถ
คอกต้ องมีผ้าคลุมมิดชิดและสะอาด (งานประเภทนีจะ
ไม่ใช้ รถผ้ าใบคลุม)
2) พืนรถขนส่งสินค้ าต้ องไม่มีสนิม ยกเว้ นสามารถปูกระดาษหรื อผ้ าใบเพือป้องกันสิง
ปนเปื อนหรื อทําให้ ภาชนะหีบห่อสกปรก (ต้ องแจ้ ง + ถ่ายรู ปให้ ลกู ค้ าทราบก่อน)
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3) รถขนส่งสินค้ าประเภทยาเวชภัณฑ์เครื องสําอางจะต้ องแยกประเภทรถไว้ บริ การ แต่
สามารถนํารถอาหารแบ่งมาวิงงานนีได้
4) ภายในรถไม่มี แ มลง มูล ของสัต ว์ และซากสัต ว์ (เช่ น หนู, มด, แมลงสาป และ
แมลงวัน เป็ นต้ น)
5) ตามที กล่าวมา รถขนส่งสินค้ าทุกวันต้ องทํ าการตรวจสภาพรถเบื องต้ น ตามแผน
ความสะอาดทีกําหนดไว้
6) ต้ องแจ้ งความรับผิดชอบความเสียหาย (Limited Insurance ให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร)

4. หน้ าทีความรั บผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้ า
1) ตรวจสอบขันตอนตามข้ อ 11.1 วงเล็บ 1) ถึง วงเล็บ 3) โดยเคร่ งครัด หากไม่เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดข้ ามขันตอนก่อนได้ รับอนุญาตจาก “Call Center”
2) มีอธั ยาศัยทีดีตอ่ ลูกค้ าอย่างสมําเสมอ
3) ตรวจเช็คสินค้ าทังสภาพและจํานวนก่อนขึนรถ พร้ อมทังยกและจัดวางสินค้ าขึนรถ
ให้ ตรงตามใบส่งสินค้ า โดยครอบคลุมไปถึงสภาพหีบห่อด้ านนอก เช่น กล่อง ถุง ให้
อยู่ในสภาพดี สะอาด ปิ ดผนึกอย่างสมบูรณ์และไม่มีรอยเปิ ดหรื อฉีกขาด
4) ตรวจเช็คใบส่งสินค้ าว่าถูกต้ องหรื อไม่ เช่น สถานทีส่งสินค้ า, จํานวนสินค้ า, และตาม
เงือนไขของลูกค้ าทีกําหนด
5) รายงานปั ญหาให้ ทางบริ ษัท ได้ รับทราบทาง Call center หรื อฝ่ ายควบคุมรถ เพีอ
รายงานปั ญหาให้ ลกู ค้ าทราบ
6) ห้ ามนําอาหาร/ เครื องดืมเข้ ามารับประทานภายในบริ เวณขึน-ลง สินค้ า และห้ ามดืม
สุรา ของมึนเมาหรื อสิงเสพติดในระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยเด็ดขาด
7) ห้ ามนําบุคคลทีไม่เกียวข้ องในการรับ-ส่งสินค้ าเข้ ามาภายในบริ ษัทลูกค้ าเด็ดขาด
8) ห้ ามสูบบุหรี ในพืนทีของโรงงานลูกค้ าโดยเด็ดขาด
9) ห้ ามนํ าพาเลทไม้ มาใช้ ในการจัดส่งสินค้ าโดยเด็ดขาด ยกเว้ นเป็ นข้ อกํ าหนดของ
ลูกค้ า
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5. กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Rule)
1) ต้ องปิ ดประตูพร้ อมล็อกกุญแจหรื อชีลวีเซิร์ฟประตูทกุ บาน ซึงมีจดุ กําหนดอยู่ 5 จุด
ให้ เรี ยบร้ อยก่อนนําออกจากช่องขึน- ลงสินค้ าของบริ ษัท
2) พนักงานขับรถต้ องดึงเบรกมือและใช้ หมอนรองล้ อหนุนล้ อไว้ เพือป้องกันรถลืนไหล
3) ไม่ติดเครื องยนต์รถขนส่งขณะขึน-ลงสินค้ า (ยกเว้ นรถควบคุมอุณหภูม)ิ
4) ห้ ามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกล้ อกันในระหว่างปฏิบตั ิงาน
5) ห้ ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณโรงงานทังจุดรับต้ นทาง และปลายทาง
11.2 คู่มือมาตรฐานรถขนส่ งสินค้ าด้ านอาหาร (Food Transport Standard)

1. กฎระเบียบการแต่ งกายของพนักงานในการรั บ-ส่ งสินค้ า
1) การแต่งกายต้ องสุภาพ (ห้ ามใส่กางขาสัน, เสือกล้ าม, เสือแขนกุด รวมทังห้ ามถอด
2)
3)
4)
5)

เสือในขณะปฏิบตั ิงาน)
ต้ องมีเน็ตคลุมผม หรื อ หมวกใส่คลุมผม เพือป้องกันผมทีอาจล่วงลงมาได้
ต้ องสวมรองเท้ าหุ้มส้ น (ห้ ามใส่รองเท้ าแตะ)
ห้ ามพนักงานส่งไว้ หนวดเครากรุ งรัง
ห้ ามใส่เครื องประดับต่างๆ

2. การสอบถามประเภทสินค้ าและข้ อปฏิบัตพิ เิ ศษ
1) สินค้ าอาหารทีบูดเสียได้ ง่ายโดยเฉพาะสินค้ าแช่เย็นและแช่แข็ง (Chilled & Frozen

2)
3)
4)
5)

Food) ต้ องสอบถามลูกค้ าเกียวกับการต้ องใช้ รถควบคุมอุณหภูมิและต้ องทดสอบอุณหภูมิ
ก่อนบรรจุสินค้ าระหว่างบรรจุสินค้ า และระหว่างบรรทุกห้ ามดับเครื อง
ต้ องสอบถามคุณสมบัติของลูกค้ าเคมีภณ
ั ฑ์วา่ เป็ นประเภทใด
เป็ นสินค้ าอันตรายทีต้ องใช้ พาหนะพิเศษและการดูแลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้ าปลาแช่
แข็ง หรื อ Frozen Food อุณหภูมิรถขนส่งต้ องได้ อย่างน้ อย –18’ c
สินค้ าประเภทห้ ามกระทบกระเทือนหรื ออุปกรณ์ ตรวจสอบความกระเทือนต้ องดูแลเป็ น
พิเศษ
ให้ มีการตรวจสภาพสินค้ าก่อนบรรจุและหลังขนถ่าย โดยใช้ แบบฟอร์ ม Check List (ตาม
ตัวอย่าง)

หน้ า 51 / 65

3. สภาพรถส่ งสินค้ า
1) รถขนส่ ง ต้ อ งเป็ นตู้ ทึ บ ที มี ล็ อ คกุ ญ แจ หากเป็ นสิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย (Perishable
Goods) หรื อ Frozen Food ต้ องใช้ รถประเภท Frozen Truck และหรื อรถห้ องเย็น
(Chilled Truck) ต้ องมีเครื องปั นปั นไฟ Gen Set มีการตรวจสอบกราฟหรื อมิเตอร์
อุณหภูมิก่อนบรรจุสินค้ าและช่วงส่งมอบลูกค้ าหาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ห้ ามนําสินค้ า
บรรทุกหรื อลงของเด็ดขาด

2) ตัวรถและพืนทีวางสินค้ าต้ องอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่น ทังภายในและภายนอก
รถต้ องสะอาด รอบบริ เวณคันรถ ไฟท้ ายไม่แตกหัก

3) พืนรถขนส่งสินค้ าต้ องไม่มีสนิม ยกเว้ นสามารถปูกระดาษ หรื อผ้ าใบ เพือป้องกันสิง
ปนเปื อนไปกับอาหาร

4) รถขนส่งไม่ขนส่งสินค้ า หรื อวัสดุอืนที อาจก่อให้ เกิ ดการปนเปื อนไปยังสินค้ าของ
บริ ษัทลูกค้ า

5) ภายในรถไม่ มีสัต ว์ พ าหะ มูล ของสัต ว์ แ ละซากสัต ว์ (เช่ น หนู, มด, แมลงสาป,
แมลงวัน เป็ นต้ น)

6) ตามข้ อ 1-4 รถขนส่งสินค้ าทุกคันต้ องทําการตรวจสภาพรถเบืองต้ น และตามแผน
ความสะอาดทีกําหนดไว้

4. หน้ าทีความรั บผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้ า
1) ตรวจเช็คสินค้ าทังสภาพและจํานวนก่อนขึนรถ พร้ อมทังยกและจัดวางสินค้ าขึนรถให้ ตรง
ตามใบส่งสินค้ า โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบห่อด้ านนอก เช่น กล่อง ถุง ให้ อยู่ใน
สภาพดี สะอาด ปิ ดผนึกอย่างสมบูรณ์และไม่มีรอยเปิ ดหรื อฉีกขาด

2) มีอธั ยาศัยทีดีตอ่ ลูกค้ าอย่างสมําเสมอ
3) ตรวจเช็คใบส่งสินค้ าว่าถูกต้ องหรื อไม่ เช่น สถานทีส่งสินค้ า, จํานวนสินค้ า, และตาม
เงือนไขของลูกค้ าทีกําหนด
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4) รายงานปั ญหาให้ ทางบริ ษัท ได้ รับทราบทาง Call center หรื อฝ่ ายควบคุมรถ เพีอรายงาน
ปั ญหาให้ ลกู ค้ าทราบ

5) ห้ ามนําอาหาร/ เครื องดืมเข้ ามารับประทานภายในบริ เวณขึน-ลง สินค้ า และห้ ามดืมสุรา
ของมึนเมาหรื อสิงเสพติดในระหว่างการปฏิบตั ิงานเด็ดขาด

6) ห้ ามนําบุคคลทีไม่เกียวข้ องในการรับ-ส่งสินค้ าเข้ ามาภายในบริ ษัทลูกค้ าโดยเด็ดขาด
7) ห้ ามสูบบุหรี ในพืนทีของโรงงานลูกค้ าโดยเด็ดขาด
8) ห้ ามนําพาเลทไม้ มาใช้ ในการจัดส่งสินค้ าโดยเด็ดขาด ยกเว้ นเป็ นข้ อกําหนดของลูกค้ า
5. กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule)
1) ต้ องปิ ดประตู้พร้ อมล็อคกุญแจรถขนส่งสินค้ าให้ เรี ยบร้ อย
ก่อนนํารถออกจากช่องขึน-ลง สินค้ าบริ ษัท

2) พนักงานขับรถต้ องดึงเบรกมือและใช้ หมอนรองล้ อหนุนล้ อ
ไว้ เพือป้องกันรถลืนไหล

3) รถควบคุมอุณหภูมิหรื อรถห้ องเย็นหากบรรทุกสินค้ าห้ ามดับ
เครื องเด็ดขาด

4) ห้ า มพนัก งานขับ รถและแรงงานหยอกล้ อ กัน ในระหว่ า ง
ปฏิบตั ิงาน

5) ห้ ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณโรงงานทังจุดรับต้ นทาง และปลายทาง

11.3 ขันตอนปฏิบัตกิ ารขนส่ งสินค้ าประเภทเคมีภัณฑ์ (Chemical Transport)
1. กฎระเบียบการแต่ งกายของพนักงานในการรั บ-ส่ งสินค้ า
1) การแต่งกายต้ องสุภาพ เป็ นชุดยูนิฟอร์ มของบริ ษัท (ถ้ าเป็ นเคมีอนั ตรายต้ องใส่เสือแขนยาว)
2) ต้ องมีอปุ กรณ์เซฟตี เช่น แว่นตาเซฟตี, หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง และเสือสะท้ อนแสง
3) ห้ ามพนักงานขนส่งไว้ หนวดเครากรุ งรัง ตัดผมทรงสุภาพ
4) ห้ ามใส่เครื องประดับต่างๆ ทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
5) ถ้ าเป็ นเคมีหรื อวัตถุอนั ตรายต้ องมีใบขับขีประเภท 4
2. การสอบถามประเภทสินค้ าและข้ อปฏิบัตพ
ิ เิ ศษ
1) รถขนส่งเป็ นตู้ทึบทีมีล็อคกุญแจ, สินค้ าทีเป็ นเคมีทังแห้ งและของเหลวต้ องสอบถามลูกค้ า
เกียวกับการต้ องใช้ รถควบคุมอุณหภูมิและต้ องทดสอบอุณหภูมิก่อนบรรจุสินค้ าระหว่างบรรจุ
สินค้ า และระหว่างบรรทุกทีปรับอุณหภูมิต้ หู ้ ามดับเครื อง
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2) ต้ องสอบถามคุณสมบัติของลูกค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ว่าเป็ นประเภทใดหากเป็ นสินค้ าอันตรายต้ องไป
เข้ าคุณสมบัติ Dangerous transport ทีระบุระดับความอันตราย 9 ประเภท
3) เป็ นสินค้ าอันตรายทีต้ องใช้ พาหนะพิเศษและการดูแลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะสินค้ าเป็ นสาร
ไวไฟหรื อเป็ นพิษทีรุ นแรง
4) ยาและเครื องสํ า อาง สิ น ค้ า ประเภทห้ า มกระทบกระเทื อ นหรื อ อุป กรณ์ ต รวจสอบความ
กระเทือนต้ องดูแลเป็ นพิเศษ (Vibrate Checking)
3. สภาพรถส่ งสินค้ า
1) รถขนส่ง ต้ อ งเป็ นตู้ทึบ มี ที ปิ ดกุญ แจตู้ ต้ อ งอยู่ ใ นสภาพดี สะอาด ไม่มี ฝุ่ น ทังภายในและ
ภายนอกรถต้ องสะอาด บริ เวณคันรถ ไฟท้ ายไม่แตกหัก สภาพรถต้ องไม่มีรอยรัวซึมมีการ
Water Test มีการเทรดนํา (ห้ ามใช้ รถประเภทคอก)
2) รถต้ องมีถงั ดับเพลิงทีเป็ นเคมีแทงค์และโฟมติดไว้ ประจํารถ
3) รถบรรทุกเคมีอนั ตรายจะต้ องมีใบอนุญาตทีออก โดยหน่วยงานราชการทีควบคุม
4) ภายในรถไม่มีสิงของหรื อสิงทีจะทําให้ เกิดประกายไฟ หรื อสิงของทีจะทําให้ เกิดเสียดสีให้ เกิด
ความร้ อนและหรื อประกายไฟหรื อไฟฟ้าสถิตย์
5) ตามข้ อ 1-4 รถขนส่ง สิน ค้ าทุก คัน ต้ อ งทํ าการตรวจสภาพรถเบื องต้ น และตามแผนความ

สะอาดทีกําหนดไว้

4. หน้ าทีความรั บผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้ า
1) ตรวจเช็คสินค้ าทังสภาพและจํานวนก่อนขึนรถ พร้ อมทังยกและจัดวางสินค้ าขึนรถให้ ตรง
ตามใบส่งสินค้ า โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบห่อด้ านนอก เช่น กล่อง, ถุง และถังให้ อยู่
ในสภาพดี ไม่มีการรัวไหล่ หรื อฉีกขาด
2) มีอัธยาศัยที ดีต่อลูกค้ าอย่างสมําเสมอ

(ห้ ามเอาความคุ้นเคยไปพูดเล่นกับลูกค้ า หรื อ

เจ้ าหน้ าทีของลูกค้ า)
หน้ า 54 / 65

3) ตรวจเช็คใบส่งสินค้ าว่าถูกต้ องหรื อไม่ เช่น สถานที ส่งสินค้ า, จํ านวนสินค้ า, เวลาส่งมอบ
สินค้ า และรับสินค้ า ขอปฏิบตั ิอืนๆ ตาม เงือนไขของทีลูกค้ ากําหนด
4) รายงานปั ญหาให้ ทางบริ ษัท ได้ รับทราบทาง Call center หรื อฝ่ ายควบคุมรถ เพีอรายงาน
ปั ญหาให้ ลกู ค้ าทราบ อย่าตัดสินใจด้ วยตัวเอง เมือเกิดปั ญหา
5) ห้ ามนําอาหาร/ เครื องดืมเข้ ามารับประทานภายในบริ เวณขึน-ลง สินค้ า และห้ ามดืมสุรา ของ
มึนเมาหรื อสิงเสพติดต่างๆ ในพืนทีโรงงาน โดยเด็ดขาด
6) ห้ ามนําบุคคลทีไม่เกียวข้ องในการรับ-ส่งสินค้ าเข้ ามาภายในบริ ษัทลูกค้ าโดยเด็ดขาด
7) ห้ ามสูบบุหรี ในพืนทีของโรงงาน เว้ นแต่วา่ ทางโรงงานจะจัดสถานทีไว้ ให้ สบู บุหรี โดยเฉพาะ
8) ห้ ามนําวัสดุสิงของทีไม่ได้ รับอนุญาตออกจากโรงงาน ซึงเป็ นทรัพย์สินของโรงงานโดยเด็ดขาด
(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจ้ งความข้ อหาลักขโมย และดําเนินคดี)
5. กฎระเบียบตามความปลอดภัย
1) พนักงานขับรถต้ องปิ ดประตูพร้ อมล็อกซีล หรื อกุญแจรถขนส่งสินค้ าให้ เรี ยบร้ อยก่อนนํารถ
ออกจากช่องทีขึนสินค้ า
2) พนักงานขับรถต้ องดึงเบรกมือและใช้ หมอนรองล้ อหนุนล้ อไว้ เพือป้องกันรถลืนไหลในทีลาด
ชืน
3) ไม่ติดเครื องยนต์รถขนส่งขณะขึน-ลงสินค้ ายกเว้ นรถประเภทควบคุมอุณหภูมิขณะบรรทุก
สินค้ าห้ ามดับเครื องเด็ดขาด
4) ห้ ามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกล้ อกันในระหว่างปฏิบตั ิงาน
5) ห้ ามเล่นการพนันในพืนทีโรงงานเด็ดขาด
6) ตรวจสอบอุปกรณ์สว่ นควบคุมต่างๆ ของรถก่อนออกเดินทาง
7) ขับรถให้ อยู่ในความเร็ วตามทีกฎหมายกําหนด
11.4 ขันตอนปฏิบัตกิ ารการจัดส่ งกระจายสินค้ าทัวไป (Dry General Cargo)
1. กฎระเบียบการแต่ งกายของพนักงานในการรั บ-ส่ งสินค้ า
1) การแต่งกายต้ องสุภาพ เป็ นชุดยูนิฟอร์ มของบริ ษัท
2) ต้ องสวมรองเท้ าเซฟตี (ห้ ามใส่รองเท้ าแตะ)
3) ห้ ามพนักงานขนส่งไว้ หนวดเครากรุ งรัง ตัดผมทรงสุภาพ
4) ห้ ามใส่เครื องประดับทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
5) ต้ องมีอปุ กรณ์เซฟตี เสือสะท้ อนแสง หมวกนิรภัย และถุงมือหนัง
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2. การสอบถามประเภทสินค้ าและข้ อปฏิบัตพ
ิ เิ ศษ
1) หากสิ น ค้ า ต้ อ งควบคุ ม อุณ หภู มิ ห รื อ สิ น ค้ า มี เ สี ย หายง่ า ย เช่ น อาหารบางประเภท ยาเครื องสํ าอาง ต้ องสอบถามลูก ค้ าเกี ยวกับ การต้ อ งใช้ ร ถควบคุมอุณ หภูมิ แ ละต้ อ งทดสอบ
อุณหภูมิกอ่ นบรรจุสินค้ าระหว่างบรรจุสินค้ าและระหว่างบรรทุกห้ ามดับเครื อง
2) สินค้ าทีบางบาง-เสียหายง่ายต้ องแจ้ งลูกค้ า หากมีความจําเป็ นต้ อง Re-Pack ใหม่ต้องแจ้ ง
ค่าใช้ จ่ายส่วนค่าดําเนินงาน
3) ยาและเครื องสําอาง สินค้ าประเภทห้ ามกระทบกระเทือนหรื ออุปกรณ์ตรวจสอบความกระเทือน
ต้ องดูแลเป็ นพิเศษ (Vibrate Checking)
4) จํากัดความรับผิดชอบ (Limit Liability) ต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5) การใช้ แรงงานต้ องระบุความรับผิดชอบความเสียหาย ต้ องมีการอบรมทักษะความรู้ ในงานให้
แรงงานเข้ าใจทังความรู้ ตัวสินค้ า-การแต่งกาย การโต้ เถียงพกอาวุธ และห้ ามใช้ แรงงานผิ ด
กฎหมาย
3. สภาพรถส่ งสินค้ า
1) รถขนส่งต้ องเป็ นตู้ทึบทีมีล็อคกุญแจ สภาพรถอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่น ทังภายใน
และภายนอกรถต้ องสะอาด รอบบริ เวณคันรถ ไฟท้ ายไม่แตกหัก สภาพรถต้ องไม่มีรอย
รัวซึมมีการเทรดนํา (ห้ ามใช้ รภประเภทคอกทีใช้ ผ้าใบ)
2) พืนรถขนส่งสินค้ าต้ องไม่มีสนิท ไม่มีความชืน ไม่มีคราบสกปรก
3) รถขนส่งไม่ขนส่งสินค้ า หรื อวัสดุอืนทีอาจก่อให้ เกิ ดการปนเปื อนไปยังสินค้ าของบริ ษัท
ลูกค้ า
4) ภายในรถไม่มีสตั ว์พาหะ มูลของสัตว์และซากสัตว์ (เช่น หนู, มด, แมลงสาป, แมลงวัน
เป็ นต้ น)
5) ตามข้ อ 1-4 รถขนส่งสินค้ าทุกคันต้ องทําการตรวจสภาพรถเบืองต้ น และตามแผนความ
สะอาดทีกําหนดไว้
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6) หน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ และพนักงานยกสินค้ าและแรงงาน
7) ตรวจเช็คสินค้ าทังสภาพและจํานวนก่อนขึนรถ พร้ อมทังยกและจัดวางสินค้ าขึนรถให้ ตรงตามใบ
ส่งสินค้ า โดยครอบคลุมไปถึงสภาพวัสดุหีบห่อด้ านนอก เช่น กระบะใส่ชินงาน กล่องหรื อถุงให้ อยู่
ในสภาพดี
8) ให้ รัดชิงหากตรวจสอบแล้ วว่าสินค้ าวางแล้ วไม่ปลอดภัย เพือป้องกันการโค่นล้ ม
9) มีอธั ยาศัยทีดีต่อลูกค้ าอย่างสมําเสมอ ห้ ามเอาความคุ้นเคยไปพูดเล่นกับลูกค้ า เพราะจะทําให้
ลูกค้ าเกิดความไม่พอใจเป็ นสาเหตุในการเลิกจ้ างงาน
10) ตรวจเช็คใบส่งสินค้ าว่าถูกต้ องหรื อไม่ เช่น สถานทีส่งสินค้ า, จํานวนสินค้ า, เวลาส่งมอบสินค้ า และ
รับสินค้ า ขอปฏิบตั ิอืนๆ ตาม เงือนไขของทีลูกค้ ากําหนด
11) รายงานปั ญหาให้ ทางบริ ษัท ได้ รับทราบทาง Call center หรื อฝ่ ายควบคุมรถ เพีอรายงานปั ญหาให้
ลูกค้ าทราบ อย่าตัดสินใจด้ วยตัวเอง เมือเกิดปั ญหา
12) พนักงานขับรถและแรงงานห้ ามนําอาหาร/ เครื องดืมเข้ ามารับประทานภายในบริ เวณขึน-ลง สินค้ า
และห้ ามดืมสุรา ของมึนเมาหรื อสิงเสพติดต่างๆ ในพืนทีโรงงาน โดยเด็ดขาด
13) ห้ ามนําบุคคลทีไม่เกียวข้ องในการรับ-ส่งสินค้ าและแรงงานเข้ ามาภายในบริ ษัทลูกค้ าโดยเด็ดขาด
14) ห้ ามสูบบุหรี ในพืนทีของโรงงาน เว้ นแต่วา่ ทางโรงงานจะจัดสถานทีไว้ ให้ สบู บุหรี โดยเฉพาะ
15) ห้ ามนํ าวัสดุสิงของที ไม่ได้ รับอนุญาตออกจากโรงงาน ซึงเป็ นทรั พย์ สินของโรงงานโดยเด็ดขาด
(อาจจะโดนพิจารณาโทษแจ้ งความข้ อหาลักขโมย และดําเนินคดี)

4. กฎระเบียบตามความปลอดภัย (Safety Rule)
1) พนักงานขับรถต้ องปิ ดประตูพร้ อมล็อกซีล หรื อกุญแจรถขนส่งสินค้ าให้ เรี ยบร้ อยก่อนนํารถออกจาก
ช่องทีขึนสินค้ า
2) พนักงานขับรถต้ องดึงเบรกมือและใช้ หมอนรองล้ อหนุนล้ อไว้ เพือป้องกันรถลืนไหลในทีลาดชืน
3) ไม่ติดเครื องยนต์รถขนส่งขณะขึน-ลงสินค้ า
4) ห้ ามพนักงานขับรถและแรงงานหยอกล้ อกันในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
5) ห้ ามเล่นการพนันในพืนทีโรงงานเด็ดขาด
6) ห้ ามนํ าเด็กหรื อ บุค คลภายนอกเข้ าในเขตพื นที รั บ ส่ง
สินค้ า และระเบียบอืนทีทางโรงงานหรื อเจ้ าของพืนทีกําหนด
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บทที 13
การฝึ กอบรมการทํางานและความปลอดภัย
เพื อให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของพนัก งานคลัง สิ นค้ าและกระจายสิ น ค้ ามี ทัก ษะการทํ างานโดยเฉพาะด้ านความ
ปลอดภัยสามารถตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ าได้ อย่างลงตัว จึงมี ความจํ าเป็ นต้ องจัดฝึ กอบรมพนักงาน
คลังสินค้ าให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน เพือให้ พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย ความมุง่ มันในการ
ทํางาน ความซือสัตย์ ในการดูแลรั กษาสินค้ า จึงจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ เพิ มทักษะในการปฏิ บัติทีถูกต้ องและ
ปลอดภัย ดังนี
1. ตารางการฝึ กอบรมทักษะการทํางานและทักษะความปลอดภัย (ตัวอย่ าง)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

1

17 มีนาคม 2561 14:00 - 17:00 น.

2

7 เมษายน 2561

13:00 - 16:00 น.

3

9 - 11
กรกฎาคม 2561

18 ชัวโมง (3 วัน)

4

14 กรกฎาคม
2561

9:30 - 16:30 น.

5

22 กันยายน
2561

14:00 - 17:00 น.

6

15 ธันวาคม 2561 14:00 - 17:00 น.

หัวข้ อ

วิทยากร

การให้ บริ การทีเป็ นเลิศ (Customer Service
คุณทิพวรรณ จันทร์ จรุงศักดิ
Excellence)
ความปลอดภัยในการใช้ ถงั ดับเพลิงและซ้ อม
บจก.เอเชียนไฟร์ เคมิคอล
อพยพหนีไฟ
ผู้ควบคุมการใช้ ปันจันชนิดปั นจันเหนือศีรษะ
ปั นจันขาสูง
สถาบัน ปิ นทอง กรุ๊ ป
และปั นจันชนิดเคลือนที
การบํารุ งรักษาและความปลอดภัยในการขับ
สถาบัน วี-เซิร์ฟ
รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
เทคนิคการตรวจสอบสินค้ าก่อนรับ-จ่าย
คุณสมศักดิ สมานพันธ์
สินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ บริ การคลังสินค้ าภายใต้ ตามมาตรฐาน
คุณสําเริ ง อินทร์ วงษ์
AEO / C-TPAT / HAL-Q

2. การฝึ กอบรมทักษะการทํางาน
แผนการฝึ กอบรมทักษะการทํางานของพนักงานแต่ละตําแหน่งในสังกัดตาม “โครงการพีสอนน้ อง” เน้ นการ
เพิ มทักษะและความรู้ ในการปฏิ บัติงาน โดยผู้จัดการฝ่ ายคลังสินค้ าคลังสินค้ าเป็ นผู้ฝึกอบรม มีหัวข้ อ
หลักสูตร ดังต่อไปนี
2.1 หลักสูตร การให้ บริ การทีเป็ นเลิศ (Customer Service Excellence)
2.2 หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบสินค้ าก่อนรับ-จ่ายสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 หลักสูตร การให้ บริ การคลังสินค้ าภายใต้ ตามมาตรฐาน AEO / C-TPAT / HAL-Q
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3. การฝึ กอบรมทักษะความปลอดภัย
มีการคัดเลือกหลักสูตรทีสอดคล้ องกับความจําเป็ นในการฝึ กอบรมเพิมทักษะความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานและคัดเลือกพนักงานทีเหมาะสมเข้ ารับการฝึ กอบรม โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี
3.1 หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้ องและปลอดภัย
3.2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ ถงั ดับเพลิงและซ้ อมอพยพหนีไฟ
3.3 หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ ปันจันชนิดปั นจันเหนือศีรษะปั นจันขาสูง และปั นจันชนิดเคลือนที

ภาพ : การฝึ กอบรมหลักสูตรภายในและอบรมหน้ าไซต์ งานจริง

ภาพ : การอบรมซับคอนแทรคแรงงานเกียวกับ
ความเสียงและความปลอดภัยในการทํางาน

ภาพ : การอบรมความปลอดภัยหน้ าไซต์งาน

ภาพ : ศูนย์กระจายสินค้ าบางนามีห้องอบรมและสาธิตการ
ทํางานให้ กบั พนักงานและบุคคลภายนอก
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ภาพ : การฝึ กอบรมทักษะความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใช้ถงั ดับเพลิ งและซ้อมอพยพหนี ไฟ
ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนาทักษะงานโลจิสติกส์
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าบางนา
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ภาพ : การฝึ กอบรม SAFETY TALK ก่อนการปฏิ บตั ิ งานบนที สูง
ขนส่งบานประตูอตั โนมัตขิ นบนสถานี
ึ
รถไฟฟ้าด้วยรถเครน 50 ตันและแรงงานขนย้ายอุปกรณ์
สถานีรถไฟฟ้า BTS เส้นทาง สําโรง-บางปู
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ภาพ : การฝึ กอบรมภาพการฝึ กอบรมทักษะความปลอดภัย
การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิ ฟท์อย่างปลอดภัย
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V-SERVE PACK & MOVE
THE EQUATION OF TOTAL LOGISTICS ON DEMAND

สมการของงานโลจิสติกส์ แบบเบ็ดเสร็จตามความต้ องการของลูกค้ า
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

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
โครงสร้ างพืนฐานบนพืนทีกว่า 100 ไร่ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าขนาดใหญ่ 50,000 SQM. สําหรับให้ บริ การงานโลจิสติกส์ประเภทต่างๆพร้ อมกับอุปกรณ์เครื องมือและ
ผู้เชียวชาญ มีห้องประชุมสัมมนาสําหรับลูกค้ า สนใจขอชมสถานทีโทร.02-744-1007 ต่อ 19

HEAVY CARGO MOVEMENT

HEAVY DUTY LOGISTICS 重量物輸送サービス
มี RAMP ปรับระดับและอุปกรณ์ Lift On / Lift Off ทุกประเภท สามารถขนย้ ายสินค้ าขนาดใหญ่และมีนําหนักมากกว่า 3,000
กิโลกรัม ด้ วยรถโฟร์คลิฟท์ขนาด 10 ตัน ให้ บริ การงานโลจิสติกส์ทีหลากหลายภายใต้ ประสบการณ์และทีมผู้เชียวชาญเฉพาะด้ าน
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BTS SKY TRAIN LOGISTICS PROJECT

BANGKOK MASS TRANSIT LOGISTICS SERVICE 公共交通機関物流サービス
BTS SKY TRAIN SYSTEM (SAMRONG PROJECT)
วี-เซิร์ฟให้ บริ การจัดเก็บ-ขนส่ง-เคลือนย้ าย-ติดตังอุปกรณ์และระบบประตูกนชานชาลาบนสถานี
ั
รถไฟฟ้ า BTS ทีมีความสูง 30 เมตร ซึงเป็ น
การขนย้ ายจากคลังสินค้ าถนนบางนา ยกสินค้ าขึนสถานีด้วยเครนขนาดใหญ่ มีระบบการวางแผนความปลอดภัยทีรัดกุมและการควบคุมงานอย่าง
สูงสุด

TURN-KEY LOGISTICS
36th ANNIVERSARY
V-SERVE CUSTOMS &
LOGISTICS SPECIALIST TEAM
ไม่ ว่าสินค้ าจะเล็กหรื อใหญ่ จะยาก
แค่ ไ หน ทีม งานของเราทํา ได้ ส่ ง มอบ
สินค้ าได้ ทุกแห่ งทังในประเทศและทุก
แห่ งของโลก

JOURNEY OF ELEPHANTS AT CENTRAL WORLD (CHIANG RAI TO ITALY)
特殊貨物輸送サービス
งานขนส่งโมเดลช้ างขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์การตีลงั ไม้ รับงานแบบ ONE STOP SERVICE DOOR
TO DOOR ตังแต่ขนส่งจากจังหวัดเชียงรายและนํามาแสดงทีห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากนัน
ขนส่งไปท่าเรื อแหลมฉบังเพือทําการส่งออกและเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งทางเรื อไปยังเจนัวพอร์ ตประเทศ
อิตาลี โดยทีมงานทีมีความชํานาญของ วี-เซิร์ฟ

BIG SIZE LOGISTICS

GANTRY CRANE INSTALLED AT BANGKOK PORT 超大型貨物輸送サービス
ไม่วา่ จะใหญ่จะยากแค่ไหนเราทําได้ การขนส่งเครนหน้ าท่าขนาดใหญ่ “GANTRY PORT CRANE 750 M/T”
ขนถ่ายจากเรื อใหญ่ลงเรื อเล็ก (BARGE) และยกขึนติดตัง ณ ท่าเรื อคลองเตย
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OVERSIDE LOGISTICS

LABELING SERVICE

LABELING SERVICE ラベル貼付等の流通加工サービス

ALL TYPE OF BULK CARGO LOGISTICS バルク貨物サービス
COLD ROLL STEEL ขนาดใหญ่ บริษัท วี-เซิร์ฟเป็ นผู้ให้ บริการในการขนส่งและไม่ตํา
กว่า 2.5 ล้ านตัน ท่าเรื อมาบตาพุด จ.ระยองและท่าเรื อบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อีกทังวี-เซิร์ฟ เป็ นผู้ชํานาญการโอเวอร์ ไซด์ประเภทแช่แข็ง ประสบการณ์กว่า 30 ปี

SERVICE ON DEMAND 展示会搬出入等の出張作業
งานบริ การขนย้ ายสินค้ าและอุปกรณ์เข้ าไปจัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา มีการ
แพ็คสินค้ าด้ วยวัสดุกนั กระแทก ป้องกันสินค้ าเสียหายระหว่างการขนย้ าย จัดส่งสินค้ าเข้ าถึง
พืนทีจัดแสดงและมีบริ การรถบรรทุกรับ-ส่งแบบครบวงจร

งานบริ การติดฉลาก (Labeling) ประเภทต่างๆ ทีศูนย์กระจายสินค้ าบางนา สําหรับ
สินค้ ากลุม่ เครื องสําอาง , อาหารนําเข้ าจากต่างประเทศ เช่น ฉลากแสดงสินค้ า,
แผ่นป้ายโฆษณา, ห่อหุ้มสินค้ าด้ วยพลาสติก โดยมี Temperature Control Room,
ทีพักสินค้ า, ทีมแรงงาน และอุปกรณ์สายพานลําเลียงครบครัน สะดวกรวดเร็ ว
สะอาดปลอดภัย

CARGO CONTAINER STUFFING コンテナ積込作業
บริการบรรจุต้ สู ินค้ าเพือการส่งออกทุกประเภท พร้ อมทังนําเข้ าและจําหน่าย
อุปกรณ์ทีเกียวข้ อง เช่น สายรัด โพลีเอสเตอร์ และแอร์ แบ็คป้องกันสินค้ าเสียหาย
บริการทังในและนอกสถานที

LABOUR & SPECIAL EQUIPMENT 機械搬入据付等の作業
งานแรงงานเป็ นผู้เชียวชาญจัดส่งแบบ Door To Door ประเทศญีปุ่ น , มาเลเซีย, ประเทศเมียนมาและ
ประเทศ CLMV. เคลือนย้ ายสินค้ าทีต้ องมีเครื องมือพิเศษประเภทต่างๆ เช่น แม่แรง, ล้ อเลือนและอุปกรณ์
ทีเข้ าไปติดตังในพืนทีจํากัด

SAFETY IS KEY ACHIEVEMENT
ความปลอดภั ย ของคน-สิ น ค้ าและ
บุ ค คลที เกี ยวข้ อ งเป็ นหั ว ใจของการ
ทํางาน
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Head Office : V-Serve Group of Companies

Marketing Contract:

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

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 จังหวัดระยอง 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 จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทร. : +6644-369875 มือถือ :+6689-066-2798
E-mail: me02-logistivcs@v-servegroup.com

