ขอกำหนดและเงื่อนไขความรับผิดชอบในการใหบริการ
ของบริษัทในเครือวี-เซิรฟ กรุป
ดานการขนสง-การใชบริการพื้นที่คลังสินคา-กระจายสินคา-บริการตัวแทนออกของ
ขอกำหนดความรับผิดชอบ
1. “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท วี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด, บริษัท วี-เซิรฟ อัลไลแอนซ ทรานสปอรต จำกัด
และหรือบริษัท วี-เซิรฟ โสจิสติกส ปารค จำกัด, บริษัท วี-เซิรฟ ครอส บอรเดอร จำกัด รวมถึงบริษัท
ตาง ๆ ในเครือ วี-เซิรฟ กรุป ตลอดจนซัพคอนแทรครถรวมบริการ, แรงงาน, เครน, อุปกรณทุนแรง
ตาง ๆ ซึ่ง บริษัทฯ เปนผูวาจาง
2. “ลูกคา” หมายถึง เจาของสินคาหรือผูวาจาง, ผูนำเขา-สงออก และหมายความรวมถึงตัวแทนของ
เจาของสินคาหรือผูวาจางสงสินคาดวย
3. “ยานพาหนะขนสง” หมายถึง รถขนสงที่ใชในการขนสงสินคา
4. “ขอจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบ” กำหนดดังตอไปนี้
4.1 รถ 4 ลอตูทึบ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน 500,000 บาท
4.2 รถ 6 ลอตูทึบ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน 1,000,000 บาท
4.3 รถ 10 ลอตูทึบ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน 1,000,000 บาท
4.4 รถเทรเลอร 18 ลอ/ Low bed จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน 2,000,000 บาท
4.5 รถเครน / รถเฮี๊ยบ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน 600,000 บาท
4.6 แรงงานขนยายสินคา
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไมเกิน
10,000 บาท/ครั้ง
(ตองเกิดจากการกระทำของแรงงานของวี-เซิรฟฯ เทานั้น เวนแตลูกคาเปนคนสั่งการใหมีการ
กระทำใด ๆ จนทำใหสินคาเสียหาย)
4.7 ศิลปวัตถุและประติมากรรมตาง ๆ เชน รูปภาพ ภาพเขียน รูปปน วัตถุโบราณ และสินคาอื่นๆ
ที่มีลักษณะคลายกันไมวาราคาเทาใด จำนวนเงินรับผิดชอบไมเกิน 20,000 บาท
4.8 ดานพิธีการศุลกากร ตามความเสียหายจริงแตไมเกิน 2 เทาของคาบริการของบริษัทฯ / Service
Fee ซึ่งปรากฏอยูในคอลัมน B ของใบแจงหนี้และใบกำกับภาษี ซึ่งอางอิงหมายเลขที่อินวอยซ
ของลูกคา
4.9 ดานคลังสินคา ประกันอัคคีภัยรับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายจริง แตไมเกินจำนวน 10,000
บาทตอตารางเมตร , สินคาเสียหายรับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายจริง แตไมเกินจำนวน 30,000
บาทตอเหตุการณแตละครั้ง รวมถึงงานบริการบรรจุตูคอนเทนเนอรเพื่อสงออกตางประเทศ และ
ภัยน้ำทวมรับผิดชอบตามมูลคาความเสียหายจริง แตไมเกินจำนวน 1,000 บาทตอตารางเมตร และ
หรือเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
5. การชดใชความเสียหาย (ตามขอ 4) ตองเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงตั้งแตเมื่อสินคาได
บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนสงจนกระทั่งสงมอบสินคา ณ จุดหมายปลายทางที่กำหนดไวในใบสงของ
หากลูกคาเปลี่ยนเสนทางโดยไมไดแจงใหบริษัทฯ ทราบ หากสินคามีความเสียหายบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ
1/3

6. การชดใชความเสียหายตามความเสียหายที่แทจริง ตามราคาของสินคาที่ปรากฎในใบกำกับราคาสินคา
(Invoice) ไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และไมเกินมูลคาของวงเงินจำกัด ความรับผิด ที่บริษัทฯ กำหนด
(ตามขอ 4)
7. กรณีลูกคาพบว าสิ นคาเสี ยหาย บุคลากรของลู กค าจะต องหมายเหตุร ะบุ ไว ในใบส งของว าเสี ย หาย
เทาไหร-อยางไร พรอมทั้งจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหพนักงานบริการลูกคาทราบวามีสินคา
เสียหายใหทราบทันทีแตไมเกินวันทำการในวันถัดไปนับตั้งแตวันที่รับสินคา
8. กรณีสินคาขนาดใหญและสูงพิเศษเกินกวาขนาดตูคอนเทนเนอร (Oversize) และหรือตองใชอุปกรณ
พิเศษ เชน เครน รถเฮี๊ยบในการเคลื่อนยายของ โดยปกติถนนประเทศไทยความสูงไมเกิน 5.0 เมตร
ความกวางไมเกิน 5.0 เมตร และความยาวไมเกิน 22.0 เมตร บางครั้งบริษัทฯ ตองมีการสำรวจเสนทาง
กอนใหบริการขนสง ลูกคาจะตองเผื่อเวลาไวอยางนอย 1-2 วัน
9. สินคาเสียหายงายซึ่งตองการการดูแลและใชเครื่องมือพิเศษในการขนสงและขนยาย รวมถึงสินค าที่
ออนไหวตอแรงกระแทกและกระเทือน และสินคาที่เปราะบางตออุณหภูมิหรือเสียหายบางสวนก็ถือวามี
ความเสียหายทั้งหมด และหรือสินคาอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน เปนหนาที่ของลูกคาที่จะใชบริการ
ทุกครั้งตองแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรกอนการใหงานวาจะมีวิธีการดูแลอยางไร
10. ลูกคาจะตองสำแดงน้ำหนักในเอกสารใหถูกตองตรงกับสินคาจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับบริการ
ขนสงสินคาน้ำหนักเกินกวากฎหมายกำหนด หากมีความผิดตามกฎหมายลูกคาตองเปนผูรับผิดชอบ
11. สินคาที่บรรทุกหากไมใชบริการแพ็คกิ้งหรือการบรรจุตูของวี-เซิรฟฯ จะตองแพ็คกิ้งสินคาใหมีสภาพ
ปลอดภัยตอการขนสง กรณีเปนพาเลทจะตองใชวัสดุที่แข็งแรงไมใหแตกหักหรือรวงหลน หากไมเปนไป
ตามที่กำหนดพนั กงานขับ รถสามารถปฏิ เสธการใหบ ริ การเพราะอาจเปน อั นตรายต อตัวสิน ค าและ
บุคคลภายนอก
12. หากสินคาที่มีลักษณะพิเศษจะตองมีเครื่องหมายติดปายแสดงสถานะการเคลื่อนยายและขนสง เชน หาม
กลับหัว หามตากแดด หามซอน หามเปยกน้ำ ฯลฯ
เงื่อนไขขอยกเวนความรับผิดชอบ
1. สินคาและหรือของที่ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติดใหโทษทุกประเภท ของหนีภาษีทุกประเภท สินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ สินคาถูกโจรกรรม หรือลักขโมย สินคาลามกอนาจารผิดศีลธรรม และอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
2. สินคาอันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปนและเครื่องกระสุน รวมทั้งอาวุธสงคราม (ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ) ยกเวนวัตถุอันตราย ประเภทที่ 8-9
3. สินคามีคาหรือของมี คา เชน เงินแทง เงินรูปพรรณ ทองแทง ทองรูปพรรณ โลหะมีคาทุกชนิด อัญมณี
เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร แสตมป อากรแสตมป บัตรเครดิต บัตรเติมเงิน ตลอดจนสินคาอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคลายกัน
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4. สินคาประเภทสัตวมีชีวิต จุลินทรียทางการแพทย บริษัทฯ ไมรับขนสง (หากลูกคาทราบอยูแลวและสงงานมา
ใหบริษทั ฯ ลูกคาตองรับผิดชอบเอง)
5. สินคาประเภทเอกสารตางๆ เชน ใบหุน ใบหุนกู ใบประทวนสินคา แบบแปลน(พิมพเขียว) เอกสารมีคา
เอกสารตนฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ขอมูลโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอรไมวาจะจัดเก็บในรูปแบบและ
อุปกรณใดตลอดจนสินคาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ เชน คาสงมอบสินคาลาชา คาเสียโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการ
ตอเนื่องจากอุบัติเหตุ การสูญเสียรายไดและกำไร การสูญเสียทางตลาด การเสียชื่อเสียง การหยุดชะงักของ
ธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใชงาน รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาเครน คาวิศวกร
คาแรงงาน คาติดตั้งเครื่องจักรและอื่นๆ ที่คลายกัน
7. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบความเสียหายจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เชน สงครามไมวาจะมีการประกาศหรือไม สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การรัฐประหาร การยึด การอายัดหรือการทำลายโดยเจาหนาที่องคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐตลอดจนการจลาจล-การประทวงตาง ๆ การกอความไมสงบการก อวินาศกรรม การกอการร าย
ภัยธรรมชาติ น้ำทวม แผนดินไหว พายุ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8. บริ ษ ั ท ฯ ขอแจ ง ให ลู ก ค า ทราบว า บริ ษ ั ท วี -เซิ ร  ฟ โลจิ ส ติ ก ส จำกั ด และบริ ษ ั ท วี -เซิ ร  ฟ อั ล ไลแอนซ
ทรานสปอรต จำกัด และหรือบริษัท วี-เซิรฟ โสจิสติกส ปารค จำกัด, บริษัท วี-เซิรฟ ครอส บอรเดอร จำกัด
รวมถึงบริษัทฯ ในเครือขอปฏิเสธความรับผิดชอบ กรณีบริษัทประกันภัยของลูกคาหรือบริษัทประกันภัยที่
ปรากฎอยูในเอกสาร มาสวมสิทธิ์ลูกคาเพื่อการไลเบี้ยชดใชความเสียหายบางสวนหรือทั้งหมดของมูลคา
สินคาที่เสียหาย
9. การเคลมคาเสียหายเปนหนาที่ของลูกคาตองสงมอบซากหรือสินคาที่เสียหายใหกับบริษัทประกันภัยซึ่ง
บริ ษั ท ฯ ได ซ ื ้ อ กรมธรรม ป ระกั น ภั ย กรณี ส ิ น ค า ได ร ั บ สิ ท ธิ BOI ต อ งนำเอกสารแจ ง วั น ทำลายซากมา
ประกอบการชดใชคาเสียหาย มิฉะนั้นจะพิจารณาชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงรอยละ 50 ของคาเสียหาย
จริงแตไมเกินวงเงินที่กำหนดไว (ตามขอ 4)
10. กรณีที่ลูกคาหรือเอกสารของลูกคาระบุขอความไมเปนไปตามขอเท็จจริงตามตัวสินคา บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ
ความเสียหายใด ๆ ทั้งทางแพงและอาญาที่เกิดขึ้น
ศูนยรับแจงสินคาเสียหาย Claim Center
สำนักงานสุขุมวิท 77 : ติดตอ คุณปุญญพัฒน รติรณกร (คุณเกง) เบอรมือถือ 081-4307546
โทรศัพท : 02-332 3940 ตอ 1095 e-mail : wmcins@v-servegroup.com
ศูนยขนสงกิ่งแกว : ติดตอ คุณเกษมศรี นาคบุตร (คุณอี๊ด) เบอรมือถือ 095-6967158
โทรศัพท : 02-7383733 Ext. 0 e-mail : Transport2@v-servegroup.com
สำนักงานสาขาภาคใต : ติดตอ คุณสวัสดิ์ แซลิ่ม (คุณเปล) เบอรมือถือ 084-3739088
โทรศัพท : 074-241340 ตอ 211 e-mail sawat.south@v-servegroup.com
ศูนยกระจายสินคาภายในประเทศ : ติดตอ คุณทิพวรรณ จันทรจรุงศักดิ์ (คุณทิพ) เบอรมือถือ 065-3615541
โทรศัพท : 02-3616145 e-mail : tippawan@v-servegroup.com
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