
 

 

 
 
 
 
 

แนวทางการทบทวนสถานภาพ 
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

 

  



แนวทางการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
ตามที่กรมศุลกากรได้ด าเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic 

Operator : AEO) ซึ่งเป็นโครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการตามกรอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของ WCO (องค์การศุลกากรโลก) ที่เรียกว่า SoF: SAFE Framework of Standard อย่างเป็น
ทางการเมื่อปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) ซึ่งกรมฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบในการบริหารจัดการ ได้แก่ ส่วนมาตรฐานเออีโอ 
ภายใต้ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง   มีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศไทย  

องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดให้หน่วยงานศุลกากรแต่ละประเทศจัดท ากระบวนการติดตามและ
ทบทวนสถานภาพของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอขึ้น ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี  โดยแนวทางการทบทวนสถานภาพ
ผู้ประกอบการฯ นี้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงใน
ห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการฯ ว่ายังคงระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโออยู่หรือไม่ โดยมีกระบวนการทบทวน ดังต่อไปนี้   

 

 

1. ขั้นตอนการทบทวนสถานภาพฯ  

1.1 เมื่อครบก าหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการฯ ได้รับอนุมัติสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการทบทวนสถานภาพไปยังผู้ประกอบการฯ ที่ครบก าหนด       
ให้เตรียมความพร้อมและจัดท าเอกสารส าหรับกระบวนการทบทวนฯ 

1.2 ผู้ประกอบการฯ ที่ ได้รับหนังสือแจ้งการทบทวนสถานภาพ ตามข้อ 1.1 จัดท าเอกสาร           
เพ่ือน ามายื่นที่ ส่วนมาตรฐานเออีโอ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 หนังสือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ            

1.2.2 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย (เอกสารประกอบ 1) 

1.2.3 ส าเนางบการเงิน ตามข้อก าหนดของกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

1.2.4 รายชื่อพนักงาน ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ และรายชื่อผู้ช านาญการศุลกากร 
(เฉพาะตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ) 

 

 



1.3 ส่วนมาตรฐานเออีโอจะท าการตรวจสอบแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย และอาจจะ
ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งนี้  หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอ           
จะนัดเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการฯ เป็นการล่วงหน้า    
อย่างน้อย 30 วันก่อนเข้าตรวจ โดยผู้ประกอบการฯ สามารถขอเลื่อนการเข้าตรวจสถานประกอบการ        
ได้ อีก 15 วัน โดยให้ท าหนังสือแจ้งขอเลื่อนต่อส่วนมาตรฐานเออีโอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน                
ก่อนวันนัดตรวจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจขอให้ส่วนมาตรฐานเออีโอ เข้ามาตรวจประเมินสถานประกอบการ 
ก่อนก าหนด 60 วัน ก็ได้ 

1.4 ส่วนมาตรฐานเออีโอจะเข้าตรวจทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
ณ สถานประกอบการ เพ่ือประเมินว่ายังคงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานตามที่ได้    
แสดงไว้ในแบบประเมินฯ หรือไม่ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินฯ          
เพ่ือประกอบการพิจารณา (ดูรายการเอกสารแนะน าได้ตามเอกสารประกอบ 2) 

 

 

2. กระบวนการภายหลังการเข้าตรวจทบทวนสถานภาพฯ ณ สถานประกอบการ 

2.1 กรณีท่ีผ่านการตรวจทบทวนฯ 

 หากผู้ประกอบการฯ สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้        
กรมศุลกากร จะมีหนังสือแจ้งผลการทบทวนสถานภาพฯ ให้ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าตรวจ
ทบทวนสถานประกอบการและเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

2.2 กรณีท่ีไม่ผ่านการตรวจทบทวนฯ 

 หากผู้ประกอบการฯ ไม่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามที่ก าหนดไว้ หรือมีข้อบกพร่อง
ที่ต้องด าเนินการแก้ไข กรมศุลกากรหนังสือแจ้งให้ปรับปรุง โดยผู้ประกอบการฯ จะต้องท าการปรับปรุงตาม
ค าแนะน าท่ีได้รับให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

 เมื่อผู้ประกอบการฯ ปรับปรุงตามค าแนะน าที่ได้รับแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอจะเข้าตรวจทบทวน
สถานประกอบการเป็นครั้งที่ 2 หากผลการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด กรมศุลกากรจะแจ้งผล 
การทบทวนสถานภาพให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้าตรวจสถานประกอบการครั้งที่ 2 และได้รับ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยได้ ผู้ประกอบการจะถูกระงับ
สถานภาพฯ เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
  



 

 

เมือ่ครบก ำหนดทบทวนสถำนภำพ 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการในการทบทวนสถานภาพการเป็นผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออีโอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจ 

ผูป้ระกอบการเตรยีมความพรอ้มและน าส่งเอกสาร (1)  
ณ ส่วนมาตรฐานเออโีอ 

* กรณมีขีอ้สงสยั สามารถขอค าปรกึษาไดท้ีส่่วนมาตรฐานเออโีอ 

กรมศุลกากรแจง้ผลการตรวจทบทวน 

ผลการตรวจ 

ผูป้ระกอบการแกไ้ข ปรบัปรุงมาตรฐานความ
ปลอดภยัตามค าแนะน า 

สมอ. เขา้ตรวจทบทวนสถานประกอบการครัง้ที ่2 

คงสถำนภำพเออโีอต่อไป 

ตอ้งแกไ้ข 

กรมศุลกากรมหีนงัสอืแจง้การทบทวนสถานภาพผูป้ระกอบการ 

สมอ. มหีนงัสอืนดัเขา้ตรวจประเมนิสถานประกอบการ 

ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั 

60 วนั 

ภายใน 
 30 วนั 

* ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการมคีวามพรอ้มสามารถขอใหส้่วน
มาตรฐานเออโีอเขา้ตรวจทบทวนสถานประกอบการ 

ก่อนครบก าหนด 60 วนั 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ถูกระงบัสถำนภำพเออโีอ 

สมอ. เขา้ตรวจทบทวนสถานประกอบการ 

เอกสาร (1) ไดแ้ก่  
- หนงัสอืน าสง่เอกสาร 
- แบบประเมนิรกัษาความปลอดภยั 

- งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี 

- รายชื่อพนกังาน ลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของ และรายชื่อ
ผูช้ านาญการศลุกากร (เฉพาะตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ) 

ภายใน 
 60 วนั 

   คงสถำนภำพเออโีอต่อไป 
ผ่าน ภายใน 

 30 วนั 
กรมศุลกากรแจง้ผลการตรวจทบทวน 



 

 

 

แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภยั 

ตามโครงการผู้ประกอบการระดบัมาตรฐานเออีโอ 
 

ช่ือผูป้ระกอบการ  
 

 
 
 
ค าแนะน าในการกรอกแบบประเมินมาตรการรกัษาความปลอดภยั 

1. กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น สมบูรณ์ และครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ โดยอา้งองิหมายเลขเอกสารใหถู้กตอ้งตรงกบัแฟ้มเอกสาร
ประกอบการพจิารณาทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกนั 

2. ใหก้รรมการผูม้อี านาจกระท าการตามหนงัสอืรบัรอง ลงนามในหน้าสุดทา้ยพรอ้มประทบัตรานิตบิุคคล 
 
 
  

เอกสารประกอบ 1 



แบบประเมินมาตรการรกัษาความปลอดภยั (AEO Self-Assessment Form) 

หวัขอ้ 
ที ่

รายละเอยีด ค า
ตอ

บ 

รายละเอยีด/ค าอธบิาย 
รายการ /  
หมายเลข 

เอกสารประกอบ 

Y N 
 

 

 
 

1 นโยบายและระบบการจดัการรกัษาความปลอดภยั (Security Management Policy and System) 

1.1 ผูบ้รหิารมกีารประกาศนโยบายเกี่ยวกบัมาตรการ
รกัษาความปลอดภยั (Supply Chain Security 
Policy Statement) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

    

1.2 มกีารเผยแพรน่โยบายดงักล่าวไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

    

1.3 มกีารสื่อสารภายในองคก์รแบบสองทาง (Two-way 
Communication)  

    

1.4 มกีารทบทวนมาตรการรกัษาความปลอดภยั เช่น 
Internal Audit, External Audit, การประชุม
ทบทวนฯ เป็นตน้ และมรีอบระยะเวลาในการ
ทบทวนฯ เช่น รายเดอืน รายปี เป็นตน้ 

    

2 การปฏิบติัตามกฎหมายศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (Customs and Laws Compliance) 

2.1 นิตบิุคคลและผูม้อี านาจกระท าการ ไดม้สี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในช่วง 3 ปีที่
ผา่นมา ถา้ม ีขอใหแ้สดงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

    

2.2 ก าหนดใหม้กีระบวนการตดิตามและทบทวนเน้ือหา
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิเป็นระยะ ๆ  

    

3 มาตรการด้านการรกัษาความปลอดภยั (Security Measures) 

3.1 ความปลอดภยัในการเข้า-ออกอาคารสถานท่ี (Premise Security and  Access Control)  

3.1.1 รัว้และอาคารมสีภาพทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ  
และมกีารตรวจสอบสภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

    

3.1.2 มมีาตรการในการควบคมุดแูลยานพาหนะและ
บุคคลทีเ่ขา้ออกพืน้ทีส่ถานประกอบการ และมี
เจา้หน้าทีค่วบคมุดแูลทางเขา้ออกตลอดเวลา 

     

3.1.3 มมีาตรการใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเดนิ
ตรวจสอบพืน้ทีต่ามทีก่ าหนดไวเ้ป็นระยะ ๆ  

    

3.1.4 มกีารก าหนดพืน้ทีจ่อดรถทีเ่หมาะสม ไมใ่หร้ถยนต์
สว่นบุคคลจอดปะปนกบัรถขนสง่สนิคา้ หรอืจอดใน
พืน้ทีว่างสนิคา้ 

    

3.1.5 ประตู หน้าต่าง มอีุปกรณ์ลอ็ก มหีน่วยงานที่
รบัผดิชอบอุปกรณ์ดงักล่าว และมมีาตรการ 
ในการป้องกนัการบุกรุก 

    



แบบประเมินมาตรการรกัษาความปลอดภยั (AEO Self-Assessment Form) 

หวัขอ้ 
ที ่

รายละเอยีด ค า
ตอ

บ 

รายละเอยีด/ค าอธบิาย 
รายการ /  
หมายเลข 

เอกสารประกอบ 

Y N 
 

 

 
  

3.1.6 มแีสงสวา่งในพืน้ทีป่ฏบิตังิานอยา่งทัว่ถงึ 
ครอบคลุมพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดเสีย่ง เช่น ทางเขา้ออก 
บรเิวณจดัเกบ็สนิคา้ ทีจ่อดรถ เป็นตน้ และมแีสง
ไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดบั (Emergency Light) 

    

3.1.7 มรีะบบกลอ้งวงจรปิด และระบบเตอืนภยัต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม เช่น Fire Alarm, Smoke 
Detector, Heat Detector เป็นตน้ 

    

3.1.8 กลอ้งวงจรปิดสามารถท างานในเวลากลางคนืได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมรีะยะเวลาการจดัเกบ็
ภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพธรุกจิ 

    

3.1.9 มกีารก าหนดพืน้ที่หวงหา้ม (Restricted Area) 
ตามความเหมาะสม เช่น คลงัสนิคา้ หอ้งเซริฟ์เวอร ์
เป็นตน้ และมมีาตรการในการควบคมุการเขา้ออก
พืน้ทีห่วงหา้ม 

    

3.1.10 มมีาตรการใหต้ดิบตัรพนักงานตลอดเวลาที่
ปฏบิตังิาน และมมีาตรการในการควบคมุการเขา้
ออกของพนักงานในพืน้ทีท่ีต่นปฏบิตังิานเท่านัน้ 
เช่น การใชส้เีสือ้ สหีมวก หรอืสบีตัรประจ าตวั เป็น
ตน้ 

    

3.1.11 มวีธิกีารใหพ้นกังานรายงานเหตุผดิปกตหิรอืบุคคล
ตอ้งสงสยัไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีาร
ฝึกอบรมการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 
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3.4 ความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสินค้า (Cargo Security)  

3.2 ความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัพนักงาน (Personnel Security)  

3.2.1 มมีาตรการเพื่อตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัรงานก่อนการ
จา้งงาน ทัง้ในสว่นพนกังานประจ า และพนกังาน
ฝึกงาน 

    

3.2.2 มมีาตรการในการปรบัปรงุขอ้มลูพนกังานใหเ้ป็น
ปจัจบุนั  

    

3.2.3 มมีาตรการจดัการเกีย่วกบัพนักงานทีอ่อกจาก
หน่วยงาน เช่น การลบขอ้มลูพนกังานในระบบ 
หรอืการคนืทรพัยส์นิทีเ่ป็นของหน่วยงาน เป็นต้น 

    

3.2.4 มมีาตรการจดัการบตัรพนกังาน เช่น การท าบตัร 
การแกไ้ขขอ้มลูในบตัรพนักงาน การท าลายบตัร
พนกังาน เป็นตน้ 

    

3.2.5 มกีารจดัอบรมใหก้บัพนักงานอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ใน
ดา้นความช านาญในการปฏบิตังิาน และในดา้น
ความปลอดภยัในหว่งโซ่อุปทาน 

    

3.2.6 มกีารประชาสมัพนัธข์า่วสารต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
เพื่อเสรมิสรา้งความตระหนักในมาตรการรกัษา
ความปลอดภยั ใหพ้นกังานรบัทราบอยา่งทัว่ถงึ 

    

3.3 ความปลอดภยัในส่วนของพนัธมิตรทางธรุกิจ (Business Partner Security)  

3.3.1 มมีาตรการในการคดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกจิ  
ก่อนการท าธรุกจิรว่มกนั โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืก 
ทีเ่ป็นมาตรฐาน 

    

3.3.2 มกีารก าหนดหลกัเกณฑท์างดา้นความปลอดภยัใน
การคดัเลอืกพนัธมติรทางธรุกจิ 

    

3.3.3 พนัธมติรทางธรุกจิทัง้หมดมขีอ้ตกลงหรอืสญัญา 
ในการด าเนินธรุกจิร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

    

3.3.4 มกีารจดัท าทะเบยีนพนัธมติรทางธุรกจิ (Approved 
Business Partner) ทีผ่า่นการรบัรองจากผูม้ี
อ านาจกระท าการ หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

    

3.3.5 มกีารทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน และ
มาตรฐานทางดา้นความปลอดภยัของพนัธมติรใน
การด าเนินธุรกจิรว่มกนัเป็นระยะ ๆ ตามความ
เหมาะสม 
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3.4.2 มมีาตรการในการตรวจสอบเอกสารและสนิคา้ให้
ถูกตอ้งตรงกนัตัง้แต่ต้นทางจนถงึปลายทาง ไมว่่า
จะอยูใ่นรปูแบบเอกสารหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

    

3.4.3 มมีาตรการในการตดิตามและตรวจสอบสถานะของ
สนิคา้ตัง้แต่วตัถุดบิจนเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู 
(กรณีทีเ่ป็นผูผ้ลติ) 

    

3.4.4 มมีาตรการควบคมุและรายงานเหตุการณ์ผดิปกติ
ส าหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานบรเิวณคลงัสนิคา้ 
พืน้ทีจ่ดัวางสนิคา้ จดุบรรจสุนิคา้ (Packing)  
จดุโหลดสนิคา้ (Loading) จดุจอดรถ หางลาก  
คอนเทนเนอร ์และอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง 

    

3.4.5 มมีาตรการส าหรบัการส ารวจ ตรวจสอบ และ
รายงานสนิคา้คงเหลอือยา่งสม ่าเสมอ  

    

3.4.6 มมีาตรการในการตรวจยานพาหนะ สว่นควบ  
และตูค้อนเทนเนอรต์ามมาตรฐาน (7-Point 
Inspection) ก่อนการโหลดสนิคา้เขา้ตูทุ้กครัง้ 

    

3.4.7 ใชซ้ลีลอ็กตูท้ีม่มีาตรฐาน (ISO 17712) รวมทัง้มี
กระบวนการควบคมุและทะเบยีนการใชซ้ลีลอ็กตู้ 

    

3.4.8 มขีัน้ตอนการปฏบิตัแิละมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบ
ในการโหลดสนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร ์ 
การตรวจสอบการลอ็กประตูตู้ และการลอ็กซลี 

    

 

3.5 ความปลอดภยัส าหรบัยานพาหนะขนส่งสินค้าและส่วนควบ (Conveyance Security)  

3.5.1 มขีอ้ก าหนดในดา้นความปลอดภยัในการจดัหา
ผูป้ระกอบการขนสง่เพื่อเขา้ร่วมกนัด าเนินธรุกจิ  
ในกรณีทีไ่มไ่ดม้ยีานพาหนะเป็นของตนเอง 

    

3.5.2 มมีาตรการในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภยั
ของผูป้ระกอบการขนสง่ทีใ่ชบ้รกิารอยา่งสม ่าเสมอ 

    

3.5.3 มมีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัในพืน้ทีจ่อด
ยานพาหนะ การรกัษากุญแจรถ การก าหนดจุดเตมิ
น ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 

    

3.5.4 มมีาตรการในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้
พรอ้มใชแ้ละมคีวามปลอดภยั รวมทัง้ฟอรค์ลฟิต ์
(Forklift) และรถยกพาเลต (Hand Pallet Jack)  

    

3.5.5 มมีาตรการตดิตามยานพาหนะในขณะเคลื่อนยา้ย
สนิคา้ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เช่น GPS 
Tracking เป็นตน้ 
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3.5.6 มกีารอบรมและมมีาตรฐานการปฏบิตังิานส าหรบั
คนขบัรถและผูด้แูลยานพาหนะ โดยมเีน้ือหา
เกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบยานพาหนะ การรกัษา
ความลบัของสนิคา้และเสน้ทางการสง่สนิคา้  
การสงัเกตความผดิปกตติ่าง ๆ เป็นตน้ 

    

3.5.7 มวีธิกีารรายงานเหตุการณ์ผดิปกต ิอุบตัเิหตุ หรอื
เมื่อจ าเป็นตอ้งจอดรถในบรเิวณที่มไิดก้ าหนดไว้ 

    

 

3.6 ความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)  

3.6.1 มขีอ้ก าหนดทางดา้นความปลอดภยัและมขีอ้ตกลง
รว่มกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีทีใ่ช้ 
ผูใ้หบ้รกิารระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย  

    

3.6.2 มมีาตรการในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภยั
ของผูใ้หบ้รกิารระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชบ้รกิารอย่าง
สม ่าเสมอ 

    

3.6.3 มนีโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการดแูล
รกัษาความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
ระบบเครอืขา่ยขององคก์ร ทัง้ในส่วนของผูด้แูลระบบ 
(Administrators) และผูใ้ชง้านระบบคอมพวิเตอร ์
(Users) 

    

3.6.4 มกีารก าหนดตวับุคคลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
ในการดูแลระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย
ในองคก์ร 

    

3.6.5 มรีะบบการยนืยนัตวัตน (Authentication) มกีาร
ก าหนดสทิธแิละระดบัในการเขา้ถงึขอ้มลู 
(Authorization, User Level)  

    

3.6.6 มกีารปรบัปรงุรายชื่อและสทิธิใ์นการใชง้านระบบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

    

3.6.7 มรีะบบป้องกนัการบุกรกุที่เหมาะสมกบัสภาพของ
ระบบคอมพวิเตอรภ์ายในองคก์ร เช่น IDS 
Firewall Anti-Virus เป็นต้น 

    

3.6.8 มมีาตรการในการส ารองขอ้มลู การกูข้อ้มลู และ
การทดสอบการกูข้อ้มลู (Data Back-Up and 
Recovery Testing) ทีเ่หมาะสมกบัสภาพของธรุกจิ 

    

3.6.9 มแีผนฉุกเฉิน แผนส ารอง ในกรณีทีร่ะบบ
คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยมปีญัหา 

    

3.6.10 มมีาตรการในการดแูลหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
และระบบเครอืขา่ยอย่างเหมาะสม  
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3.7 ความปลอดภยัในการจดัการเอกสาร (Document Management System Security)  

3.7.1 มกีารก าหนดหน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบในการดแูล
เอกสารขององคก์ร เช่น Document Control Center  

    

3.7.2 มมีาตรการในการดแูลเอกสารขององคก์รอยา่งเป็น
ระบบ ครอบคลุมถงึกระบวนการออกเอกสาร การ
จดัเกบ็เอกสาร และการท าลายเอกสาร 

    

3.7.3 มสีถานทีจ่ดัเกบ็เอกสารทีเ่หมาะสม และมกีาร
ก าหนดสทิธิแ์ละระดบัของ 
ผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึเอกสารต่าง ๆ เหล่านัน้ 

    

 

3.8 การจดัการเหตวิุกฤตและระบบการสืบสวนเหตกุารณ์ (Crisis Management and Crisis Management) 

3.8.1 มกีารจดัท าแผนฉุกเฉินและแผนส ารองทีเ่หมาะสมกบั
สภาพของธรุกจิและสถานประกอบการ 

    

3.8.2 จดัใหม้กีารซอ้มแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

    

3.8.3 มกีารตรวจสอบทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนส ารอง
ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

    

3.8.4 มกีารวางแผนเพื่อความต่อเน่ืองทางธรุกจิ 
(Business Continuity Plan: BCP) 

    

3.8.5 มมีาตรการในการรายงานเหตุการณ์ทีผ่ดิปกต ิ
จดุบกพรอ่ง หรอืจุดเสีย่งที่เกดิขึน้ 

    

3.8.6 มมีาตรการในการตรวจสอบและวเิคราะหห์าสาเหตุ 
การด าเนินการแกไ้ข และการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธเ์พื่อไมใ่หเ้กดิเหตุซ ้าอกี 

    

3.8.7 มกีารจดัเกบ็รกัษารายงานและเอกสารต่าง ๆ 
เกีย่วกบัเหตุการณ์ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบ 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในรายการขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

3.9 การประเมินความเส่ียงและการวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Assessment, Measurement, Analyses and Improvement) 

3.9.1 มกีารประเมนิความเสีย่งในองคก์ร ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หว่งโซ่อุปทาน (Supply Chain Security Risk 
Assessment) 

    

3.9.2 มกีารทบทวนการประเมนิความเสีย่งอยา่ง
สม ่าเสมอ 

    

ลงชื่อ  

(ชื่อ – นามสกุล)  
(ต าแหน่ง) ผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 

 ลงวนัที่  
 

ประทบัตรำ 

นิตบิุคคล 



 

 

แบบสรปุผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

 ฝตป. สมอ. ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ และตรวจประเมนิสถำนประกอบกำร ตำมแบบประเมนิ
มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัแลว้ พบว่ำ 

  ผูป้ระกอบกำรผ่ำนตำมหลกัเกณฑท์ีก่รมศุลกำกรก ำหนด 

  ผูป้ระกอบกำรไม่ผ่ำนตำมหลกัเกณฑท์ีก่รมศุลกำกรก ำหนด 

 ควำมเหน็เพิม่เตมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจประเมินสถานประกอบการ  

(ลงชือ่)  (ลงชือ่)  (ลงชือ่)  

 

ต ำแหน่ง  ต ำแหน่ง  ต ำแหน่ง   
       



 

 

 

รายการเอกสารที่แนะน าเพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. นโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

1.  นโยบายตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอที่ผู้บริหารลงนามประกาศแล้ว (AEO Policy) 

2.  แผนผังการบริหารองค์กร (Organization Chart)  

3.  แผนผังแสดงสายการบังคับบัญชากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรายงานเหตุการณ์  
(Emergency Response Team Chart) 

4.  มาตรการส าหรับการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit Program) 

5.  ผลของการตรวจสอบภายในองค์กร (Result of Internal Audits) 

6.  รายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในหัวข้อที่เก่ียวเนื่องกับความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

เอกสารประกอบ 2 

ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้จัดท ารายการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานความปลอดภัย เออีโอทั้ง 8 ด้าน เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบการฯ ในการจัดเตรียมเอกสาร โดยหากผู้ประกอบการฯ มีเอกสาร แบบฟอร์ม รายงาน หรือวิธีการปฏิบัติ
ในลักษณะดังกล่าว สามารถใช้ประกอบแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ 

หมายเหตุ เนื่องจากบริบท สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท ลักษณะหรือรูปแบบของเอกสารจึงอาจแตกต่างกันไป 
รายการเอกสารดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในกรณีที่ส่วนมาตรฐานเออีโอพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสาร
ประกอบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางผู้ประกอบการฯ จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าว 

 



 

 

 
B. ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที่ (Premises Security) 

7.  วิธีปฏิบัติส าหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ (จป. รปภ.) 

8.  รายงานการตรวจสภาพอาคารสถานที่ โครงสร้างสาธารณูปโภค 

9. วิธีปฏิบัติหรือแผนส ารองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ เป็นต้น 

10. บันทึกการเข้าออกของยานพาหนะ (รถขนส่งสินค้า รถของพนักงาน) บุคคล (ผู้มาติดต่อ พนักงาน ผู้รับเหมา) 

11. แบบฟอร์มการเข้าออกพ้ืนที่หวงห้ามต่าง ๆ และบันทึกการเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม 

12. แผนผังการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

13. ภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งกลางวันและกลางคืน 

14. รายงานการตรวจความปลอดภัยโดยรอบพ้ืนที่ตามรอบระยะเวลาของ รปภ. (Patrol Report) 

15. วิธีปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลอุปกรณ์ล็อคหรืออุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ 

16. รายงานการซ่อมแซม เปลี่ยน หรือการสูญหายของอุปกรณ์ล็อคต่าง ๆ  

17. วิธีการรายงานเหตุผิดปกติ เช่น เมื่อพบผู้บุกรุก อุบัติเหตุ เป็นต้น 
 
 
 
C. ความปลอดภัยในส่วนของพนักงาน (Personnel Security) 

18. วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเข้าท างานในสถานประกอบการ 

19. วิธีปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน 

20. วิธีปฏิบัติในการจัดการกับพนักงานที่ลาออกจากสถานประกอบการ 

21. วิธีปฏิบัติส าหรับบัตรพนักงาน (การจัดท าบัตร การดูแลรักษา การติดบัตร การปฏิบัติเมื่อสูญหาย) 

22. แบบฟอร์มใบสมัครงาน 

23. รายงานการตรวจประวัติอาชญากรรม / สารเสพติด / สุขภาพ 

24. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงข้อมูลพนักงาน 

25. แบบฟอร์มการลาออก / คืนทรัพย์สิน 

26. รายงานการสัมภาษณ์การออกจากงาน (Exit Interview) 

27. แบบฟอร์มการขอท าบัตรพนักงาน 

28. ตารางการอบรมประจ าปีส าหรับพนักงาน (Training Schedule) 

29. เอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (Training Materials) 

30. รายงานการฝึกอบรมประจ าปี 

 



 

 

D. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Security) 

31. วิธีปฏิบัติ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า, ลูกค้า, Supplier, Vendor 
และอ่ืน ๆ ) 

32. แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินเพ่ือคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 

33. วิธีปฏิบัติส าหรับการคัดเลือกคลังสินค้า, Freight Forwarder, ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการขนส่ง 

34. เอกสารสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีการระบุถึงเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัย  

(Contract, Agreement) 

35. รายงาน AVL (Approved Vendor List)  

36. แบบประเมินและรายงานการให้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจ  

(Business Partner Monitoring and Review) 

37. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ ในกรณีที่มีบุคคลที่สาม (Third Party) เข้ามาตรวจประเมิน 
(Audit)  

 
 
 
E. ความปลอดภัยในส่วนของสินค้า (Cargo Security) 

38. วิธีปฏิบัติในการดูแล ตรวจสอบ และเคลื่อนย้ายสินค้า (การรับวัตถุดิบ , การน าไปใช้ผลิต, Warehousing, 
Packing, Loading) 

39. วิธีปฏิบัติในการดูแลพ้ืนที่จัดเก็บสินค้า (การป้องกันการบุกรุก การก าหนดตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
สินค้า) 

40. วิธีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จัดเก็บสินค้า 

41. วิธีปฏิบัติในการติดตามการขนย้ายสินค้าไปจนถึงปลายทาง 

42. วิธีการแก้ไขเม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างการขนย้ายสินค้า  

43. เอกสาร แบบฟอร์ม รายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับสินค้าเข้า การเก็บรักษาสินค้า และการส่งสินค้าออก 

44. วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาและน าซีลล็อคตู้ไปใช้ 

45. แบบฟอร์มทะเบียนคุมซีล และเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลที่จ าเป็น เช่น หมายเลขตู้  ทะเบียนรถหัวลาก       
หางลาก ฯลฯ 

46. วิธีปฏิบัติในการตรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร์ หัวลาก หางลาก และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนการบรรจุสินค้าเข้า  
ตู้คอนเทนเนอร ์

47. แบบฟอร์มการตรวจตู้คอนเทนเนอร์ หัวลาก หางลาก และอุปกรณ์ส่วนควบ 

 
 



 

 

 
F. ความปลอดภัยในส่วนของยานพาหนะ (Conveyance Security) 

48. วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จอดยานพาหนะขนส่ง สภาพยานพาหนะและอุปกรณ์
ส่วนควบ 

49. ภาพแสดงพื้นท่ีจอดยานพาหนะ 

50. แบบฟอร์มการตรวจสภาพยานพาหนะ (ท้ังการตรวจตามรอบระยะเวลา และการตรวจประจ าวัน) 

51. รายงานการตรวจยานพาหนะตามรอบระยะเวลา (เช่น รายเดือน รายปี) 

52. รายละเอียดยานพาหนะขนส่งสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานประกอบการ (ในกรณีที่มียานพาหนะเป็นของ
ตนเอง) 

53. รายงานการอบรมหรือคู่มือปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลยานพาหนะ (ทั้งยานพาหนะที่ใช้ภายในและภายนอก     
สถานประกอบการ) 

54. เอกสารเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับยานพาหนะ 

55. วิธีปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดกับยานพาหนะ 

56. รายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
 
 
G. ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเอกสาร 

57. นโยบายในการรักษาความปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 

58. เอกสารสัญญาที่ระบุถึงการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีใช้ Outsource เพ่ือการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

59. วิธีปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ 

60. แผนการส ารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล (Backup Plan, Recovery Plan) 

61. แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ระบบงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

62. แผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบคอมพิวเตอร์  

63. วิธีปฏิบัติส าหรับผู้ดูแลระบบเอกสารของสถานประกอบการ (Document Control Center) 

64. ภาพแสดงสถานที่เก็บเอกสาร 

65. เอกสารสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับกิจการที่ให้บริการในการจัดเก็บเอกสาร (ถ้ามี) 

66. วิธีปฏิบัติส าหรับการท าลายเอกสาร 

 

 

 
 



 

 

H. การจัดการเหตุวิกฤตและระบบการสืบสวนเหตุการณ์ (Crisis and Incident Management) 

67. แผนส ารอง แผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ 

68. ตารางการซักซ้อมและทบทวนแผนส ารอง แผนฉุกเฉิน 

69. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 

70. วิธีปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ การสืบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขปัญหา 

71. ตัวอย่างและสถิติการเกิดเหตุการณ์หรือแฟ้มรวบรวมเหตุการณ์ผิดปกติตามข้อ 70 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


