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1. บทนำ (Introduction)
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) เริ่มมา
จากเหตุการณ์การก่อการร้าย 911 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 เป็นต้นมา ทาให้ทั่วโลกตระหนักถึง
ความส าคัญของมาตรการความปลอดภัยในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ จึง ได้มีมาตรการเพื่อป้องกัน
การก่อการร้ ายเกิดขึ้นหลายมาตรการ โดยนานาประเทศได้สร้างระเบียบที่เน้นหนักในเรื่ องการเพิ่มความ
เข้มงวดด้านความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งกาเนิดสินค้าไปตลอดห่วงโซ่อุปทานของการขนส่งสินค้า ด้วยการระบุ
สินค้าที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงให้เร็วที่สุดก่อนการนาเข้า การพิจารณาผู้ประกอบการค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ในด้านความปลอดภัย และกาหนดให้แจ้งข้อมูลล่ วงหน้าก่อนการนาเข้า -ส่งออก โดยหน่วยงานศุลกากรของ
แต่ละประเทศจะต้องมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าระหว่างกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การศุลกากรโลกหรือ WCO ได้กาหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอานวย
ความสะดวกทางการค้าโลก (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade :
SAFE) มีหลักการสาคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือกันระหว่างศุลกากร และผู้ประกอบการของแต่ละ
ประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของการนาเข้าและส่งออกสินค้าโดย WCO ได้กาหนด
โครงการ Authorized Economic Operator (AEO) ขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการรับรองผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานว่ามีการดาเนินงานที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองจาก
ศุลกากรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า
ผู้ส่งออก ตัวแทน ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบกิจการท่ารถ คลังสินค้า ผู้จัด
จาหน่าย เป็นต้น ขณะนี้ได้มีหลายประเทศดาเนินโครงการ AEO แล้ว ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น
โครงการ Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ
Secure Export Scheme ของประเทศนิวซีแลนด์ โครงการ Secure Trade Partnership ของประเทศ
สิงคโปร์ โครงการ Classified Management of Enterprises ของประเทศจีน โครงการ AEO ของประเทศ
เกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AEO จะต้อง
(1) จัดทาระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย
(2) จั ดทาการประเมินความเสี่ ยงในด้ านการรักษาความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ
ของตน โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แนวทางที่ ก าหนดในค าแนะน าการรั ก ษาความปลอดภั ย
ประกอบการขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
(3) จัดทาเอกสารชี้แจงการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน (Security Profile) เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของบริษัทในการดาเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ภายใต้คาแนะนาฯ นี้
ไปใช้
เอกสารคาแนะนาการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็น ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
เป็น เอกสารที่ นาเสนอเนื้อหา เพื่อใช้เป็ นกรอบสาหรับกาหนดแนวทางในการพัฒ นามาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย ขององค์ ก ร รวมถึ ง การน าไปใช้ การติ ด ตามผล และการปรั บ ปรุ ง มาตรการที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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2. ระบบกำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัย (Security Management System)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างระบบจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย
ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน รวมถึงการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ ทั้งนี้ จะต้องจัดทา
รายงานสรุประบบการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) นโยบาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจในด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งจาก
องค์กรไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมายังหน่วยงาน
(3) กระบวนการในการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
เป็นระยะ ตามแต่ ที่องค์กรกาหนด เพื่อให้ มาตรการที่ใช้มีความทันสมัย ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ
(4) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ AEO นี้ จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
ที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของตน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผูผ้ ลิตหรือผู้จัดหำสินค้ำ (Manufacturers/ Suppliers)
ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า โดยปกติจะเป็นหน่วยงานเริ่มต้นของเครือข่ายการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด
วัตถุดิบ และสิ นค้า ที่มาจากโรงงานเหล่ านี้ จะต้องมีเอกสารกากับที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดของข้อมูล และลดขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดในภายหลั ง ดังนั้น การจัดทาบัญชี สิ นค้าที่
ถูกต้อง การบรรจุหีบห่อที่มิดชิดแน่นหนา และการจัดส่งเอกสารที่ ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดหาสินค้า
สามารถจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับสินค้าลาดับต่อๆ ไปได้อย่างปลอดภัย
ผู้ประกอบกำรโรงพักสินค้ำ และเจ้ำของโรงพักสินค้ำ
ผู้ ป ระกอบการโรงพัก สิ น ค้าและเจ้า ของโรงพั กสิ นค้า จะเป็นผู้ ได้ รับ มอบสิ น ค้าจากผู้ ผ ลิ ต หรื อ
ผู้จัดหาสินค้า เพื่อทาการเก็บรักษาและส่งต่อให้กับผู้รับสินค้าลาดับต่อๆ ไป ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงพักสินค้า
และเจ้าของโรงพักสินค้า จะต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสินค้าทั้งการนาเข้ามา และการ
จัดเก็บ ตลอดจนสามารถจัดส่งข้อมูลให้กับผู้รับสินค้าลาดับต่อๆ ไปได้ทันที นอกจากนี้โรงพักสินค้าจะต้องมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่เก็บรักษาไว้มีความปลอดภัย
ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ผู้ประกอบการขนส่งมีความรับผิดชอบหลักในการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้น
ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง จะต้ องมี มาตรการในการป้ องกั นมิใ ห้ ย านพาหนะที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง ถูก ปล้ น หรื อถู ก
น าไปใช้ ในทางที่ ผิ ด อีกทั้ งจะต้อ งมีร ะบบการจัดเก็บ ข้อมู ล ที่ส ามารถควบคุ มและติ ดตามสิ น ค้า ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่บรรทุกไปกับยานพาหนะนั้น จะไม่ถูกสับเปลี่ยนหรือทาลาย
ผู้ประกอบกำรท่ำ/ที่
ผู้ประกอบการท่า/ที่ มีความรับผิดชอบหลักในการดูแลสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งก่อนที่จะนาขึ้น
เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น และหลังจากนาสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่า/ที่จะเป็นจุดสุดท้ายในการส่งสินค้าออก และเป็นจุดแรกในการนาสินค้าเข้า ดังนั้น
อาคารและสถานที่ ที่ใช้ในการจัด เก็บสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ จึงควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ มี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงเรือ/อำกำศยำน/ทำงบก
ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ/อากาศยาน/ทางบก มีความรับผิดชอบหลักในการขนส่งสินค้าจากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะถูกปล้นหรือถูกสับเปลี่ยนระหว่าง
การเดิ น ทาง ผู้ ป ระกอบการควรจะมีร ะบบการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ส ามารถควบคุ ม และติด ตามสิ นค้ า ที่ไ ปกั บ
ยานพาหนะนั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจะสร้างความมั่นใจว่ายานพาหนะของตน รวมทั้ งสินค้าบน
ยานพาหนะจะไม่ถูกสับเปลี่ยนหรือทาลายได้
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ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทารายงานสรุปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ในด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ควรมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1) แผนภูมิแสดงลาดับขั้นตอน (Flow Chart) ในการประเมินความเสี่ยง
(2) การระบุความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ดาเนินการประเมินความ
เสี่ยงแล้ว
(3) มาตรการต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงและจุดอ่อนนั้นๆ
(4) การประเมินความเสี่ยงได้เริ่มดาเนินการเมื่อใด
(5) บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และ
(6) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ าร่ วมโครงการ จะต้ องจั ดท ามาตรการรั กษาความปลอดภั ย ซึ่ งมี
องค์ประกอบสาคัญ 8 ด้าน ดังนี้
(1) ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่
(2) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน
(3) ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
(4) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า
(5) ความปลอดภัยสาหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
(6) ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
(7) ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
(8) ระบบการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดาเนินการแก้ไข
มาตรการรั กษาความปลอดภัย ที่จัดทาขึ้นจะต้องระบุรายละเอียดให้ มากที่สุ ดเท่าที่จะเป็นไปได้
รวมถึงแนบเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานที่อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ต่างๆ
ในกรณีที่มิได้มีมาตรการรั กษาความปลอดภัยในด้า นใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น กรุณาระบุถึงสาเหตุที่มิได้กาหนดไว้ และหากองค์กรได้กาหนดมาตรการแตกต่างจากที่ระบุไว้ ขอให้
จัดทารายละเอียดมาตรการที่แตกต่างดังกล่าวไว้ในรายงานด้วย
มาตรการรักษาความปลอดภัยในกรณีมีหลายสถานที่หรือหลายสาขา และสถานที่หรือสาขานั้นมี
มาตรการรักษาความปลอดภัย ที่แตกต่างออกไปค่อนข้างมาก จะต้องจัดทารายงานมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแยกไว้ด้วย
สาหรับแนวทางในการจัดทารายงานมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในแต่ละด้าน สามารถ
ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายนี้
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เอกสำรแนบท้ำย
แนวทำงสำหรับจัดทำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ
1. ควำมปลอดภัยในกำรเข้ำ-ออกอำคำรสถำนที่ (Premise Security and Access Control)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีระบบการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอานาจ หรือผู้ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในอาคารสถานที่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้ านในหรือด้านนอกตัวอาคารสถานที่ ระบบ
จะต้องสามารถตรวจสอบได้ ว่า ผู้ที่เข้า -ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร มีอานาจหน้าที่ หรือได้รับอนุญาต
หรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีแผนผังแสดงทางเข้า-ออกทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเข้า -ออก ของจุด
ดังกล่าว รวมทัง้ มีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อป้องกันการเข้าของบุคคลที่ไม่มีอานาจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การรั กษาความปลอดภัย ควรคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ โดยคานึงถึง ประเภทและขนาดของธุรกิจ
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย
1.1

พื้นที่/บริเวณ
อาณาเขตของรั้ว

-

1.2

ประตูรั้ว และประตู เข้า-ออก อาคาร
สถานที่
-

1.3

บริเวณที่จอดรถ

-

1.4

โครงสร้ า งอาคาร สถานที่
-

1.5

อุปกรณ์ล็อก

-

แนวทางการรักษาความปลอดภัย
จะต้องมีรั้วล้อมรอบอาณาเขตทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จัดเก็บหรือวางสินค้า
ตู้คอนเทนเนอร์ หัวลาก หางลากและรถบรรทุก ทั้งนี้ รั้วดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุ รายละเอียดของรั้วล้อมรอบ และ
สิ่ ง กี ด ขวางก่ อ นที่ จ ะเข้ า ถึ ง ตั ว สิ น ค้ า หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
รายละเอียดในการบารุงรักษารั้วล้อมรอบ และสิ่งกีดขวางนั้น
ประตู เ ข้ า -ออก ส าหรั บ พาหนะและ/หรื อ บุ ค คล จะต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่
ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุมาตรการที่ใช้ควบคุมบุคคลและ
พาหนะที่ผ่านเข้าออกประตูรั้ว และประตูเข้า-ออก อาคารสถานที่
จะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลบริเวณที่จอดรถ ไม่ควรอนุญาตให้
รถยนต์ส่วนบุคคลจอดบริเวณที่ใกล้กับจุดขนถ่ายและเก็บสินค้า กรณี
พื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) จะต้องกาหนดที่จอดรถในบริเวณ
พื้น ที่ควบคุมอย่ างชัดเจน และบัน ทึกทะเบี ยนพาหนะเพื่อเก็ บไว้เป็ น
ข้อมูลที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร หากมีการร้องขอ
องค์ก รที่เ ข้าร่ ว มโครงการจะต้ องระบุมาตรการควบคุ มดูแ ลบริ เวณที่
จอดรถในทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงจุดขนถ่ายและเก็บสินค้า
จะต้องสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันการบุกรุกโดยผิดกฎหมาย และควรได้รับ
การดูแลและซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดมาตรการที่ใช้ในการ
บารุงรักษาโครงสร้างอาคารสถานที่
หน้าต่าง ประตู และประตูรั้วทุกบานจะต้องมีอุปกรณ์ล็อก หรือมาตรการ
อย่างอื่นที่สามารถควบคุมดูแลและป้องกันการบุกรุกได้ นอกจากนี้ ฝ่าย
บริหารหรือหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยควรควบคุมดูแล และ
ให้ความสาคัญในเรื่องพนักงานที่ทาหน้าที่ถือกุญแจและอุปกรณ์ล็อก
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1.6

แสงสว่าง

1.7

ระบบแจ้งเตือนภัย
และกล้องวงจรปิด

1.8

บริ เ ว ณหว งห้ า ม
(Restricted Area)

1.9

พ นั ก ง า น รั ก ษ า
ความปลอดภัย

1.10 กา ร คว บ คุ ม ก า ร
เ ข้ า -อ อ ก ข อ ง
พนักงาน

1.11 กา ร คว บ คุ ม ก า ร
เข้ า -ออกส าหรั บ
บุคคลภายนอก

1.12 การป้องกันบุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้า
ไปในหน่วยงาน

- องค์ กรที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการจะต้อ งระบุ ร ายละเอี ย ดอุป กรณ์ ล็ อ ก หรื อ
อุปกรณ์อื่นที่ใช้ป้องกันการบุกรุก รวมถึงรายละเอียดในการมอบหมาย
พนักงานที่ทาหน้าที่ถือกุญแจและอุปกรณ์ล็อก
- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งในอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบทั้ง
ด้านในและด้านนอก ซึ่งรวมถึงทางเข้า-ออก บริเวณรับ-ส่งสินค้า และที่
เก็บสินค้า บริเวณกาแพง/รั้ว และที่จอดรถ
- องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดของระบบแสงสว่างที่ใช้
(เช่น จานวนและชนิดของหลอดไฟต่อพื้นที่วัดเป็นตารางเมตร เป็นต้น)
- จะต้องติดตั้งระบบเตือนภัยและกล้ องวงจรปิด เพื่อป้องกันการบุกรุก
และขยายพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยในการ
สืบสวนในภายหลังด้วย
- องค์กรที่เข้า ร่ว มโครงการจะต้องระบุรายละเอียดระบบเตือนภัยและ
กล้องวงจรปิดที่นามาใช้ รวมถึงรายละเอียดของพื้นที่ที่ระบบเตือนภัย
และกล้องวงจรปิดสามารถเข้าถึงได้
- ในกรณีที่มีเขตหรือบริเวณหวงห้าม จะต้องมีการกาหนดเขตอย่างชัดเจน
และมีมาตรการกากับดูแลเพื่อป้องกันการเข้าไปในเขตดังกล่าวโดยไม่ได้
รับอนุญาต
- จะต้องมี มาตรการในการกาหนดตัว บุคคลหรือหน่ว ยงานรัก ษาความ
ปลอดภัย หรืออาจใช้บริการจากบริษัทภายนอกที่รับจ้างดูแลรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- จะต้องมีการจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานหรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ระบุตัว
พนักงานเพื่อคุมการเข้า-ออก เช่น บัตรพนักงานที่ติดรูปถ่ายสี หรือระบบ
พิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น
- หน่วยงานควรให้พนักงานเข้า -ออกได้เฉพาะพื้นที่ที่ตนจาเป็นจะต้องเข้ า
ไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ หน่วยงานอาจจะกาหนดสีของเครื่องแบบ
พนักงานบางตาแหน่งให้แตกต่างเพื่อประโยชน์ในการระบุตาแหน่งหน้าที่
เป็นต้น และต้องมีการต่ออายุบัตรประจาตัวทุกปี
- จะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาในองค์กร
เช่น การยื่นบัตรประจาตัวและลงทะเบียนที่จุดรักษาความปลอดภัย และ
จะต้ อ งติ ด บั ต รชั่ ว คราวที่ อ อกให้ ใ นจุ ด ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ โ ดยง่ า ย
ตลอดเวลาที่อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ จะต้องจัดหาพนักงานที่ทาหน้าที่
พาบุคคลภายนอกเข้าไปในหน่วยงาน และให้เข้าได้เฉพาะพื้นที่ที่อนุญาต
เท่านั้น
- จะต้ อ งมี ก าหนดการฝึ ก อบรมให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คน เพื่ อ ให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น เหตุ ร้ า ยจากบุ ค คลที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ รวมถึ ง การ
รายงานเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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2. ควำมปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงำน (Personnel Security)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน
และตรวจสอบพนักงานที่ทางานอยู่ อย่างสม่าเสมอ มีการให้การศึกษา และอบรมกับพนักงานในเรื่องนโยบาย
รักษาความปลอดภัยขององค์กร การตระหนักถึงผลหากไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงความเข้าใจว่าจะดาเนินการ
อย่างไร หากเกิดความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัย
2.1 การตรวจสอบข้อมูลพนักงานก่อนการจ้างงาน
จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครของผู้มาสมัครงาน อาทิ ประวัติการจ้างงาน
ย้อนหลัง ข้อมูลอ้างอิง และภูมิหลังการศึกษา ก่อนการรับบุคคลเข้าทางาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เคย
มีประวัติการกระทาผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย การกระทาผิดทางศุลกากร หรือการกระทาผิดทาง
อาญาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาแหน่งที่สาคัญหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบและสืบสวนภูมิหลังควรจะดาเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจตรวจสอบและสืบสวนภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเข้าทางานโดยละเอียด หากเป็น
ตาแหน่งที่สาคัญ หรือตาแหน่งที่สามารถทาให้การปฏิบัติงานขององค์กรหละหลวมได้
2.2 การตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน
จะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติในการดาเนินการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลความจาเป็นตามตาแหน่งของพนักงานนั้น
หน่ วยงานควรปรั บปรุ งข้อมูลของพนักงานแต่ละคนให้ เป็นปัจจุบัน รวมถึงการเอาใจใส่ดูแล
พนักงานที่มพี ฤติกรรมผิดปกติโดยคานึงถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
2.3 การให้การศึกษาและการฝึกอบรม
จะต้องจัดให้มกี ารศึกษา และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
(1) นโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
(2) การสังเกตสิ่งผิดปกติทจี่ ะมีผลต่อการรักษาความปลอดภัย
(3) การรักษาความปลอดภัยสินค้า
(4) การป้องกันมิให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออกในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
(5) การสังเกตสินค้า บุคคล พฤติกรรมที่น่าสงสัย และการรายงานให้หน่วยงานทราบ
โครงการดังกล่าวควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรสาหรับพนักงานใหม่ที่เข้าทางาน รวมถึงการจัด อบรม
ให้กับพนักงานที่ได้เคยรับฟังหลักสูตรนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว (Refresher Course) เพื่อให้พนักงานเหล่านั้น
ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน
2.4 วิธีปฏิบัติกับพนักงานที่ออกจากองค์กรแล้ว
จะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ในการยกเลิกบัตรพนักงานสาหรับการผ่านเข้า-ออก หรือการ
เข้าถึงระบบต่างๆ ของหน่วยงาน สาหรับพนักงานที่มิได้ทางานกับหน่วยงานแล้ว
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3. ควำมปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทำงธุรกิจ (Trading Partner Security)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสมัครใจ
คาว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ ” หมายถึง ผู้จัดหา ผู้ ผลิต ผู้ ให้บริการ ผู้ ทาสัญญา และผู้จัดจาหน่าย
(Vendor) ซึ่งองค์กรจัดจ้างจากภายนอก ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะทาธุรกิจด้วยในอนาคต
3.1 การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
จะต้องมีมาตรการในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูล
ทั้งที่ได้จากพันธมิตรเอง และจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการข้อมูลทางธุรกิจ ธนาคาร
และแหล่งอ้างอิงจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น (เกณฑ์การคัดเลือก เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การแก้ปัญหา
การเงิ น ความมั่ น คงของธุ ร กิ จ ความสามารถในการด าเนิ น การตามสั ญ ญาด้ า นความปลอดภั ย และ
ความสามารถในการลดอุปสรรคด้านความปลอดภัย)
3.2 การทาสัญญา หรือการแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความปลอดภัย
องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีข้อกาหนดในเรื่องความปลอดภัย ระบุเ ป็นลายลักษณ์อักษร
อยู่ในสัญญาที่ทากับพันธมิตรธุรกิจ หรือกาหนดให้พันธมิตรธุรกิจแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งในสัญญาหรือเจตนารมณ์นั้นจะต้องมีคาอธิบายว่า สินค้า และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการรักษา
ความปลอดภัยอย่างไร
สั ญญาหรื อ เจตนารมณ์ นั้น จะต้อ งมี การทบทวนอย่า งสม่าเสมอ หรือในกรณี มีเ หตุ จาเป็ น
เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบัน
สาหรับองค์กรที่มีตัวแทนจัดซื้อในต่างประเทศ ควรมีการจัดทาคู่มือ (Vendor Compliance
Manual) ให้กับตัวแทนเพื่อใช้ในการคัดเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
3.3 การรับรองความปลอดภัย
ในกรณีที่องค์กรหรือพัน ธมิตรธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยกับองค์กร
ในต่า งประเทศแล้ ว จะต้อ งแสดงเอกสารหลั กฐานที่ ออกให้ โ ดยศุ ล กากรต่ างประเทศ หรื อ จากโครงการ
เสริมสร้างความปลอดภัยนั้นๆ ไว้ด้วย
3.4 การทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจ
จะต้องมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า พันธมิตรธุรกิจได้ดาเนินการตามที่ตกลงหรือ แสดงเจตนารมณ์ไว้ และหากพบว่าไม่เป็นไปตาม
ที่ตกลง จะต้องแจ้งให้พันธมิตรธุรกิจทราบและขอให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา หรือในกรณีที่จาเป็น อาจจะต้อง
พิจารณาทบทวนการดาเนินงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจนั้น
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4. ควำมปลอดภัยในเรื่องสินค้ำ (Cargo Security)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องกาหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนี้
4.1 การดาเนินการด้านเอกสารและการตรวจสอบ
จะต้องมีการกาหนดมาตรการในการออกเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมถึ งการรักษา
ความปลอดภัยของเอกสาร และความตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดในเอกสาร
มีความชัดเจน สมบูรณ์ ถูกต้อง และป้องกันการสับเปลี่ยน สูญหาย หรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.2 การรับและส่งสินค้า
จะต้องมีม าตรการในการตรวจสอบสิน ค้าให้ ต รงกับ เอกสาร เช่น บัญชีสิน ค้า (Manifest)
บั ญ ชี บ รรจุ หี บ ห่ อ (Packing List) ใบตราส่ ง สิ น ค้ า (Bill of Lading) ใบสั่ ง ซื้ อ และใบจั ด ส่ ง สิ น ค้ า
(Purchase/Delivery Order) เป็นต้น รวมถึงการกาหนดชื่อบุคคล/คนขับรถ ที่ทาหน้าที่รับหรือจัดส่งสินค้าให้
ชัดเจนก่อนสินค้าจะถูกรับมอบหรือจัดส่งไป
4.3 การลงลายมือชื่อและประทับตรา
จะต้องมีการกาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ และการประทับตราหน่วยงานสาหรับ
ขั้นตอนทีส่ าคัญในการส่งมอบแต่ละจุด ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนทางเอกสาร การจ่ายและทาลายตราผนึก การนับ
จานวนสินค้าที่บรรทุก การตรวจสอบการบรรทุกสินค้า การจัดส่งสินค้า และนับจานวนสินค้าที่ไม่ได้ขนขึ้น
ยานพาหนะ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวควรมีการลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ทาหน้าที่รับ และ
จัดส่งสินค้า
4.4 การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ว่า ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ทั้งนี้
มีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบจานวน 7 จุด ได้แก่
(1) ผนังตู้ด้านหน้า
(2) ผนังตู้ข้างซ้าย
(3) ผนังตู้ข้างขวา
(4) พื้นตู้
(5) เพดานตู้
(6) ประตูตู้ทั้งด้านนอกและด้านใน
(7) สภาพภายนอกและด้านล่างตู้

12
4.5 ตราประทับและเครื่องหมาย
มาตรการควบคุมการใช้ตราประทับ และเครื่องหมายที่แนะนาให้ปฏิบัติมีดังนี้
(1) จะต้องเป็นตราประทับและเครื่องหมายที่ออกให้โดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
(2) จะต้องมีเอกสารบันทึกรายละเอียดตราประทับและเครื่องหมายที่จาหน่ายออกไป โดยระบุ
บุคคลที่นาไปใช้ และสถานที่ที่นาไปใช้
(3) ตราประทับและเครื่องหมายไม่ควรออกโดยเรียงตามลาดับหมายเลข (Strict Numbering
Sequence) เพื่อป้องกันมิให้มีการคาดเดาหมายเลขได้
ตราประทับที่ติดตู้คอนเทนเนอร์ ควรใช้ตามมาตรฐาน PAS ISO 17712 หรือมาตรฐานอื่น
ที่สูงกว่า
4.6 การเก็บตู้คอนเทนเนอร์และสินค้า
ตู้คอนเทนเนอร์และสินค้า จะต้องเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือบุคคล
เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และกาหนดวิธีปฏิบัติในการรายงานให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัย/ตารวจ หรือ
ผู้ มี ห น้ า ที่ ท ราบ เมื่ อ มี ผู้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตบุ ก รุ ก เข้ า ไป และจะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบว่ า หมายเลขทะเบี ย น
ยานพาหนะที่ทาการรับ-ส่งสินค้านั้น ตรงตามที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
4.7 การควบคุมสินค้าคงเหลือ
มาตรการควบคุมสินค้าคงเหลือที่แนะนาให้ปฏิบัติมีดังนี้
(1) การสารวจสินค้าคงเหลือ ทั้งรับเข้าและนาออก การใช้พนักงานประจาคลังสินค้าที่ได้รับ
การฝึกฝนเพื่อการตรวจสอบสินค้าอย่างมีวิสัยทัศน์
(2) การให้พนักงานรายงานการตรวจสอบและการตรวจทานโดยละเอียดทีละขั้น
(3) การตรวจสอบสินค้าให้บ่อยขึ้นในช่วงที่มีการรับสินค้าเข้าคลังมากๆ หรือเมื่อได้รับรายงาน
ความผิดปกติ
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5. ควำมปลอดภัยสำหรับยำนพำหนะขนส่งสินค้ำ (Conveyance Security)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่งสินค้า
อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่อาจใช้เป็นพื้นที่ในการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย เช่น บริเวณที่เก็บของและ
ช่องว่างต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการจอดยานพาหนะเพื่อป้องกันการบุกรุก/
หรือเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ จะต้อ งมีมาตรการติดตามตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ควรนามาใช้ มีดังนี้
(1) ระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ตัวอย่างเช่น การใช้ เครื่องรับส่ งเรดาร์ (Transponders), Smart
Cards, กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร และระบบบอกพิกัดโดยใช้สัญญาณ
ดาวเทียม GPS (Global Positioning Systems) หรือ
(2) สมุดบันทึกรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Activity Log) หรือวิธีการอื่นๆ
- สมุดคู่มือสาหรับผู้ควบคุมยานพาหนะ
ผู้ควบคุมยานพาหนะควรได้ รับการฝึกฝนทักษะในการรักษาความปลอดภัย ให้กับยานพาหนะและ
สินค้าที่บรรทุกอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งการรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยกลับมายัง องค์กร ดังนั้น องค์กรควรมี
คู่มือสาหรับให้ผู้ควบคุมยานพาหนะได้ทราบ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเส้นทางสาหรับรับ-ส่งสินค้า
(2) การรักษาความลับในเรื่องข้อมูลสินค้าที่บรรทุก เส้นทาง และจุดหมายปลายทาง
(3) ข้อกาหนดเรื่องกุญแจรถ สถานที่จอดรถ การเติมน้ามัน และการจอดรถนอกเหนือจากจุด
ที่กาหนด
(4) การรายงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย
(5) การรายงานผู้เกี่ยวข้องเมือ่ มีเหตุผิดปกติกับสินค้า ตัวล็อกหรือตราประทับ และ
(6) การติดตั้งและการทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ติดตาม (ถ้ามี)
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6. กำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information and IT Security)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ทั้งใน
ลั ก ษณะ ที่ เ ป็ น เอกสารและแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ในองค์ ก รและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ถูกนาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- นโยบายในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
จะต้องจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบป้องกันข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
เช่น Firewall, Passwords, Anti-Virus and Encryption Software เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบ
- การจัดการข้อมูล การกาหนดชั้นความลับ และการควบคุมการเข้าถึงระบบ
จะต้ องมี มาตรการเพื่อ กาหนดชั้นความลั บ ของข้อมู ล ตามระดับความส าคัญ เช่น ข้ อมูล และ
เอกสารที่มีความสาคัญควรเก็บในที่ปลอดภัย โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ควรทบทวน
รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเหล่านั้นจะไม่นาข้อมูล/
หรือเอกสารไปใช้ในทางที่ผิด
- การกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล/หรือเอกสาร
มีหลักปฏิบัติในการกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร
- การสารองข้อมูล และการกู้ข้อมูล
มีวิธีปฏิบัติในการสารองข้อมูล และกู้ข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย
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7. กำรบริหำรจัดกำรและกำรสืบสวน (Incident Management and Investigation)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการควรมีมาตรการในการดาเนินการเพื่อให้หน่วยต่างๆ
ประสานงานกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์เสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น และสามารถระบุต้นเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาได้ เพื่อจะได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้าอีก
- การรายงานเหตุการณ์
ควรกาหนดวิ ธีปฏิ บั ติในการรายงานเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นต่ อฝ่ ายบริ หาร เช่ น กรณีสิ นค้าที่ บรรทุ ก
ขาดหาย/เกินจานวน เหตุการณ์ผิดปกติหรือผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัย เป็นต้น
ควรมีการเก็บรักษาข้อมูลรายงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทาสถิติเพื่อติดตามและ
ระบุแนวโน้มหรือรูปแบบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- การสืบสวนและวิเคราะห์
ควรมีวิธีปฏิบัติในการสืบสวนเหตุการณ์ ผิดปกติที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์นั้น และกาหนดมาตรการ/หรือแนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ซ้าอีก
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8. กำรบริ ห ำรจั ด กำรเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตกำรณ์ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น และแนวทำงด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข(Crisis
Management and Incident Recovery)
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ความ
รุนแรงหรือเหตุไม่ปลอดภัย และแนวทางดาเนินการแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบในด้านความสูญเสีย หรือ
ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติควรรวมถึงการวางแผนล่วงหน้า และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ
มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น
- แผนฉุกเฉินหรือแผนสารอง
ควรมีแผนสารองหรือแผนฉุกเฉิน และแจ้งแผนดังกล่าวให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และทบทวน
แผนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการอบรมและซักซ้อมแผนดังกล่าวให้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ
- แผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ: Business Continuity Plan (BCP)
องค์กรควรจัดทาแผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหลังจากวิกฤตการณ์ความ
รุนแรงหรือเหตุฉุกเฉินแล้ว หน่วยงานที่สาคัญขององค์กรจะยังคงดาเนินการอยู่ได้
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ใบสมัครเป็นผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออกระดับมำตรฐำนเออีโอ
(Authorized Economic Operator : AEO)

ทะเบียนรับเลขที่
...................................
วัน เดือน ปี ที่รับ
....................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
.....................................

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร (ผ่านส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ)
(1) ข้าพเจ้า ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)......................................................................................................................
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท
 บจก.
 บมจ.
 หจก.
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 หสน.
 อื่น ๆ ....................................
 สานักงานใหญ่ __ __ __
 จานวนสาขาทั้งสิ้น............................สาขา
(กรณีมีสาขาให้ระบุที่อยู่ของสาขาด้านหลัง)

ประกอบกิจการ...........................................................ทีต่ ั้งสานักงานใหญ่ เลขที่....................อาคาร...............................................ชั้นที่................
หมู่ที่........... ตรอก/ซอย.....................................ถนน ......................................................แขวง/ตาบล.....................เขต/อาเภอ.............................
จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย.์ ................. โทรศัพท์.........................................โทรสาร ................................. E-mail .......……………..………….
 จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อ ……/ …… /……
 ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ ……/ …… /……
โดยมีผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ดังนี้
1. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขที.่ .................................หมู่ที่..........................................
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... แขวง/ตาบล.................................... เขต/อาเภอ................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร........................................ E-mail................................................
2. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขที.่ .................................หมู่ที่..........................................
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... แขวง/ตาบล.................................... เขต/อาเภอ................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร........................................ E-mail................................................
มีควำมประสงค์ ขอสมัครเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
(2) คุณสมบัติและข้อมูลของผู้สมัคร
 เป็นผู้ประกอบการนาเข้า-ส่งออกทั่วไป  เป็นผู้นาของเข้าผู้ส่งของออกระดับบัตรทองเลขที่..................... ลงวันที่........../....../............
 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว……………………… บาท (…………………………………………………)
 เป็นสมาชิกของสมาคม/องค์กร/หน่วยงาน ชื่อ………………………………………………………เลขทีส่ มาชิก……………ลงวันที่........../....../.............
(3) ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองต่อกรมศุลกากรว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ และสานักงานหรือสถานประกอบกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นมีระบบการจัดการความปลอดภัย และมีการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการนา
มาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ตามข้อกาหนดของกรมศุลกากรมาใช้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมนี้ได้แนบเอกสารเพื่อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมหนังสืออนุญาตให้ทางาน (Work Permit) ของผู้จัดการที่มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล
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 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สาเนางบการเงินตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลัง 2 ปี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับรองงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ยื่นคาขอฯ ชื่อ......................................................................................................... ทะเบียนเลขที่......................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................
สานักงานผู้สอบบัญชีชื่อ...................................................................ที่ตั้ง.....................................................................................................
 หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากสมาคมหรือองค์กรหรือหน่วยงาน
ชื่อ......................................................................................................เลขที่หนังสือรับรอง................................ลงวันที่........../....../.............
 แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบของสถานประกอบการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัย (Site plan)
 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมเอกสารประกอบคาอธิบายในการดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามที่ระบุใน
คาแนะนาการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(กรณีผสู้ มัครไม่สามารถมายื่นใบสมัครฯ ได้ด้วยตนเอง)
 เอกสารประกอบอื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หรือสิ่งใดๆที่เคยแจ้งไว้ ข้าพเจ้าจะดาเนินการแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทันที
(5) ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่กาหนดอย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระทาการสิ่งใด
อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมศุลกากรเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้นาของเข้า
ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอในทันที
หมำยเหตุ

การยื่นใบสมัครขอเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ มีผลเป็นการยื่นใบสมัครฯ เมื่อส่งมอบเอกสารตามที่ระบุใน
ใบสมัครฯ นีแ้ ละตามที่ระบุในประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๒/255๖ ครบถ้วน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวในรำยกำรข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ.............................................................. เจ้าของหรือผู้จดั การ
(............................................................)
ประทับตรา
ยื่นวันที่................................................
นิติบคุ คล
(ถ้ ามี)
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คำร้องขอให้ทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรรับรองสถำนภำพกำรเป็น
ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออกระดับมำตรฐำนเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร (ผ่านส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ)

ทะเบียนรับเลขที่
...............................
วัน เดือน ปี ที่รับ
...............................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ
...............................

(๑) ข้าพเจ้า ชือ่ ผู้ประกอบการ (ภาษาไทย)
ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)
เป็นนิติบุคคลประเภท
บจก.
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขรับรอง AEO (Certificate number) (ถ้ามี)
ได้รับการรับรองเมื่อ (issued date)

บมจ.

หจก.

หสน.
อื่น ๆ
สานักงานใหญ่ ---- ----- ---จานวนสาขาทั้งสิ้น
สาขา
(กรณีมีสาขาให้ระบุที่อยูข่ องสาขาด้านหลัง)

ประกอบกิจการ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

ที่ตั้งสานักงานใหญ่ เลขที่
อาคาร
ถนน
แขวง/ตาบล
โทรศัพท์
โทรสาร

ชั้นที่
เขต/อาเภอ
E-mail

จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อ ....../ ....... / .......
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่
ออกให้ ณ วันที่ ....../ ......./ .......
โดยมีผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ดังนี้
๑. (นาย, นาง, นางสาว)
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์
๒. (นาย, นาง, นางสาว)
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์

อยู่บ้านเลขที่
แขวง/ตาบล
โทรสาร

หมู่ที่
เขต/อาเภอ
E-mail

อยู่บ้านเลขที่
แขวง/ตาบล
โทรสาร

หมู่ที่
เขต/อาเภอ
E-mail

(๒) ข้ำพเจ้ำ
๑. ได้ยื่นใบสมัครขอเป็นผู้นาของเข้า ผูส้ ่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ต่อกรมศุลกากร
เมื่อ......./ ........./ .........
๒. ได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับรองสถานภาพการเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอจากกรมศุลกากร ตามหนังสือเลขที่
ลงวันที่ ........./ ........../ ............
๓. มีความประสงค์ขอให้ทบทวนผลการพิจารณาการรับรองสถานภาพการเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ โดยมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้
พร้อมกันนี้ได้แนบ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาคาร้องขอให้ทบทวนฯ
และได้แนบหนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้สมัครมิได้มายื่นคาร้องขอให้ทบทวนฯ
ด้วยตนเอง)
(๓) ข้าพเจ้าขอให้กรมศุลกากรพิจารณาทบทวนการรับรองสถานภาพการเป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตามเหตุผลและเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นด้วย
ลงชื่อ.............................................................. เจ้าของ/ผู้จัดการ
(...............................................................)
ยื่นวันที่....................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
(
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สัญญาประกันและทัณฑ์บนของผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

(Authorized Economic Operator : AEO)
เขียนที่ ......................................................................
วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ. .....................
สัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับนี้แสดงว่า (ชื่อผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออก) ........................................................
โดย...............................................ตาแหน่ง........................................ผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท/ห้าง.................................
สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่..............................หมู่ท.ี่ .....................อาคาร...............................................................ชั้นที่........................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน..............................................แขวง/ตาบล...........................................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์......................................
ซึ่งกรมศุลกากรอนุญ าตให้เ ป็น ผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามที่ก รมศุลกากรได้
กาหนดไว้ ขอให้สัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่า
๑. ข้าพเจ้ามีความผูกพันที่จะต้องชาระหนี้แก่กรมศุลกากรภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับแห่งสัญญาประกันและทัณฑ์บน
โดยขอรับรองไว้ต่อกรมศุลกากร ดังนี้
๑.๑ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกรมศุลกากร ทั้งที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคต
อย่างเคร่งครัด
๑.๒ ข้าพเจ้าจะใช้ความระมัดระวังในการดูแลการดาเนินงานของตัวแทนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกรมศุลกากร ทั้งที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด
๑.๓ เอกสารต่างๆ ที่ยื่นต่อกรมศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของที่นาเข้า หรือส่งออก
หรือที่นามายื่นขอชดเชยค่าภาษีอากรหรือขอคืนเงินอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ทุกฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ทุกประการ
๑.๔ เอกสารนาของเข้าหรือส่งของออก มีรายละเอียดเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบ
ราคาประเมินและประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หรือพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร หรือคืนเงินอากรได้ แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตาม
ความดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้ายินยอมให้กรมศุลกากรดาเนินการตามแต่จะเห็นสมควร
๑.๕ ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาสาเนาใบขนสินค้าพร้อมบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาของเข้า ส่งของออก ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่น ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑.๖ ข้าพเจ้าจะยินยอมให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปในสถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาการตรวจสอบบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆที่เกี่ยวข้องกับของใดๆที่กาลังผ่านหรือได้ผ่าน
ศุลกากร และจะให้ความร่วมมือหรืออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกประการ
๑.๗ ในกรณี ที่ มี การปฏิบั ติ ผิ ดสั ญญาประกั น หรื อมี การปฏิบั ติ ฝ่ าฝื นต่ อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับของ
กรมศุลกากร ทั้งที่มีอ ยู่ใ นปัจ จุบัน และที่จ ะมีขึ้น ในอนาคต ไม่ว่า จะกระทาในนามของตนเอง หรือ ตัว แทน ข้า พเจ้า ยิน ดี
รับผิดชอบดังนี้
๑.๗.๑ กรณีปฏิบัติผิดสัญญาประกันข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมศุลกากรปรับไม่เกิน
ครั้งละหนึ่งหมื่นบาท
๑.๗.๒ กรณีปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกรมศุลกากร และได้มีการพิจารณาจนคดี
ถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่า ในชั้น ศุล กากรหรือ ชั้น ศาล ข้าพเจ้าจะชาระค่าปรับ ค่าภาษีอากรที่ขาด ค่าปรับกรณีผิดสัญญาประกัน
และค่าเสียหายใดๆ แก่กรมศุลกากรให้ครบถ้วน และยินยอมให้กรมศุลกากรเรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกันได้ทันที
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-๒๑.๘ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นนี้ ข้ า พเจ้ า ขอวางหลั ก ทรั พ ย์
ค้าประกัน คือ
( ) หนังสือค้าประกันของธนาคาร ..............................................................................................................
สาขา .............................................ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่.........อาคาร.............................................................ชั้นที่.................
ตรอก/ซอย............................................ถนน ...................................................................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.........................................
เลขที่ .................................................... ลงวันที่ ..........................................จานวนวงเงิน ................................................. บาท
(............................................................................................................................................................................................)
( ) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่กรมศุลกากร เห็นชอบ......................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ที่แนบมาพร้อมนี้และหากมีความรับผิดที่จะต้องชาระเงินให้แก่กรมศุลกากรมากกว่าจานวนเงินค้าประกันดังกล่าว ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบชดใช้ให้แก่กรมศุลกากรจนครบถ้วนทันที
๒. สั ญญาประกันและทั ณฑ์บนฉบับนี้ มีผลใช้บังคั บตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ............. เป็ นต้นไป
และตลอดไปจนกว่ากรมศุลกากรจะได้รับชาระเงินถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คานึงว่ากรมศุลกากรจะสั่งเพิก ถอน
หรือสั่งระงับการอนุญาตให้เป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอเป็นการชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) ................................................................. ผู้ให้สญ
ั ญาประกันและทัณฑ์บน
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(................................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................
(ลงชื่อ) ................................................................. ผู้ให้สญ
ั ญาประกันและทัณฑ์บน
(................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
(ลงชื่อ) ................................................................. พยาน
(................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................. พยาน
(................................................................)
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หนังสือค้ำประกัน
ที่ .................................

เขียนที่ ......................................................................
วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ. .....................

สัญญานี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ธนาคาร....................................................................สาขา...........................................
ตั้งอยู่ที่...........................................................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ค้าประกัน ได้ยินยอมผูกพันเข้า
เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาของ (บริษัท/ห้าง)....................................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
ผู้ให้สัญญา ทีไ่ ด้ท้าไว้ต่อกรมศุลกากรในการเป็นผู้น้าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
โดยสัญญานี้ ผู้ค้าประกันมีหน้าที่และความรับผิด ดังนี้
1. ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สัญ ญาช้ าระภาษีอากรไว้ ไม่ครบถ้ วน หรื อกระท้ าความผิด ซึ่ งต้องช้ า ระค่าภาษี อากรเพิ่ ม
และเงิ น เพิ่ ม ตามกฎหมาย หรื อ ต้ อ งช้ า ระค่ า ปรั บ หรื อ ค่ า เสี ย หายใดๆ ให้ แ ก่ ก รมศุ ล กากร หากกรมศุ ล กากรได้ แ จ้ ง ให้
ผู้ให้สัญญาทราบแล้ว แต่ผู้ให้สัญญามิได้ด้าเนินการช้าระให้ครบถ้วนไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ค้าประกันยินยอมช้าระเงินดังกล่าวให้แก่
กรมศุลกากรแทนผู้ให้สัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกรมศุลกากรไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องเอาจากผู้ให้สัญญาก่อน
2. จ้านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ เป็นเงิน................................................ บาท
(......................................................................................................)
3. สัญญาค้้า ประกันฉบับนี้ มีผลบังคับตั้ งแต่ วันที่ ................เดือน..............................พ.ศ...................
และใช้ บั งคั บ ตลอดไป จนกว่ า สั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ ท้ า ไว้ กั บ กรมศุ ล กากรจะสิ้ น สุ ด ลง และหาก
กรมศุลกากรอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาประกันและทัณฑ์บนออกไป ก็ให้สัญญาค้้าประกันฉบับนี้มีผลผูกพันใช้บังคับต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ต่อออกไป และกรมศุลกากรจะต่ออายุสัญญาประกัน และทัณฑ์บนออกไปกี่ครั้งก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ และสัญญาค้้าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่ากรมศุลกากรจะได้รับช้าระเงินตาม
สัญญาค้้าประกันนี้จนครบถ้วน
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญาค้้าประกันนี้ ผู้ค้าประกันโดยผู้มีอ้านาจกระท้าการแทน ได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา
ของธนาคารไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน

( ลงชื่อ ) .................................................... ผู้ค้าประกัน
(...................................................)
ต้าแหน่ง........................................................

( ลงชื่อ ) .................................................... ผู้ค้าประกัน
(...................................................)
ต้าแหน่ง......................................................

(ประทับตราของธนาคาร)
( ลงชื่อ ) ...................................................... พยาน
(...................................................)

( ลงชื่อ ) ..................................................... พยาน
(...................................................)

