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ผลไม้ไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยสามารถ
ทํารายได้เข้าประเทศไทยได้ปีละหลายล้านบาทและเป็นที่
นิยมบริโภคกันทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีผลผลิตตลอดทั้งปี

•เดือนมกราคม: องุ่น สับปะรด ชมพู่ มะตูม กระจับ ลูกตาลอ่อน
•เดือนกุมภาพันธ์: มะขาม องุ่น อ้อย แตงโม กล้วยหอม สับปะรด
•เดือนมีนาคม: ขนุน มะปราง มะม่วง กล้วยนํ้าว้า
•เดือนเมษายน: ทุเรียน มะไฟ ลิ้นจี่
•เดือนพฤษภาคม: เงาะ ลูกหว้า ระกํา
•เดือนมิถุนายน: มังคุด กระท้อน มะละกอสุก
•เดือนกรกฎาคม: กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยนํ้าว้า ส้มโอ แตงไทย 
อ้อย ฝรั่ง น้อยหน่า
•เดือนสิงหาคม: ลําไย ส้มโอ 
•เดือนกันยายน: มะเฟอืง ลางสาด มะกอก
•เดือนตุลาคม: ส้มเขียวหวาน ขนุน มันแกว มะขามป้อม สาเก
•เดือนพฤศจิกายน: ละมุด มะขามป้อม องุ่น มันแกว
•เดือนธันวาคม: มะละกอ แตงโม ฝรั่ง ชมพู่ พุทรา



อัพเดตใหม่
เพ่ือให้พัสดุประเภทผลไม้จัดส่งถึงมือลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผู้ส่งไม่จําเป็นต้องซือ้บริการ 
SPEED เพ่ิมเติม เนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 2 
พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป พัสดุประเภทผลไม้จะถูก
จัดส่งโดยความเร็วรูปแบบ SPEED ทุกชิ้น โดยจะใช้
เงื่อนไขเดียวกันกับพัสดุ SPEED ในการขนส่ง 

หากระยะเวลาในการขนส่งเกิน SLA จะไม่
สามารถคืนค่าขนส่งให้กับลูกค้าได้

ระยะทาง ระยะเวลาในการขนส่งพัสดุผลไม้ 
(SLA)

จังหวัดเดียวกันหรือกรุงเทพฯ - 
กรุงเทพฯ ใช้เวลา 2 วัน

กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด หรือ ต่าง
จังหวัด - กรุงเทพฯ หรือ ต่าง
จังหวัด - ต่างจังหวัด

ใช้เวลา 3 วัน

ทั้งนี้การขนส่งพัสดุประเภทผลไม้จะไม่ได้รับผล
ตอบแทนบริการ SPEED เพ่ิมเติม โดยมีผลบังคับใช้ตั้ง
วันที่  2 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
เท่านั้น



ตัวอย่างตารางราคาค่าขนส่งของแต่ละภาค

https://drive.google.com/drive/folders/13CWnomA8Gb9pKRshBGRaEcB_dvJBKLar?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13CWnomA8Gb9pKRshBGRaEcB_dvJBKLar?usp=sharing


เงื่อนไขการรับพัสดุประเภทผลไม้

● นํ้าหนักรวมบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม 

● ความยาวแต่ละด้านของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร และผลรวมทุกด้านของบรรจุภัณฑ์   

(กว้าง+ยาว+สูง) ต้องไม่เกิน 280 เซนติเมตร

● ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์สําหรับการส่งผลไม้เท่านั้น

● ไม่สามารถซื้อประกันคุ้มครองพัสดุ ประกันคุ้มครองพัสดุตีกลับ และไม่สามารถเลือกวิธีการจัดส่ง 

“มาตรฐาน” “Speed Guarantee”  ได้ แต่สามารถเลือกซื้อประกันบรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายได้

● สําหรับสาขาที่นําส่ง DC/HUB ด้วยตนเอง ให้นําพัสดุที่เป็นประเภทผลไม ้ให้นําของบรรทุกไว้ท้ายสุด

● ติดสติกเกอร์ VIP ทุกชิ้นที่เป็นผลไม้

● สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ใช้คูปองส่วนลดได้ แต่ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลด



● ลักษณะกล่องผลไม้ที่สามารถส่งได้: กล่องมีรู (รูยาว รูกลม 
รูตรงข้างกล่องหรือรูตรงขอบมุมกล่อง) 

● ความหนากล่อง 0.5 cm, วัสดุกล่องเป็นลูกฟูก 5 ชั้น        
**กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือขนส่งไม่สามารถ
ใช้ได้ เช่น กล่องที่บรรจุไว้เพ่ือทําการขายไม่ได้ใช้เพ่ือขนส่ง



ตัวอย่างกล่องผลไม้ที่ใช้ได้

● ลักษณะกล่องผลไม้ที่สามารถส่งได้: 
กล่องมีรู (รูยาว รูกลม รูตรงข้าง
กล่องหรือรูตรงขอบมุมกล่อง) 

● ความหนากล่อง 0.5 cm, วัสดุ
กล่องเป็นลูกฟูก 5 ชั้น



กล่องแพ็คเกจจิ้งของผลไม้ไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกได้
**กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือขนส่งไม่สามารถใช้ได้
 เช่น กล่องที่บรรจุไว้เพ่ือทําการขายไม่ได้ใช้เพ่ือขนส่ง





การรับงาน
1.ตรวจสอบว่าลูกค้าใช้กล่องบรรจุภัณฑ์สําหรับผลไม้ในการส่งหรือ
ไม่ หากไม่ใช่ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น
กล่องบรรจุภัณฑ์สําหรับผลไม้ก่อนรับเข้าระบบ
2.พนักงานหน้างานจะต้องติดสติกเกอร์ (VIP/สติ๊กเกอร์โปรเจค
ผลไม้) บนกล่องผลไม้ โดยพัสดุ 1 กล่อง
จะติดสติกเกอร์ทั้งหมด 3 ดวง แบ่งออกเป็น
•[ ดวงที่ 1 ] ติดบนใบเลเบล
•[ ดวงที่ 2 และ 3 ] ติดบริเวณด้านข้างของกล่อง ด้านละ 1 ชิ้น



ประเภทการเคลมของพัสดุ เงื่อนไขการเคลม

สูญหาย สามารถเคลมค่าสูญหายได้

ขาดหาย สามารถเคลมค่าขาดหายได้

เสียหาย(เน่าเสีย) พิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการเคลมเสียหายหรือไม่ 

1. ถ้าหากพัสดุผลไม้ระยะเวลาการขนส่งเกิน 5 วันและเสียหาย สามารถเคลมค่าเสียหายได้
a. ระหว่างขนส่ง : สถานะพัสดุที่ไม่ใช่ [เซ็นรับแล้ว] เมื่อพัสดุรับงานเข้าสู่ระบบแฟลช จนถึง เวลา

ปัจจุบัน หากมากกว่า 120 ชั่วโมง(5วัน) จะสามารถยื่นเคลมได้
b. หลังเซ็นรับ : สถานะพัสดุ [เซ็นรับแล้ว] เมื่อพัสดุรับงานเข้าสู่ระบบแฟลช จนถึง เซ็นรับพัสดุ 

หากมากกว่า 120 ชั่วโมง(5วัน) จะสามารถยื่นเคลมได้
2. หากระยะเวลาการขนส่งเกิน 5 วัน จะต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะสาเหตุมาจากลูกค้าหรือไม่ หาก

เป็นสาเหตุมีจากลูกค้าจะไม่เข้าเงือนไขการเคลมเสียหาย ถึงแม้จะมีระยะขนส่งเกิน 5 วัน โดย
เงื่อนไขมีดังนี้

a. พัสดุมีการแก้ไขที่อยู่แบบไม่ละเอียด ตําบล อําเภอ จังหวัด
b. พัสดุมีสาเหตุการติดปัญหา ที่มาจากลูกค้า ดังนี้
● ลูกค้าแก้ไขเวลาส่ง
● ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ไม่มีคนรับสาย
● ผู้รับปฎิเสธงานรับ
● ที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจน
● เบอร์โทรศัพท์ผู้รับไม่ถูกต้อง
● เบอร์โทรศัพท์ผู้รับไม่มี 

● หากประเภทของพัสดุในระบบไม่ใช่ผลไม้ แต่ว่า
ส่งเป็นผลไม้ และมีการยื่นเคลมเข้ามา ถือว่าไม่
ตรงเงื่อนไขการเคลมผลไม้ให้กับลูกค้า จะไม่
พิจารณาเคลมให้ได้

● ยอดเคลมผลไม้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
● หากพัสดุผลไม้มีการซื้อประกันบรรจุภัณฑ์

เสียหายภายนอก จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานเหมาะสมกับการขนส่งผลไม้เท่านั้น จึง
จะสามารถเคลมบรรจุภัณฑ์เสียหายภายนอกได้



พัสดุประเภทผลไม้

จะต้องติดสติกเกอร์ VIP ตามในรูปภาพนี ้



สําหรับการสั่งทําสติกเกอร์ VIP 
หากสติกเกอร์ไม่เพียงพอ ทางสาขาแฟลชโฮ
มสามารถดําเนินการสั่งซื้อหรือจัดทําสติกเกอร์ 
VIP เองได้

ไฟล์ AI สติกเกอร์สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจําสาขา

หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/1clAZjKq1TOc5pDKIRLsG60OOfsTJVcoy/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1clAZjKq1TOc5pDKIRLsG60OOfsTJVcoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clAZjKq1TOc5pDKIRLsG60OOfsTJVcoy/view?usp=sharing


การแสดงผลในหน้าระบบ BS SYSTEM



แจ้งเตือนในเมนู รับพัสดุ เมื่อเลือกประเภทสินค้าเป็น ผลไม้



แจ้งเตือนในเมนู ส่งพัสดุจํานวนมาก เมื่อเลือกประเภท
สินค้าเป็น ผลไม้



แจ้งเตือนในเมนู รับพัสดุบาร์โค้ดเล็ก เมื่อเลือกประเภท
สินค้าเป็น ผลไม้



 กฏเกณฑ์การปรับเงิน

● พัสดุประเภทผลไม้ทีร่ับก่อนเวลา 14:00 น. ต้องส่งออกภายในวัน
● พัสดุประเภทผลไม้ที่รับหลังเวลา 14:00 น. ต้องส่งออกภายในวัน ส่งออกได้ช้าสุด

ก่อนเที่ยงคืนของวันถัดไป
● หากพัสดุถูกนําส่งต่อล้าช้าจะมคี่าปรับ 100 บาท / ชิ้น 
● กรณีบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม ค่าปรับ 100 บาท / ชิ้น 
● กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม 300 บาท / ชิ้น
● หากส่งพัสดุประเภทผลไม้ ต้องเลือกในระบบเป็น ผลไม้ เท่านั้นการเลือกพัสดุผิด

ประเภท (ผลไม้) จะมีค่าปรับ 100 บาท / ชิ้น 













พัสดุติดปัญหา

การจัดการพัสดุติดปัญหา

1. พัสดุผลไม้มีความเสี่ยงในการเสียหาย/เน่าเสีย เมื่อพัสดุผลไม้มีการติดปัญหา และต้อง
เจรจาสรุปผลกับผู้ส่ง ไม่แนะนําให้เลือกสรุปผลเป็นประเภท ตีกลับ 

ผลสรุปพัสดุติดปัญหา ตัวเลือกในระบบ มาตรฐานในการสรุปผล

ทําลาย
● ทําลาย (ส่งพัสดุไปยังคลังประมูลสินค้า)
● ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ส่งพัสดุไป

ยังคลังประมูลสินค้า)

● ทําลาย (ปิดงานและสาขาจัดการพัสดุเอง)
● ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ปิดงานและ

สาขาจัดการพัสดุเอง)

1. เมื่อพัสดุถูกสรุปผลเป็นทําลาย และต้อง
พิจารณาว่าจะเคลมหรือไม่ ให้ใช้ตัวเลือก ดัง
ต่อไปนี้

● ทําลาย (ปิดงานและสาขาจัดการพัสดุเอง)
● ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ปิดงานและ

สาขาจัดการพัสดุเอง)
2. สําหรับพัสดุที่ถูกสรุปผลเป็นทําลาย ไม่แนะนํา

ให้เลือกสรุปผลที่จะส่งต่อไปยังคลังประมูล
สินค้า ดังต่อไปนี้

● ทําลาย (ส่งพัสดุไปยังคลังประมูลสินค้า)
● ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ส่งพัสดุไป

ยังคลังประมูลสินค้า)
3. สําหรับพัสดุผลไม้ที่ติดปัญหา ควรจะเลือก

สรุปผลเป็นทําลาย
● โดยให้สาขาจัดการพัสดุเอง 



ผลสรุปพัสดุติดปัญหา ตัวเลือกในระบบ มาตรฐานในการสรุปผล

ตีกลับ ● ตีกลับสินค้า
● ตีกลับสินค้าพร้อมชดเชยค่าเสียหาย

1. สําหรับพัสดุผลไม้ที่ติดปัญหา ไม่ควรเลือก
สรุปผลเป็นตีกลับ เนื่องจากพัสดุผลไม้มีค
วามเสี่ยงในการเสียหาย/เน่าเสีย

เคลม ● ตีกลับสินค้าพร้อมชดเชยค่าเสียหาย
● ส่งต่อปลายทางพร้อมชดเชยค่าเสียหาย
● ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ปิดงาน

และสาขาจัดการพัสดุเอง)

1. หากประเภทของพัสดุในระบบไม่ใช่ผลไม้ แต่ว่า
ส่งเป็นผลไม้ ถือว่าไม่ตรงเงื่อนไขการ
เคลมผลไม้ให้กับลูกค้า จะไม่พิจารณาเคลมให้
ได้

พัสดุติดปัญหา

สําหรับพัสดุประเภทผลไม้ ทางสาขาควรพิจารณาและประเมินความเสียหาย และคํานึงถึงเงื่อนไขในการชดเชย
ค่าเสียหาย หากอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถชดเชยได้ สามารถสรุปผลเป็น ทําลายพร้อมชดเชยค่าเสียหาย (ปิดงานและ
สาขาจัดการพัสดุเอง) หรือ ส่งต่อปลายทางพร้อมชดเชยค่าเสียหาย หากพัสดุไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายได้ 
เลือก ทําลาย (ปิดงานและสาขาจัดการพัสดุเอง)

สรุป


