
序号
ล าดบั

处罚原因 

เหตผุลการปรบั

数据来源 

ทีม่าขอ้มลู

处罚规则 

ระเบยีบการปรบั

罚款金额
จ านวนเงนิการปรบั

如何避免 

วธิกีารป้องกนัไมใ่หถ้กูปรบั

1 รับพัสดตุอ้งหา้ม ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัติ  สนิคา้ตอ้งหา้ม คอื สิง่ของหรอืวัตถทุีไ่มอ่นุญาตใหม้กีารขนสง่ 500บาท/เลขพัสดุ




กอ่นรับพัสดเุขา้ระบบสาขาจ าเป็นตอ้งตรวจสอบประเภทของพัสดใุห ้

แน่ชดัวา่เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มหรอืไม่ หากเป็นสนิคา้ตอ้งหา้ม สาขาตอ้ง

ปฏเิสธการรับไมส่ามารถท าการขนสง่ได ้

1.พจิารณาจากบรรจภัุณฑภ์ายนอกวา่เป็นพัสดตุอ้งหา้มหรอืไม ่

2.หากพบวา่เป็นพัสดตุอ้งหา้มใหส้าขาปฏเิสธการรับอยา่งมมีารยาท

2 รับพัสดปุระเภท พัสดจุ ากัด ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัติ

ส าหรับสนิคา้เสยีหายงา่ย แตกงา่ย สนิคา้ปนเป้ือน ในการขนสง่

พัสดจุะมคีวามเสีย่งในการเกดิความ เสยีหาย จงึจ าเป็นตอ้งใช ้

บรรจภัุณฑต์ามเงือ่นไขทีก่ าหนดถงึจะท าการจัดสง่ได ้หากเสยีหาย

 แตกหกั สาขาจะโดนปรับ

100บาท/เลขพัสดุ

ขณะทีท่ าการรับพัสดใุหส้าขาท าการตรวจสอบประเภทของพัสด ุหาก

เป็นพัสดปุระเภท พัสดจุ ากัด และมบีรรจภัุณฑท์ีไ่มเ่หมาะสม สาขา

สามารถปฏเิสธการรับพัสดไุด ้

3 บรรจภัุณฑภ์ายนอกไมเ่หมาะสม ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัติ
ส าหรับบรรณจภัุณฑท์ีไ่มเ่หมาะสม จ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นถงึจะ

สามารถรับเขา้ระบบได ้
100บาท/เลขพัสดุ

ขณะทีท่ าการรับพัสดใุหส้าขาท าการตรวจสอบบรรจภัุณฑเ์ป็นไป

ตามทีบ่รษัิทก าหนดหรอืไม ่หากมบีรรจภัุณฑท์ีไ่มเ่หมาะสม สาขา

สามารถท าการแจง้ผูส้ง่ใหเ้ปลีย่นบรรจภัุณฑใ์หมห่รอืปฏเิสธการรับ

พัสดไุด ้

4 เลอืกประเภทพัสดผุดิ
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

เนือ่งจากสาขาทีรั่บพัสดมุขีัน้ตอนการด าเนนิงานทีผ่ดิพลาด  

พนักงานเลอืกขอ้มลูประเภทพัสดผุดิ ตัวอยา่งเชน่ พัสด ุไมใ่ช่

พัสดปุระเภทผลไมแ้ตส่าขาเลอืกเป็นประเภทพัสดผุลไม  ้เพือ่

หลกีเลีย่งการแบ็กกิง้พัสดุ

100บาท/เลขพัสดุ
ขณะทีท่ าการกรอกขอ้มลูประเภทพัสด ุสาขาจ าเป็นตอ้งระมัดระวัง

และตรวจสอบใหแ้น่ชดั โดยเฉพาะ สนิคา้พเิศษจ าพวกผลไม ้

5 การกรอกขอ้มลูในบญัชหีรอืยอด COD ผดิพลาด
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

เนือ่งจากสาขากรอกขอ้มลูบญัชหีรอืยอดCODผดิพลาด กอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายทีไ่มส่ามารถตดิตามน ากลับมาได ้




จ านวนCODทีไ่มส่ามารถตดิตามน า

กลับมาได ้สาขาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

1. ถา้หากพัสดชุ ิน้นัน้ยังอยูใ่นสาขาอยู ่ใหท้างสาขาท าการยกเลกิเลข

พัสดชุ ิน้นัน้และท าลายใบเลเบลชิน้นัน้ทิง้หลังจากนัน้ใหท้างสาขาท า

การคยีรั์บพัสดใุหมอ่กีครัง้ และรบกวนตรวจสอบยอดCODกอ่นปริน์

เสมอ

2. ถา้หากพัสดชุ ิน้นัน้ถกูสง่ออกไปจากสาขาแลว้ ทางสาขาตอ้งแจง้

เรือ่งเขา้มายัง CS Flash Home เพือ่ท าการแกย้อด COD

6 ไมม่กีารตรวจสอบวา่พัสดอุยูใ่นเงือ่นไขการสง่หรอืไม่
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ขณะท าการรับพัสดสุาขาตอ้งท าการตรวจสอบพัสดทุีต่อ้งการท า

การสง่นัน้ถกูกฎหมายและถกูตอ้งตามเงือ่นไขการขนสง่
500บาท/ครัง้

สอบถามประเภทพัสดจุากผูส้ง่ทกุครัง้ นอกนัน้สาขาตอ้งท าการเปิด

กลอ่งตรวจสอบสนิคา้ภายใน

7 พัสดหุลายลาเบล
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

พนักงานปริน้ทใ์บลาเบลผดิ พัสดมุกีารเปลีย่นใบลาเบล หรอืใช ้

บรรจภัุนฑเ์ดมิทีม่ลีาเบลตดิไว ้ท าใหพั้สดมุลีาเบลมากกวา่หนึง่ใบ 

อาจจะมคีวามเสีย่งท าใหพั้สดสุญูหายหรอืสถานะพัสดมุปัีญหา

100 บาท/ใบเลเบล

พัสดหุนึง่ช ิน้จะมเีลขลาเบลหนึง่เลขเทา่นัน้ (ยกเวน้เลขพัสดทุีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกัน เชน่ พัสดตุกีลับ และพัสดทุีเ่ปลีย่นลาเบล) การรับงาน

และการเปลีย่นใบลาเบลจะตอ้งท าการตรวจสอบวา่พัสดชุ ิน้นัน้มลีา

เบลกีใ่บ (ลาเบลอืน่ๆตอ้งท าการดงึออก)

8 ตดิใบลาเบลผดิ ระบเุอง
ปริน้ลาเบลแลว้ตดิผดิ ท าใหล้าเบลของพัสดสุาขา A ตดิบนพัสดุ

สาขา B
100 บาท/ใบเลเบล ตรวจสอบอยา่งละเอยีดทกุครัง้

9 ไมท่ าการชัง่น ้าหนักพัสดหุรอืชัง่น ้าหนักไมต่รง
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง
น ้าหนักของพัสดไุมส่อดคลอ้งกับความเป็นจรงิ

100บาท/เลขพัสด ุขณะเดยีวกันตอ้ง

จา่ยสว่นตา่งของคา่ขนสง่

ตอนรับพัสดใุหใ้ชอ้ปุกรณ์ชัง่น ้าหนักทีไ่ดม้าตรฐานชัง่และบนัทกึลง

ระบบ

10 ระบขุนาดพัสดไุมต่รงตามจรงิ 
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง
สาขากรอกขนาด ไมต่รงกับความเป็นจรงิ

100บาท/เลขพัสด ุขณะเดยีวกันตอ้ง

จา่ยสว่นตา่งของคา่ขนสง่
วัดขนาดพัสดอุยา่งรอบครอบและแมน่ย า

11
ไมม่กีารเขยีนCODEสาขาบนถงุแบ็คกิง้ 

 (เชน่ BKK 000)

ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

เนือ่งจากในระหวา่งการขนสง่ใบลาเบลอาจจะหลดุหรอืขาดหายได ้

งา่ย มคีวามเสีย่งท าใหพั้สดสุญูหาย
50บาท/เลเบล

เมือ่สาขาแบก้กิง้เรยีบรอ้ยแลว้ นอกจากตดิสายรัดแลว้ สาขาตอ้งท า

การเขยีนโคด้สาขาดว้ยปากกาเคมบีนถงุแบก้กิง้ใหช้ดัเจน ป้องกันลา

เบลหลดุหรอืขาดหายและลดความเสีย่งพัสดสุญูหาย

12 หนึง่ลาเบลมพัีสดหุลายชิน้



ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัติ

ลกูคา้หรอืพนักงานสาขาด าเนนิการผดิขัน้ตอน พัสดหุลายชิน้แปะ

ลาเบลหมายเลขเดยีวกันเพือ่ หลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่พัสดุ

 จงึท าใหเ้กดิความเสยีหายกับบรษัิท และมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าให ้

พัสดสุญูหาย

100บาท/เลเบล
พัสดหุนึง่ช ิน้ตอ่หนึง่ลาเบลเทา่นัน้ โดยหา้มแปะลาเบลทีม่ขีอ้มลูซ ้า

กันบนพัสดชุ ิน้อืน่

13 ท าการสแกนสง่ตอ่งานโดยทีไ่มม่พัีสดจุรงิ
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ไมม่พัีสดนัุน้อยูจ่รงิ แตส่าขาท าการปริน้ใบลาเบลออกมาสแกน

ออกจากคลัง
500บาท/เลเบล

หากพัสดหุา้มสญูหาย หา้มปริน้ทล์าเบลใหมแ่ลว้ท าการสแกนสง่ตอ่

พัสดเุพือ่ผลักความรับผดิชอบ

14
สาขาแฟลชโฮมถกูตัดสนิวา่ท าพัสดชุ ารดุ（กรณีกอ่นทีจ่ะ

มกีารสแกนรับเขา้คลังของCOUREIR/DC/HUB）
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

สดท่ัุวไป

-พัสดท่ัุวไปเสยีหายหรอืขาดหาย ปรับ 300 บาท 

-พัสด ุCODเสยีหายหรอืขาดหาย ปรับยอดสงูสดุ (300,ยอดCOD*

90%)

-พัสดทุีซ่ ือ้ประกันเสยีหายหรอืขาดหาย ปรับยอดสงูสดุ (300,ยอด

COD*90%,คา่ประกัน*90%)

พัสดคุวามเร็วการสง่พเิศษSpeed

-พัสดคุวามเร็วการสง่พเิศษท่ัวไปเสยีหายหรอืขาดหาย ปรับเพิม่

อกีจากคา่ปรับปกต ิ+ คา่ปรับSpeedเพิม่อกีรายการละ 600 บาท

300บาท/ชิน้ ขณะท าการรับพัสดตุอ้งละเอยีดรอบครอบตรวจบรรจภัุณฑข์องพัสดุ



15
สาขารับพัสดแุตไ่มท่ าการสง่ตอ่ภายในวันหรอืชา้ทีส่ดุไมม่ี

การสง่ตอ่พัสดใุนวันถัดไปภายใน24ชัว่โมง

ระบบดงึขอ้มลูอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

สาขารับพัสดแุตไ่มม่กีารสง่ตอ่ภายในวัน หรอืชา้ทีส่ดุไมม่กีารสง่ตอ่

ในวันถัดไปภายใน24ชัว่โมง
100บาท/เลขพัสด/ุวัน

1.ตอ้งท าการสง่ตอ่พัสดภุายในวันทีรั่บ 

2.หากมเีลขพัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ใหท้ าการยกเลกิและปิดงานโดยทันที

3.เลขพัสดทุีท่ าการยกเลกิในระบบแลว้ตอ้งแจง้กับแผนกCSเพือ่ชว่ย

ประสานงานปิดงานในระบบ

16
ใชร้ปูพรเีซน็เตอรเ์กา่ของ Flash Express ในการโฆษณา

เชงิการตลาด
ระบเุอง

พบสาขายังคงใชร้ปูพรเีซน็เตอรเ์กา่ของ Flash Express ในการ

ประชาสมัพันธ์
1000 บาท/วัน ท าการน ารปูพรเีซน็เตอรเ์กา่ออกโดยทันที

17
พบวา่ตัวแทนรับพัสด ุFH กระท าผดิรา้ยแรงหรอืการกระท า

ทีผ่ดิตอ่กฎหมาย

ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

1สาขารับพัสดตุอ้งหา้มและผดิกฏหมาย 

2ฉอ้โกงหลอกลวงลกูคา้ ฯลฯ

3ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิท

2000 บาทขึน้ไป ซือ่สตัยส์จุรติ และปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้ก าหนดของบรษัิท

18 ท าการยา้ยสถานทีต่ัง้รา้นโดยพลการ ระบเุอง
มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้ของรา้นโดยไมไ่ดรั้บการเห็นชอบ

จากทางบรษัิท
1000บาท/ครัง้ ยืน่เรือ่งขอเปลีย่นแปลงสถานทีต่ัง้ของรา้นตามขัน้ตอนของบรษัิท

19
รับพัสดใุนนามบรษัิท Flash แตพั่สดถุกูขนสง่โดยบรษัิท

ขนสง่อืน่
ระบเุอง 1000 บาท/ใบ ซือ่สตัยส์จุรติ และปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้ก าหนดของบรษัิท

20 เปลีย่นสทิธเิจา้ของรา้นโดยพลการ ระบเุอง  มกีารสทิธเิจา้ของรา้นโดยไมไ่ดรั้บการเห็นชอบจากทางบรษัิท 2000 บาท ยืน่เรือ่งขอเปลีย่นแปลงสทิธเิจา้ของรา้นตามขัน้ตอนของบรษัิท

21 บรรจผุลไมล้งในบรรจภัุณฑท์ีไ่มถ่กูตอ้งตามขอ้ก าหนด
ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

บรรจผุลไมล้งในบรรจภัุณฑท์ีไ่มเ่หมาะสม อาจสง่ผลใหผ้ลไม ้

ไดรั้บความเสยีหาย
100บาท/เลเบล

ปฏบิตัตามขอ้ก าหนดของบรษัิทในเรือ่งขอ้ก าหนดบรรจภัุณฑส์ าหรับ

การขนสง่ผลไม ้และเลอืกใชบ้รรจภัุณฑท์ีเ่หมาะสมกับการขนสง่

22
ไมต่อบ TICKET / จัดการสรปุผลพัสดตุดิปัญหา ภายใน24

ชัว่โมง

ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง
50บาท/รายการ

1.เมือ่ไดรั้บ TICKET / แจง้เตอืนพัสดตุดิปัญหา ในระบบจะตอ้งรบี

จัดการทันทหีรอืภายใน 24 ชัว่โมง 

2.ทกุวันตอนชว่งเชา้ท าการจัดการและสรปุผลการจัดการปัญหาใน

ระบบ

3.ท าการจัดการและตอบกลับ TICKET / แจง้เตอืนพัสดตุดิปัญหา 

ทกุวันกอ่นเลกิงานหรอืปิดรา้น

23
ตอบกลับ Ticket ขอ้มลูเป็นเท็จ

จัดการสรปุผลพัสดตุดิปัญหา ขอ้มลูเป็นเท็จ




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ถา้ในหนา้Ticket มคีนคลกิ 【รอ้งเรยีนค ารอ้ง Ticket เป็นเท็จ】
และกดยนืยัน ก็จะท าการปรับพนักงานคนสดุทา้ยทีต่อบค ารอ้ง

50บาท/ชิน้

เพือ่ป้องกันคา่ปรับการรายงานTicketเป็นเท็จ การสรปุผลพัสดตุดิ

ปัญหาเป็นเท็จ การตอบกลับTicket และสรปุผลพัสดตุดิปัญหาจงึ

จ าเป็นตอ้งมเีนือ้หาดังนี้：

1.อธบิายวา่พัสดถุกูด าเนนิการอยา่งไรแลว้บา้ง : （ตัวอยา่ง คเูรยีร์

ท าการสแกนสง่มอบแลว้ หรอื อยูร่ะหวา่งการเจรจาระหวา่งลกูคา้）
2.อธบิายเวลาในการด าเนนิการ: （ตัวอยา่ง คาดวา่ 8/1/2020 สง่

พัสด）ุ
3.ตดิตอ่ลกูคา้แลว้หรอืไม่ Y/N : Y

4.พนักงานทีด่ าเนนิการ : นายแฟลช เอ็กซเ์พรส (99999)

24 เปิดสาขาโดยพลการ ขายรหสัพนักงาน ระบเุอง
มกีารเปิดสาขารับงานเองโดยไมไ่ดรั้บการเห็นชอบจากทางบรษัิท 

มกีารขายรหสัพนักงาน
2000 บาทขึน้ไป ซือ่สตัยส์จุรติ และปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้ก าหนดของบรษัิท

25
สาขาแฟลชโฮมถกูตัดสนิวา่ท าพัสดสุญูหาย（กรณีกอ่นที่

จะมกีารสแกนรับเขา้คลังของCOUREIR/DC/HUB）

พัสดทัุว้ไปสญูหาย ปรับ 500 บาทตอ่ชิน้ 

พัสดคุวามเร็วการสง่พเิศษสญูหาย ปรับ 1000 บาทตอ่ชิน้ 

พัสดคุวามเร็วการสง่พเิศษ COD สญูหาย ปรับตามยอด 

COD+1000บาท

พัสดทุีซ่ ือ้ประกันสญูหาย และ พัสดคุวามเร็วการสง่พเิศษ COD

ซือ้ประกัน  ปรับตามยอดประกัน+1000บาท 

500บาท/ชิน้ ขณะท าการรับพัสดตุอ้งละเอยีดรอบครอบตรวจบรรจภัุณฑข์องพัสดุ

26
สาขาปลอ่ยรถออกจากสาขาเพือ่สง่พัสดไุปที ่HUB/DC 

ลา่ชา้หรอื ไปถงึ HUB/DC ลา่ชา้

ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

สาขาไมอ่อกรถและไปถงึ HUB/DC ตามเวลาในใบคมุรถ 

1.ปลอ่ยรถเวลาจรงิ-เวลาทีค่วรออกในใบคมุรถ มากกวา่ 30 นาที

ขึน้ไป ถอืวา่สาย

2.รถถงึHUB/DCเวลาจรงิ-เวลาทีต่อ้งถงึตามใบคมุรถ ถา้เกนิกวา่

เวลาทีก่ าหนดบนใบคมุรถ ถอืวา่สาย 

3.หากไมไ่ดม้กีารสแกนใบคมุรถ(การปลอ่ยรถถงึHUB/DC) จะถกู

ปรับเชน่กัน 

1. ออกรถชา้มากกวา่ 30 นาทขีึน้ไป 

ปรับ 100บาท

2. รถถงึHUB/DCชา้ 

- นอ้ยกวา่ 30 นาท ี= 100 บาท

- 30 นาท ี- 1 ชัว่โมง = 200 บาท

- 1-2ชัว่โมง = 300 บาท

- มากกวา่ 2 ชัว่โมงขึน้ไป 400 บาท

3. หากออกรถชา้และยังไปถงึ

HUB/DCชา้ จะท าการปรับทัง้2รายการ

4.ไมส่แกนใบคมุรถ (การปลอ่ยรถถงึ

HUB/DC) ปรับ 400 บาท

ปลอ่ยรถตามเวลาในใบคมุรถ และ ไปถงึใหH้UB/DC ใหต้รงตอ่เวลา

27
แกไ้ขระยะทางทีส่ง่พัสดไุปท ีDC หรอื Hub ปลอมแปลง

ขอ้มลูของระยะทางทีไ่ปสง่พัสดุ

ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

เปลีย่นแปลงระยะทางทีท่ าการสง่ HUB/DCพลการโดยไมไ่ดค้วาม

เห็นชอบจากทางบรษัิท
1000บาท/ครัง้ ยดึแผนทีแ่ละระยะทางจรงิในGoogleในการขนสง่

28
พนักงานขบัรถไมป่ฏบิตัติามกฏ  ดืม่สรุา มพีฤตกิรรมทีไ่ม

เหมาะสม
ระบเุอง

พนักงานขบัรถไมย่อมรับในการจัดการหนา้งานของ DC/HUB หรอื

 มกีารดืม่สรุา




1000บาท/ครัง้
ฟังการจัดการหนา้งานของDC/HUB

29 ท าการโยน เหยยีบกลอ่งพัสดุ ระบเุอง ตรวจพบสาขาโยนหรอืเหยยีบพัสดุ 1000 บาท/เลเบล
ไมน่ าพัสดชุ ิน้ใหญแ่ละน ้าหนักมากทับพัสดชุ ิน้เล็ก ถอืและวางพัสดุ

อยา่งเบามอื



30 วัสดขุองถงุแบ็กกิง้ทีใ่ชไ้มต่รงตามทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ไมไ่ดใ้ชว้ัสดขุองถงุแบ็กกิง้ตามทีบ่รษัิทก าหนด 300บาท/ครัง้ ตอ้งใชว้ัสดขุองถงุแบ็กกิง้ตามทีบ่รษัิทก าหนด

31 จงใจไมรั่บโทรศัพทห์รอืไมต่อบแชทกลุม่ ระบเุอง
จงใจไมรั่บโทรศัพทจ์ากส านักงานใหญ ่หากมกีารตรวจพบ จะท า

การปรับ
200บาท/ครัง้ รับโทรศัพทจ์ากส านักงานใหญโ่ดยทันที

32 ใสพั่สดผุดิถงุแบ็กกิง้




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ใสพั่สดผุดิถงุแบ็กกิง้ สง่ผลใหพั้สดไุปถงึผดิทีห่มาย 100บาท/เลเบล
ตรวจสอบอยา่งละเอยีดรอบครอบ ทไการแบ็กกิง้ทีถ่กูตอ้งตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิท

33 ค าพดูและการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ดถูกู ขม่ขู ่คมุคาม ลกูคา้ตลอดจนพนักงานของบรษัิท 400 บาท
ยิม้ตอ้นรับลกูคา้ ปฏบิตัดิว้ยความจรงิใจ คดิเพือ่ลกูคา้ และชว่ยเหลอื

ลกูคา้ในการแกปั้ญหา

34 ลกูคา้รอ้งเรยีน




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

400 บาท
ยิม้ตอ้นรับลกูคา้ ปฏบิตัดิว้ยความจรงิใจ คดิเพือ่ลกูคา้ และชว่ยเหลอื

ลกูคา้ในการแกปั้ญหา

35 ไมใ่ช ้QR Codeของสาขาตนเองในการเตมิเงนิเขา้ระบบ




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

สง่ผลกระทบตอ่ความรวดเร็วในการเตมิเงนิ ท าใหก้ารท างานของ

ฝ่ายบญัชเีป็นไปอยา่งยากล าบาก
200บาท/ครัง้ ใช ้QR CODE ของสาขาของตนในการเตมิเงนิ

36
ปลอมแปลง แกไ้ข หรอืใชส้ลปิโอนเงนิซ ้า ในการแจง้การ

เตมิเงนิเขา้ระบบ
ระบเุอง

เป็นปัญหาความน่าเชือ่ถอืรายบคุคล ทีป่ลอมแปลง แกไ้ข หรอื

ใชส้ลปิโอนเงนิซ ้า ในการแจง้การเตมิเงนิเขา้ระบบ
1000บาท/ครัง้

ซือ่สตัย ์ปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้ก าหนดของบรษัิท ใชส้ลปิโอน

เงนิทีถ่กูตอ้งในการแจง้ยอดการเตมิเงนิ

37 ใสจ่ านวนยอดเงนิไมต่รงกับหลักฐานการโอนเงนิ ระบเุอง 200บาท/ครัง้
ซือ่สตัย ์ปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้ก าหนดของบรษัิท ใชส้ลปิโอน

เงนิทีถ่กูตอ้งในการบนัทกึขอ้มลูการโอนเงนิ

38
มกีารใชค้ าพดูและมพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม ท าใหเ้กดิผล

กระทบรา้ยแรงตอ่ภาพลักษณ์ของบรษัิท
ระบเุอง เริม่ 2000 บาท ซือ่สตัยส์จุรติ จรงิใจ ปฏบิตัติามกฏหมาย

39
เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ ท าใหเกดิผล

กระทบตอ่ชือ่เสยีงและภาพลักษณ์ของลกูคา้
ระบเุอง 2000 บาท/ครัง้ ซือ่สตัยส์จุรติ จรงิใจ ปฏบิตัติามกฏหมาย

40 การจัดสง่พัสดLุAZADAลา่ชา้




ขอ้มลูจากระบบอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

ลกูคา้VIPของบรษัิท มขีอ้เรยีกรอ้งและความตอ้งการดา้นเวลาการ

ขนสง่สงู หากพบการกระท าทีผ่ดิกับกฏของบรษัิท หรอื มกีารสง่

ตอ่พัสดลุา่ชา้ เกดิเวลาทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากความลา่ชา้หรอืจากการ

เสยีหายทัง้หมดใหแ้กล่กูคา้

500 บาท/ลาเบล
พัสดLุAZADA จ าเป็นตอ้งจัดสง่ภายใน 10วัน (ปิดงาน ปิดงานตกีลับ

พัสดสุญูหาย) มฉิะนัน้จะ ถกูตัดสนิวา่สญูหาย

41 รับพัสดเุกนิขนาด




ระบบดงึขอ้มลูอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

พัสดเุกนิขนาด (ขนาด และน ้าหนักเกนิ ตามทีน่โนยายบรษัิท

ก าหนด)

A. พัสดเุกนิขนาด ความกวา้ง ความยาว ความสงูแตล่ะดา้นจะตอ้ง

ไมเ่กนิ 150 เซนตเิมตร；โดยทัง้สามดา้นรวมกันจะตอ้งไมเ่กนิ 

280-300 เซนตเิมตร

- พืน้ทีพ่เิศษตามทีบ่รษัิทก าหนด

【ลกูคา้ท่ัวไป >280cm.】【 Lazada>300cm.】
B. พัสดนุ ้าหนักเกนิ 

【ลกูคา้ท่ัวไป >50 kg.】【 Lazada >70 kg.】

100บาท/คร ัง้
ตรวจสอบประเภทของสนิคา้และบรรจภัุณฑส์นิคา้ ถา้บรรจภัุณฑไ์ม่

ตรงตามเงือ่นไข พนักงาน ตอ้งปฏเิสธการรับงาน

42
รับงานตกหลน่

 (หลดุสแกนรับงาน

ระบบดงึขอ้มลูอัตโนมัต/ิระบุ

เอง
สาขาหลดุสแกนรับงาน สง่ผลกระทบตอ่สถานะพัสดไุมต่อ่เนือ่ง 200บาท/ครัง้

สาขาตอ้งยดึหลักขัน้ตอนการรับงานทีถ่กูตอ้งตามทีบ่รษัิทก าหนด 

หากใช ้Flash kit สแกนรับงาน พนักงานตอ้งตรวจสอบจ านวนพัสดใุน

ระบบและจ านวนพัสดจุรงิทกุครัง้ หลังท าการสแกน ป้องกันการสแกน

ตกหลน่

43
เรยีกคนืพัสดเุป็นเท็จ  ระบบดงึขอ้มลูอัตโนมัต/ิระบุ

เอง

A. พัสดทุีย่กเลกิแลว้ ครัง้แรกถกูด าเนนิการสแกนที ่HUB และ 

Auto รับงานส าเร็จ

B. พัสดทุีย่กเลกิแลว้ สาขาทีส่แกนครัง้แรกไมไ่ดรั้บพัดส ุถกู

สแกนทีส่าขาสอง และรับงานเสร็จสิน้

ยอดงานรับ X3（คา่ขนสง่ ยอด COD 

คา่ประกัน รวมถงึยอดรับงานทัง้หมด)

 หากลกูคา้ตอ้งการยกเลกิพัสดจุะตอ้งสง่คนืพัสดใุหก้ับลกูคา้ 

 A. กรณีทีพั่สดยุังอยูใ่นคลังของสาขา สาขาสามารถท าการยกเลกิได ้

เองในเมนูสถติพัิสด ุ

 B. กรณีทีพั่สดอุอกจากคลังของสาขาไปแลว้ ใหท้ าการสรา้งรายการ

ค ารอ้งเรง่ดว่น TICKET แจง้ใหแ้ผนก CS เปลีย่นทีอ่ยูป่ลายทาง 

เป็นทีอ่ยูข่องสาขาและท าการปิดงาน 

 C. กรณีสง่HUB/DC นอกจากกดยกเลกิใน Flash Kit แลว้ ใหแ้จง้

หมายเหตใุนระบบMS และแจง้ใหแ้ผนก CS เปลีย่นทีอ่ยูป่ลายทาง 

เป็นทีอ่ยูข่องสาขาและท าการปิดงาน 

 หากลกูคา้ยนืยันไมไ่ดย้กเลกิพัสดจุะตอ้งรับงานอกีครัง้


