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ประกาศกรมศุลกากร 
ทีไ  ํ2ํ/2561 

รืไอง  ก้าหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ดຌวยกรมศุลกากรหในสมควรปรับปรุงหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขกีไยวกับตัวทนออก 
ของระดับมาตรฐานออีอ  (Authorized  Economic  Operator:  AEO)  ฿หຌชัดจน  ถูกตຌอง  ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานสากล  พืไอป็นการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นหวงซอุปทาน  พิไมขีดความสามารถ 
฿นการขงขันทางการคຌาระหวางประทศ  ละอ้านวยความสะดวกทางการคຌา฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
฿หຌกับตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 

อาศัยอ้านาจตามความ฿นมาตรา  7  มาตรา  99  ละมาตรา  ํ์ํ  หงพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  ๎๑๒์  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศเวຌ  ดงัตอเปนีๅ   

หมวด  ํ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการอนุญาต   
 

 

ขຌอ 1 ตัวทนออกของทีไมีความประสงค์จะขอรับการคัดลือก฿หຌป็นตัวทนออกของระดับ
มาตรฐานออีอ  ตຌองมีคุณสมบัติ  ดังนีๅ 

(ํ) เดຌรับอนุญาตจากกรมศุลกากร฿หຌป็นตัวทนออกของ  ละประกอบกิจการตัวทนออกของ
ตามทีไเดຌลงทะบียนเวຌกับกรมศุลกากรมาลຌวอยางนຌอยสามป 

(๎) ป็นนิติบุคคลทีไจดทะบียน฿นประทศเทยละมีทุนจดทะบียนทีไช้าระลຌวเมตไ้ากวา 
หนึไงลຌานบาท 

(๏) ป็นสมาชิกสมาคมตัวทนออกของทีไกรมศุลกากรรับรองมาลຌวเมนຌอยกวาสามป 
(๐)  มีฐานะทางการงินมัไนคง  ดยพิจารณาจากผลประกอบการทีไเดຌน้าสงงบการงินตอ

กระทรวงพาณิชย์  ตามขຌอก้าหนดของกระทรวงพาณิชย์  ซึไงผูຌตรวจสอบบัญชีเดຌรับรองวาป็นกิจการ 
ทีไมีก้าเรยຌอนหลังสามปบัญชีสุดทຌายติดตอกัน 

(5) เมมีประวัติการกระท้าความผิดตามมาตรา  ๎์๐  หรือมาตรา  ๎๐๎  หงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๎๑๒์  หรือความผิดฐานปลอมอกสารละ฿ชຌอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา  
ละคดีถึงทีไสุดลຌว  ดย฿หຌตรวจสอบประวัติยຌอนหลังเมกินสามป  นับตวันยืไน฿บสมัครขอป็นตัวทนออก
ของระดับมาตรฐานออีอ 

(๒) มีความพรຌอม฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ตามหลักกณฑ์ทีไ 
กรมศุลกากรก้าหนด 
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(๓) มีผูຌช้านาญการศุลกากรทีไกรมศุลกากรรับรองปฏิบัติหนຌาทีไประจ้าอยางนຌอยหนึไงคนละ 
มีพนักงานหรือลูกจຌางทีไเดຌลงทะบียนป็นผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ฿นจ้านวนทีไหมาะสมกับ
ปริมาณงานของตัวทนออกของนัๅน โ   

(8) มีคูมือหรือระบียบมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard  Operating  Procedure)  มีผนควบคุม  
มีระบบการจัดการละการประมินความสีไยง฿นดຌานความปลอดภัย฿นการด้านินธุรกิจ฿นดຌานตาง โ  
ภาย฿ตຌค้านะน้าพืไอความปลอดภัย฿นหวงซอุปทาน  รายละอียดตามอกสารค้านะน้าการรักษา 
ความปลอดภัยประกอบการขอป็นผูຌประกอบการระดบัมาตรฐานออีอนบทຌายประกาศนีๅ 

(๕) มีสถานประกอบการทีไหมาะสมส้าหรับประกอบกิจการตัวทนออกของ  ละตัๅงอยู  ณ  ทีไตัๅง
ตามทีไจดทะบียนเวຌกับกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา  กระทรวงพาณิชย์ 

(ํ์) เมคยถูกพิกถอนการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของ  หรือเมคยถูกพิกถอนสถานภาพ 
การป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  ฿นชวงสามปยຌอนหลังนับตวันทีไยืไน฿บสมัคร 

ขຌอ 2 ตัวทนออกของทีไประสงค์จะป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  สามารถยืไน
฿บสมัครเดຌทีไสวนมาตรฐานออีอ  ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากร  ตามบบนบทຌายประกาศนีๅ
ดยกรมศุลกากรจะพิจารณาอกสาร  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) หนังสือรับรองการจดทะบียนนิติบุคคล  ละอกสารประกอบอืไน โ  ชน  ส้านา฿บทะบียน
ภาษีมูลคาพิไม  ละส้านาบัญชีรายชืไอผูຌถอืหุຌนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 

(๎) บัญชีรายชืไอผูຌช้านาญการศุลกากร  ละพนักงานหรือลูกจຌางทีไปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ
พรຌอมนบหนังสือรับรองการวาจຌาง  ตามบบนบทຌายประกาศนีๅ 

(๏) ส้านางบการงินตามขຌอก้าหนดของกระทรวงพาณิชย์ยຌอนหลังสามป 
(๐) ผนทีไ  ละผนผังสดงทีไตัๅงของอาคารสถานทีไละบริวณดยรอบของสถานประกอบการ

ซึไงสดง฿หຌหในถึงการรักษาความปลอดภัย  (Site  Plan) 
(๑) บบประมินมาตรการรักษาความปลอดภัย  พรຌอมอกสารประกอบค้าอธิบาย฿นการด้านิน

มาตรการรักษาความปลอดภัย  ตามทีไระบุ฿นอกสารค้านะน้าการรักษาความปลอดภัยประกอบการ 
ขอป็นผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอนบทຌายประกาศนีๅ 

(๒) บบสดงหลักฐานกีไยวกับสถิติหรือประมาณการทีไจะขอรับงินชดชยคาภาษีอากรตาม
พระราชบัญญัติชดชยคาภาษีอากรสินคຌาสงออกทีไผลิต฿นราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๎๑๎๐  ละยอดงินอากร
ทีไขอคืนตามมาตรา  ๎๕  หงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  ของผูຌน้าของขຌาละผูຌสงของออก 
ทีไมอบอ้านาจ฿หຌปฏิบัติงานออกของ฿นชวงสามดือน  กอนวันยืไน฿บสมัครขอป็นตัวทนออกของระดับ
มาตรฐานออีอ  ตามบบนบทຌายประกาศนีๅ 

กรณีผูຌมีอ้านาจลงนามเมสามารถมายืไนอกสารเดຌดຌวยตนอง  ผูຌรับมอบอ้านาจกระท้าการทน
ตຌองมีหนังสือมอบอ้านาจพรຌอมติดอากรสตมป์  ละอกสารสดงตน  เดຌก  บัตรประชาชนหรือหนังสือ
ดินทางของผูຌมีอ้านาจลงนามละผูຌรับมอบอ้านาจ 
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ทัๅงนีๅ  อกสารตาง โ  ของผูຌสมัคร  กรมศุลกากรจะถือป็นความลับ  ละ฿ชຌพืไอประกอบ 
การพิจารณาของกรมศุลกากรทานัๅน 

ขຌอ 3 กรมศุลกากรจะพิจารณาสถานภาพภายหลังจากทีไ เดຌท้าการตรวจสอบอกสาร  
ตรวจสอบคุณสมบัติละสถานประกอบการลຌว  ดยจะประกาศผล฿หຌทราบภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไ
เดຌรับอกสารประกอบการพิจารณาถูกตຌองครบถຌวนละปฏิบัตติามหลักกณฑ์งืไอนเขทีไก้าหนด 

กรณีทีไผูຌสมัครเมด้านินการยืไนอกสารหรือปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไก้าหนด฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวน  กรมศุลกากรจะท้าหนังสือจຌง฿หຌผูຌสมัครทราบ  หากผูຌสมัครพิกฉย  เมด้านินการกຌเข 
฿หຌถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นวลาทีไก้าหนด  ดยเมมีหตุอันควร  ครบสองครัๅง  ฿หຌถือวาผูຌสมัครเมประสงค์จะ
ดา้นินการสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอตอเป  ละกรมศุลกากรจะยกลิก฿บสมัครของ
ผูຌสมัครรายนัๅน  ทัๅงนีๅ  เมตัดสิทธิ่฿นการสมัคร฿หม 

ขຌอ 4 ผูຌทีไจะเดຌรับการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  จะตຌองผาน 
การประมินผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  สถานประกอบการ  ละการปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์  ตามหลักกณฑ์ทีไกรมศุลกากรก้าหนด 

ขຌอ 5 ฿นกรณีทีไผูຌสมัครเมผานการพิจารณา  กรมศุลกากรจะมีหนังสือจຌงผลการพิจารณา
พรຌอมหตุผล฿หຌทราบ  ดยผูຌสมัครสามารถยืไนค้ารຌองขอ฿หຌทบทวนผลการพิจารณา  ตามบบนบทຌาย
ประกาศนีๅ  ณ  สวนมาตรฐานออีอ  ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากร  ภาย฿นสามสิบวันนับต
วันทีไเดຌรับหนังสือ  พรຌอมนบอกสารละหลักฐานทีไจ้าป็นพิไมติม  กรมศุลกากรจะด้านินการพิจารณา
ทบทวนละจຌงผล฿หຌทราบภาย฿นสีไสิบหຌาวัน  นับตวันทีไเดຌรับค้ารຌอง  ผลการพิจารณาทบทวน฿หຌถือป็นทีไสุด 

ขຌอ 6 ผูຌทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  จะตຌองท้าสัญญาประกัน
ละทัณฑ์บน  ละวางหลักทรัพย์คๅ้าประกันทีไป็นหนังสือคๅ้าประกันของธนาคาร  หรือหลักทรัพย์คๅ้าประกัน
อยางอืไนตามทีไกรมศุลกากรหในชอบ฿นวงงินเมตไ้ากวาสองลຌานบาทตเมกินสิบลຌานบาท  พืไอป็นหลักประกัน
การรียกคาภาษีอากรหรือภาระหนีๅคาภาษีอากร  หรือการรียกคืนงินชดชยคาภาษีอากรหรือการรียกคืน
งินอากรทีไเดຌรับคืนเปลຌว  หรือการรียก฿หຌช้าระบีๅยปรับ  หรือคาปรับ  หรือคาสียหาย฿ด โ  ตามบบ 
ทีไกรมศุลกากรก้าหนดนบทຌายประกาศนีๅ  ภาย฿นสามสิบวัน  นับตวันทีไกรมศุลกากรประกาศอนุญาต 
฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 

กรณีทีไมีธรุกรรมกีไยวกับการขอรับงินชดชยคาภาษีอากรตามพระราชบัญญัตชิดชยคาภาษีอากร
สินคຌาสงออกทีไผลิต฿นราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๎๑๎๐  หรือการขอคืนอากรตามมาตรา  29  หงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  2560  ฿หຌวางหลักประกัน฿นวงงินรຌอยละยีไสิบหຌาของประมาณการทีไจะขอรับงินชดชย
คาภาษีอากรหรือยอดงินคืนอากรตามมาตรา  29  ฿นชวงสามดือนรวมกันกอนวันยืไน฿บสมัคร   

ขຌอ 7 กรมศุลกากรจะพิจารณาทบทวนสถานภาพของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ
ทุก โ  สามป  นับตวันทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
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มืไอครบก้าหนดสามป  กรมศุลกากรจะมีหนังสือจຌง฿หຌตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ
จัดท้าบบประมินการรักษาความปลอดภัยพรຌอมอกสารประกอบ  ยืไนทีไสวนมาตรฐานออีอ 
ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากร  ภาย฿นหกสิบวัน  นับตวันทีไ เดຌ รับหนังสือจຌง  ละ 
กรมศุลกากรจะท้าการตรวจสอบอกสาร  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ละขຌาตรวจประมินสถานประกอบการ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ  ดยจะจຌง฿หຌทราบ
ป็นการลวงหนຌาอยางนຌอยสามสิบวันกอนขຌาตรวจ  ทัๅงนีๅ  ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
อาจขอลืไอนการตรวจสอบทบทวนเดຌอีกสิบหຌาวัน  ดยตຌองมีหนังสือจຌงขอลืไอนตอสวนมาตรฐานออีอ  
ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากรลวงหนຌาเมนຌอยกวาจใดวันกอนวันนัดตรวจ 

มืไอพนักงานศุลกากรท้าการตรวจสอบสถานประกอบการลຌวพบวา  มาตรการรักษาความปลอดภัย 
เมป็นเปตามมาตรฐานทีไก้าหนด  ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะตຌองท้าการปรับปรุงมาตรการ
รักษาความปลอดภัยตามทีไเดຌรับค้านะนา้฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นหกสิบวัน  นับตวันทีไเดຌรับจຌง 

ผูຌทีไผานการทบทวนสถานภาพ  จะตຌองผานการประมินผลการตรวจสอบคุณสมบัตสิถานประกอบการ  
ละการปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์  ตามหลักกณฑ์ทีไกรมศุลกากรก้าหนด  
ละสามารถคงเวຌซึไงมาตรการรักษาความปลอดภัยของครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 

ขຌอ 8 กรมศุลกากรมีอ้านาจขຌาตรวจสอบสถานประกอบการของตัวทนออกของระดับ
มาตรฐานออีอ฿นดຌานทีไกีไยวขຌองกับมาตรการรักษาความปลอดภัย  ฿นกรณีมีหตุอันควรสงสัย  ดยจะมี
หนังสือจຌง฿หຌทราบลวงหนຌาอยางนຌอยสามสิบวันกอนขຌาตรวจสอบ 

หมวด  ๎ 

หนຌาที่ละความรับผิดของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

สวนที่  ํ 

หนຌาที่ของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ขຌอ 9 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  มีหนຌาทีไดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร  กฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับการศุลกากร  ประกาศหรือระบียบ

ทีไกรมศุลกากรก้าหนด  หรือประกาศหรือระบียบอืไนทีไกีไยวขຌองอยางครงครัด 
(๎) ปฏิบัติพิธีการศุลกากรดຌวยความปรง฿ส  ละตຌองจຌงคา฿ชຌจาย฿นการออกของทีไพงึตຌองช้าระ

ตามกฎหมายหรือประกาศหรือระบียบ  ละคาบริการของตัวทนออกของ  (Brokerage  Charge)   
฿หຌผูຌน้าของขຌาหรือผูຌสงของออกทราบทุกครัๅง  ดยคาบริการของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ
ดังกลาว฿หຌคิดอยางป็นธรรมดยค้านึงถึงตຌนทุนทีไหมาะสม 



 หนຌา   ํ๕ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

(๏) ปฏิบัติงานออกของอยางมีทักษะละความช้านาญ  ดยตຌองจัดพนักงานหรือลูกจຌางทีไมีความรูຌ  
ความสามารถ  ละความช้านาญ฿นการออกของ  ป็นผูຌด้านินการ฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรละจะตຌอง
พัฒนาความรูຌ  ความสามารถ  ละความช้านาญของพนักงานหรือลูกจຌาง  ดยการ฿หຌขຌารับการอบรมหลักสูตร
ทีไกีไยวขຌองกับการออกของปละเมนຌอยกวาสามวัน 

(๐) ฿นการวาจຌางผูຌช้านาญการศุลกากรจะตຌองมีสัญญาวาจຌางป็นหนังสือละจຌงรายชืไอ
ผูຌช้านาญการศุลกากรของตนตอกรมศุลกากร  ละหากมีการปลีไยนปลง  จะตຌองจຌง฿หຌกรมศุลกากร
ทราบทุกครัๅงภาย฿นสิบหຌาวัน  นับตวันทีไมีการปลีไยนปลง 

(๑) ยืไนส้านางบการงินตอกรมศุลกากรดยพลัน  มืไอเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากกรมศุลกากร฿น
กรณีทีไมีหตุอันสมควร 

(6) ยืไนบบส้ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจ้าป  ตามบบนบทຌายประกาศนีๅ 
(7) จัดกใบละรักษาบัญชี  อกสาร  หลักฐาน  ละขຌอมูลเมวา฿นสืไอรูปบบ฿ด โ  ทีไกีไยวขຌอง

กับการน้าของขຌา  การสงของออก  ตามทีไก้าหนดเวຌ฿นกฎหมายศุลกากร  ประกาศหรือระบียบทีไกีไยวขຌอง
เมนຌอยกวาหຌาป  ดยตຌองจัดกใบอยางป็นระบบ  สามารถตรวจสอบละคຌนหาเดຌงาย  ละตຌอง฿หຌ 
ความรวมมือ฿นการสงอกสารหลักฐานละขຌอมูลเมวา฿นสืไอรูปบบ฿ด โ  พืไอประยชน์กการตรวจสอบ
ของพนักงานศุลกากร 

(8) ฿หຌความรวมมือ  ละอ้านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร฿นการขຌาเป
ตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานทีไอืไน฿ดทีไกีไยวขຌอง  พืไอท้าการตรวจสอบบัญชี  อกสาร  หลักฐาน  
ละขຌอมูลเมวา฿นสืไอรูปบบ฿ด โ  ทีไกีไยวขຌองกับการน้าของขຌา  การสงของออกตามทีไก้าหนดเวຌ 
฿นกฎหมายศุลกากร  ประกาศหรือระบียบทีไกีไยวขຌอง 

(9) จัด฿หຌมีระบบการรักษาความปลอดภัย  ละมีการประมินความสีไยง฿นการรักษาความปลอดภัย
ดຌานตาง โ  ภาย฿นสถานประกอบการของตนองตามนวทางทีไก้าหนด฿นอกสารค้านะน้าการรักษา
ความปลอดภัยประกอบการขอป็นผูຌประกอบการระดบัมาตรฐานออีอนบทຌายประกาศนีๅ 

(10) จຌงตอสวนมาตรฐานออีอ  ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากรดยพลัน  ฿นกรณีกิด
หตุการณ์ผิดปกติ  อุบัติหตุ  หรือหตุอันควรตຌองสงสัยทีไสงผลกระทบตอมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตามครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 

(11) กรณีทีไมีการปลีไยนปลงดังตอเปนีๅ  ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอตຌองจຌง฿หຌ 
สวนมาตรฐานออีอ  ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากรทราบภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไ 
การปลีไยนปลงส้ารใจ 

 (ก) ชืไอละทีไอยูนิติบุคคล  ละสาขา 
 (ข) การพิไม  –  ลด  สาขาหรือทุนจดทะบยีน 
 (ค) การควบรวมกิจการหรือการปรสภาพนิติบุคคล 
 (ง) การปลีไยนวัตถุประสงค์฿นการจัดตัๅงนิติบุคคล 



 หนຌา   ๎์ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

(12) ฿หຌตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจัดท้าขຌอมูล฿บขนสินคຌาขาขຌา  ละขຌอมูล 
฿บขนสินคຌาขาออก  ดย฿หຌ฿สลขอຌางอิงตามทีไกรมศุลกากรก้าหนด฿นชองลขอຌางอิงผูຌประกอบการระดับ
มาตรฐานออีอ  (AEO  Reference  Number) 

(ํ3) กรณีตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอยืไน฿บขนสินคຌา฿นรูปบบอกสาร  ฿หຌประทับตรา
หรือขียนตัวบรรจงดຌวยหมึกสีดงเวຌอยางชัดจนทีไมุมบนขวาของตຌนฉบับ฿บขนสินคຌา  ละส้านาทุกฉบับวา  
“ตวัทนออกของระดับมาตรฐานออีอ” 

สวนที่  ๎ 

ความรับผิดของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ขຌอ 10 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  มีความรับผิดดังตอเปนีๅ 
(ํ) ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะตຌองรับผิด฿นการกระท้าการ฿ด โ  ซึไงพนักงาน  

หรือลูกจຌาง  หรือผูຌช้านาญการศุลกากรของตนเดຌกระท้าเป฿นการปฏิบัติงานออกของทนตน  วຌนตจะ
พิสจูน์เดຌวาตนมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับการกระท้านัๅน 

(๎) ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอมีความผูกพัน฿นอันทีไจะตຌองช้าระหนีๅตอกรมศุลกากร  
ตามสัญญาประกันละทัณฑ์บนทีไเดຌ฿หຌเวຌตอกรมศุลกากร 

หมวด  ๏ 

สิทธิพิศษของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
ดຌานพิธีการศุลกากร 

 

 

สวนที่  ํ 

สิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรน้าของขຌา 
 

 

ขຌอ ํ1 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรน้าของขຌา  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ยกวຌนการตรวจ  วຌนตกรณีทีไมีระบียบพิธีการฉพาะรืไองก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน  หรือ 
มีหตุอันควรสงสัย 

(๎) กรณีทีไ มีปัญหาหรือขຌอตຌยຌงกีไยวกับสินคຌาทีไน้าขຌาขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือ 
ขณะตรวจปลอย  ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอมีสิทธิขຌารวมหารือพืไอหาขຌอยุติกับคณะท้างาน
พจิารณาปัญหาดຌานศุลกากรหรือพนักงานศุลกากรผูຌเดຌรับมอบหมายประจ้าส้านักงานศุลกากรตละพืๅนทีไ 



 หนຌา   ๎ํ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

(๏) กรณีสินคຌาทีไน้าขຌาตຌองสงตัวอยางพืไอท้าการวิคราะห์หรือประมินอากรพอ฿จกอนปลอย  
฿หຌชักตัวอยางละตรวจปลอยเปกอน  วຌนตกฎหมายหรือระบียบทีไออกตามกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง
ก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน  หรือมีหตุอันควรสงสัยวาป็นสินคຌาตຌองหຌามหรือตຌองก้ากัด 

(๐) สินคຌาทีไน้าขຌา฿นลักษณะป็นของกอง  (Bulk  Cargo)  เมตຌองวางประกันดຌานปริมาณ 

สวนที่  ๎ 

สิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสงของออก 
 

 

ขຌอ ํ2 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสงของออก  
ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ยกวຌนการตรวจ  วຌนตกรณีทีไมีระบียบพิธีการฉพาะรืไองก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน  หรือ 
มีหตุอันควรสงสัย 

(๎) ยกวຌนการชักตัวอยางสินคຌาทีไสงออก  วຌนตกฎหมายหรือระบียบอืไนทีไกีไยวขຌองก้าหนด฿หຌ
ชักตัวอยาง 

สวนที่  ๏ 

สิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสงของกลับออกเป  (Re-Export) 
 

 

ขຌอ ํ3 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสงของ
กลับออกเป  (Re-Export)  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) สินคຌาน้าขຌาทีไอยู฿นอารักขาของศุลกากร  ตจะสงออกทางดานศุลกากรอืไนทีไมิ฿ชดานศุลกากร
ทีไน้าขຌา  ฿หຌช้าระอากรหนึไง฿นสิบสวนตเมกินหนึไงพันบาทเดຌ  ทัๅงนีๅ  เมรวมถึงการน้าขຌา  สงออกทาง 
ดานศุลกากรทางบก  วຌนตกรณีทีไสามารถตรวจสอบ  ควบคุมละติดตามสินคຌาเดຌดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
ตามทีไกรมศุลกากรก้าหนด 

(๎) สินคຌาทีไประสงค์จะสงกลับออกเปทีไอยูนอกอารักขาของศุลกากร  เมตຌองผานการตรวจ 
รวมจากพนักงานศุลกากรทีไท้าหนຌาทีไสืบสวนละปราบปราม  วຌนตมีหตุอันควรสงสัยวาเดຌฝ่าฝนหรือ 
เมปฏิบัตติามบทบัญญัติของกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

สวนที่  ๐ 

สิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสินคຌาถายลํา 
 

 

ขຌอ ํ4 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสินคຌาถายล้า  
ดยสามารถ฿ชຌหลักประกัน฿นการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  ทนการวางงินหรือ



 หนຌา   ๎๎ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

หลักประกันของผูຌขอถายล้า฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสินคຌาถายล้าตามกฎหมายละหลักกณฑ์ 
ทีไกรมศุลกากรก้าหนด 

สวนที่  ๑ 

สิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสินคຌาผานดน 
 

 

ขຌอ ํ5 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานพิธีการศุลกากรสินคຌา 
ผานดน  ดยสามารถ฿ชຌหลักประกัน฿นการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  ทนการวางงิน
หรือหลักประกันของผูຌขอผานดน฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสินคຌาผานดนเดຌ 

สวนที่  ๒ 

สิทธิพิศษดຌานการคืนอากรทัไวเป 
 

 

ขຌอ ํ6 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานการคืนอากรทัไวเป   
ดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาคืนอากรทัไวเปทีไมีรายการสินคຌาเมกินหຌาสิบรายการตอ฿บขนสินคຌา  
ภาย฿นสิบวันท้าการนับตวันรับ฿บขอคืนอากรทัไวเป  (กศก.  ํ์๓)  พรຌอมอกสารหลักฐานครบถຌวนถูกตຌอง 

หมวด  ๐ 

สิทธิพิศษของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
ดຌานสิทธปิระยชน์ทางภาษีอากร 

 

 

สวนที่  ํ 

สิทธิพิศษดຌานการคืนอากรตามมาตรา  ๎๕  หงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ํ7 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานการคืนอากรตามมาตรา  ๎๕  
หงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๎๑๒์  มืไอตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอยืไนชุดค้าขอคืน
อากรตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไส้านักสิทธิประยชน์ทางภาษีอากรประกาศก้าหนด  ณ  สวนคืนอากร
พืไอการสงออก  ส้านกัสิทธิประยชน์ทางภาษีอากร  จะเดຌรับอนุมัติการคืนอากรทันทีทีไยืไนค้ารຌองขอ 

ชุดค้าขอคืนอากรซึไง฿ชຌสิทธิพิศษการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอทีไเดຌรับอนุมัติ 
การคืนอากรลຌว  พนักงานศุลกากรจะด้านินการตรวจสอบชุดค้าขอคืนอากรตามหลักการบริหารความสีไยง
ทีไกรมศุลกากรก้าหนด  ดยก้าหนดระยะวลาด้านินการลຌวสรใจ  ทัๅงนีๅ  ภาย฿ตຌงืไอนเขอกสารประกอบ
ชุดค้าขอคืนอากรครบถຌวนถูกตຌองตามงืไอนเขทีไก้าหนด  ดงันีๅ 



 หนຌา   ๎๏ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

(ํ) ชุดค้าขอคืนอากรทีไมี฿บขนสินคຌาขาขຌาละ฿บขนสินคຌาขาออกรวมกันเมกินหนึไงรຌอยฉบับ  
จะด้านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสิบหຌาวันท้าการนับตวันทีไเดຌรับชุดค้าขอคืนอากร   

(๎) ชุดค้าขอคืนอากรทีไมี฿บขนสินคຌาขาขຌาละ฿บขนสินคຌาขาออกรวมกันตัๅงตหนึไงรຌอยหนึไง 
ถึงสามรຌอยฉบับ  จะด้านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันท้าการนับตวันทีไเดຌรับชุดค้าขอคืนอากร 

(๏) ชุดค้าขอคืนอากรทีไมี฿บขนสินคຌาขาขຌาละ฿บขนสินคຌาขาออกรวมกันมากกวาสามรຌอยฉบับขึๅนเป  
จะด้านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสีไสิบหຌาวันท้าการนับตวันทีไเดຌรับชุดค้าขอคืนอากร   

สวนที่  ๎ 

สิทธิพิศษดຌานการชดชยคาภาษีอากร 
 

 

ขຌอ 18 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจะเดຌรับสิทธิพิศษดຌานการชดชยคาภาษีอากร  
ดยยืไนค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรส้าหรับสินคຌาสงออก  (กศก.  ๎์/ํ  หรือ  กศก.  ๎ํ/ํ)   
ณ  สวนชดชยคาภาษีอากร  ส้านักสิทธิประยชน์ทางภาษีอากร  พนักงานศุลกากรจะด้านินการ
ตรวจสอบชุดค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรละจัดพิมพ์บัตรภาษีตามก้าหนดระยะวลาด้านินการลຌวสรใจ  
ทัๅงนีๅ  ภาย฿ตຌงืไอนเขอกสารชุดค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรครบถຌวนถูกตຌองตามงืไอนเขทีไก้าหนด  ดงันีๅ 

(ํ) ชุดค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรทีไมีรายการสินคຌาเมกินสิบรายการตอชุด  จะด้านินการ
฿หຌลຌวสรใจภาย฿นจใดวันท้าการนับตวันทีไออก฿บรับค้าขอชดชยคาภาษีอากร  (กศก.  ํ๎๏) 

(๎) ชุดค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรทีไ มีรายการสินคຌากินสิบรายการตอชุด  ตเมกิน 
หຌาสิบรายการตอชุด  จะด้านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสิบหຌาวันท้าการนับตวันทีไออก฿บรับค้าขอชดชย
คาภาษีอากร  (กศก.  ํ๎๏) 

(๏) ชุดค้าขอรับงินชดชยคาภาษีอากรทีไมีรายการสินคຌามากกวาหຌาสิบรายการตอชุดจะด้านินการ
฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบวันท้าการนับตวันทีไออก฿บรับค้าขอชดชยคาภาษีอากร  (กศก.  ํ๎๏) 

หมวด  ๑ 

การ฿ชຌตราสัญลักษณ์ผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ขຌอ 19 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอสามารถน้าตราสัญลักษณ์ผูຌประกอบการระดับ
มาตรฐานออีอเป฿ชຌเดຌ  ดยมีหลักกณฑ์ดังนีๅ 

(1) ตราสัญลักษณ์ผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอป็นกรรมสิทธิ่ของกรมศุลกากร  หຌามมิ฿หຌ
ดัดปลง  ตกตง  พิไมติม  ตัดทอน  ปลีไยนปลงสีหรือมิต฿ิด โ 

(2) หຌามมิ฿หຌ฿ชຌตราสัญลักษณ์นีๅ฿นการหาผลประยชน์ทางการคຌาหรือผลประยชน์อืไน฿ดอันป็น
การมิชอบ 



 หนຌา   ๎๐ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

หมวด  ๒ 

การระงับการ฿ชຌสิทธิพิศษป็นการชั่วคราว  การพิกถอนสถานภาพ 

ละการสิๅนสภาพการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ขຌอ 20 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีออาจถูกระงับการ฿ชຌสิทธิพิศษป็นการชัไวคราว  
หรืออาจถูกพิกถอนสถานภาพการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอเดຌ  ฿นกรณีดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ฝ่าฝนหรือเมปฏิบัติตามทีไก้าหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ  หรือกระท้าการอืไน฿ดอันป็นหตุ฿หຌ 
กรมศุลกากรเดຌรับความสียหายอยางรຌายรง 

(๎) กระท้าความผิดตามกฎหมายศุลกากร  หรือกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับการศุลกากร  หรือ
กระท้าการอืไน฿ด  ดยมีจตนาฉຌอคาภาษีอากร  หรือจตนาทุจริต฿นการขอคืนงินอากร  หรือขอชดชย 
คาภาษีอากร  ละกรมศุลกากรพิจารณาป็นทีไยุติวาป็นความผิดตามทีไกลาวหา   

(๏) เมสามารถปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย฿หຌป็นเปตามมาตรฐานทีไก้าหนด 
(4) ถูกพัก฿ชຌการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของตามกฎหมายศุลกากร 
(5) เมจຌงการปลีไยนปลง  ตามขຌอ  9  (11)  ดยเมมีหตุอันสมควร 
(6) น้าตราสัญลักษณ์ผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอเป฿ชຌ฿นการหาผลประยชน์ทางการคຌา

หรือผลประยชน์อืไน฿ด  อันป็นการมิชอบ 
การระงับการ฿ชຌสิทธิพิศษป็นการชัไวคราวจะสิๅนสุดลงมืไอตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ

เดຌด้านินการกຌเขหตุหงการระงับการ฿ชຌสิทธิดังกลาว  ละกรมศุลกากรเดຌอนุมัติ฿หຌยกลิกการระงับ 
การ฿ชຌสิทธินัๅน 

ขຌอ 21 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอตามประกาศนีๅจะสิๅนสภาพมืไอ 
(1) จຌงความประสงค์ขอยกลิกสถานภาพ  ละกรมศุลกากรเดຌประกาศ฿หຌสิๅนสภาพการ 

ป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
(๎) ขาดคุณสมบัติการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอตามหลักกณฑ์ทีไกรมศุลกากร

ก้าหนด  ละกรมศุลกากรสัไงพิกถอนสถานภาพการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
(3) กรณีมีความผิดตามมาตรการละบทลงทษตัวทนออกของทีไกระท้าความผิดอยางชัดจຌง 

ทีไ฿หຌพิกถอนการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของ 
(4) ป็นผูຌขอจดทะบียนลิกบริษัทฯ  หรือหຌางฯ  หรือนายทะบียนหุຌนสวนบริษัทขีดชืไอออกจาก

ทะบียนหุຌนสวนบริษัท 
(5) ศาลมีค้าสัไง฿หຌพิทักษ์ทรัพย์ดใดขาด  หรือมีค้าสัไง฿หຌฟ้นฟูกิจการ  หรือมีค้าสัไง฿หຌลิกบริษัทฯ  

หรือหຌางฯ   
ขຌอ 22 ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  ทีไถูกระงับการ฿ชຌสิทธิพิศษป็นการชัไวคราว  

พิกถอนสถานภาพหรือ฿หຌสิๅนสภาพการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอตามประกาศนีๅ  สามารถ



 หนຌา   ๎๑ 

ลม   ํ๏๑   ตอนพิศษ   ํ๏๓   ง ราชกิจจานุบกษา ํ๐   มิถุนายน   ๎๑๒ํ 
 

 
 

ยืไนค้ารຌองขอ฿หຌทบทวนค้าสัไงเดຌ  ณ  สวนมาตรฐานออีอ  ส้านักมาตรฐานพิธีการละราคาศุลกากร  
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงค้าสัไง  พรຌอมนบอกสารละหลักฐานทีไจ้าป็น  ดยกรมศุลกากร
จะพิจารณาทบทวนละจຌง฿หຌทราบภาย฿นสีไสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับค้ารຌอง  ละผลการพิจารณา 
ถือป็นทีไสุด 

หมวด  ๓ 

ผูຌชํานาญการศุลกากรประจ้าตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
 

 

ขຌอ ๎3 ผูຌช้านาญการศุลกากรจะตຌองผานการอบรมหลักสูตรผูຌช้านาญการศุลกากรตามหลักกณฑ์
ทีไกรมศุลกากรก้าหนด  ละจะตຌองปฏิบัติหนຌาทีไป็นประจ้า฿หຌกับตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ
พียงรายดียวทานัๅน 

ขຌอ ๎4 ผูຌช้านาญการศุลกากรประจ้าตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  มีหนຌาทีไดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ฿หຌค้าปรึกษา  นะน้า  ละฝຄกอบรมกีไยวกับการปฏิบัติงานออกของตามกฎหมายศุลกากร  

กฎหมายอืไน  ประกาศหรือระบียบทีไกีไยวขຌองกพนักงานหรือลูกจຌางผูຌปฏิบัตงิานออกของของตัวทนออก
ของระดับมาตรฐานออีอ 

(๎) ควบคุมดูลละรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบความถูกตຌองกีไยวกับการสดงชนิด  ราคาศุลกากร  
ละพิกัดอัตราศุลกากรของสินคຌา  ละตรวจสอบอกสาร฿นการปฏิบัติพิธีการศุลกากร฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
ศุลกากร  กฎหมายอืไน  ประกาศหรือระบียบทีไกีไยวขຌอง  กอนสงขຌอมูลขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ของกรมศุลกากร 

ขຌอ ๎5 ผูຌช้านาญการศุลกากรราย฿ดฝ่าฝนการปฏิบัติหนຌาทีไของตน  ละเมควบคุมดูล 
฿หຌตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอด้านินการตามทีไก้าหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ  ป็นหตุ฿หຌกรมศุลกากร
เดຌรับความสียหายอยางรຌายรง  กรมศุลกากรอาจพิจารณาพิกถอนการป็นผูຌช้านาญการศุลกากร  หรือ
ระงับการป็นผูຌช้านาญการศุลกากรชัไวคราว  หรือด้านินการอืไน฿ดตามทีไกรมศุลกากรก้าหนด 

หมวด  ๔ 

บทฉพาะกาล 
 

 

ขຌอ ๎6 ฿นกรณีทีไหในวามีหตุอันสมควร  อธิบดีกรมศุลกากรอาจสัไงการป็นอยางอืไนนอกหนือ 
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ตเมตไ้ากวาหนึไงลຌานบาท 
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ค านะน าการรักษาความปลอดภัยประกอบ 
การขอป็นผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 
(Authorized Economic Operator: AEO) 
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1. บทน า (Introduction) 

ครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator: AEO) ริไมมา 
จากหตุการณ์การกอการรຌาย 911 มืไอวันทีไ 11 กันยายน 2544 ป็นตຌนมา ท า฿หຌทัไวลกตระหนักถึง
ความส าคัญของมาตรการความปลอดภัย฿นการขนสงสินคຌาระหวางประทศ จึง เดຌมีมาตรการพืไอป้องกัน    
การกอการรຌายกิดขึๅนหลายมาตรการ ดยนานาประทศเดຌสรຌางระบียบทีไนຌนหนัก฿นรืไองการพิไมความ
ขຌมงวดดຌานความปลอดภัยตัๅงตหลงก านิดสินคຌาเปตลอดหวงซอุปทานของการขนสงสินคຌา ดຌวยการระบุ
สินคຌาทีไมีความสีไยงอันตรายสูง฿หຌรใวทีไสุดกอนการน าขຌา การพิจารณาผูຌประกอบการคຌาทีไมีความนาชืไอถือสูง
฿นดຌานความปลอดภัย ละก าหนด฿หຌจຌงขຌอมูลลวงหนຌากอนการน าขຌา -สงออก ดยหนวยงานศุลกากรของ  
ตละประทศจะตຌองมีความพรຌอม฿นการลกปลีไยนขຌอมูลลวงหนຌาระหวางกันผานระบบอิลใกทรอนิกส์ 

องค์การศุลกากรลกหรือ WCO เดຌก าหนดกรอบมาตรฐาน฿นการรักษาความปลอดภัย ละการอ านวย
ความสะดวกทางการคຌาลก (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade : 
SAFE) มีหลักการส าคัญประการหนึไง คือ ความรวมมือกันระหวางศุลกากร ละผูຌประกอบการของตละ
ประทศพืไอสรຌางความปลอดภัยตลอดหวงซอุปทานของการน าขຌาละสงออกสินคຌาดย WCO เดຌก าหนด
ครงการ Authorized Economic Operator (AEO) ขึๅนป็นนวทางปฏิบัติพืไอป็นการรับรองผูຌประกอบการ    
ทีไกีไยวขຌองกับการคลืไอนยຌายสินคຌาตลอดหวงซอุปทานวามีการด านินงานทีไปลอดภัย เดຌรับการรับรองจาก
ศุลกากรวาเดຌปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO ฿นรืไองการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมตัๅงตผูຌผลิต ผูຌน าขຌา 
ผูຌสงออก ตัวทน ผูຌขนสง ผูຌรวบรวม คนกลาง ทารือ ทาอากาศยาน ผูຌประกอบกิจการทารถ คลังสินคຌา ผูຌจัด
จ าหนาย ป็นตຌน ขณะนีๅเดຌมีหลายประทศด านินครงการ AEO ลຌว ภาย฿ตຌชืไอรียกทีไตกตางกัน ชน 
ครงการ Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ของประทศสหรัฐอมริกา ครงการ 
Secure Export Scheme ของประทศนิวซีลนด์ ครงการ Secure Trade Partnership ของประทศ
สิงคปร์ ครงการ Classified Management of Enterprises ของประทศจีน ครงการ AEO ของประทศ
กาหลีละประทศญีไปุ่น ป็นตຌน 

ผูຌประกอบการทีไสน฿จขຌารวมครงการ AEO จะตຌอง 
(1) จัดท าระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย 

(2) จัดท าการประมินความสีไยง฿นดຌานการรักษาความปลอดภัยภาย฿นสถานประกอบกิจการ    
ของตน ดยปรียบทียบกับนวทางทีไก าหนด฿นค านะน าการรักษาความปลอดภัย
ประกอบการขอป็นผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ  

(3) จัดท าอกสารชีๅจงการรักษาความปลอดภัยของหนวยงาน (Security Profile) พืไอ฿หຌหใน
ภาพรวมของบริษัท฿นการด านินมาตรการ฿นการรักษาความปลอดภัยภาย฿ตຌค านะน าฯ นีๅ
เป฿ชຌ 

อกสารค านะน าการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอป็นผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 
ป็นอกสารทีไน าสนอนืๅอหา พืไอ฿ชຌป็นกรอบส าหรับก าหนดนวทาง฿นการพัฒนามาตรการรักษาความ
ปลอดภัยขององค์กร รวมถึงการน าเป฿ชຌ การติดตามผล ละการปรับปรุงมาตรการทีไมีอยูลຌว฿หຌมี 
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
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2. ระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย (Security Management System) 

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการจะตຌองสรຌางระบบจัดการดຌานการรักษาความปลอดภัย
ขึๅน พืไอความตอนืไองของการด านินงาน รวมถึงการทบทวนปรับปรุง฿หຌทันสมัยอยูสมอ ทัๅงนีๅ จะตຌองจัดท า
รายงานสรุประบบการจัดการดຌานความปลอดภัยขององค์กร ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

(1) นยบาย วัตถุประสงค์ ละพันธกิจ฿นดຌานการรักษาความปลอดภัยขององค์กร 

(2) ขัๅนตอนการปฏิบัติงานละการสืไอสารขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการรักษาความปลอดภัย ทัๅงจาก
องค์กรเปยังพนักงานละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ละจากกลุมบุคคลดังกลาวมายังหนวยงาน  

(3) กระบวนการ฿นการตรวจสอบ ทบทวน ละปรับปรุงมาตรการ฿นการรักษาความปลอดภัย
ป็นระยะ ตามตทีไองค์กรก าหนด พืไอ฿หຌมาตรการทีไ฿ชຌมีความทันสมัย ตอนืไอง ละมี
ประสิทธิภาพ 

(4) ขຌอมูลรายละอียดอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  



นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

4 
 

 

 

3. การประมินความสีไยง (Risk Assessment) 

องค์กรทีไขຌารวมครงการ AEO นีๅ จะตຌองด านินการประมินความสีไยงดຌานการรักษาความปลอดภัย
ทีไอาจกิดขึๅน฿นการด านินธุรกิจของตน รวมถึงธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ  
ผูຌผลิตหรือผูຌจัดหาสินคຌา (Manufacturers/ Suppliers)  

ผูຌผลิตหรือผูຌจัดหาสินคຌา ดยปกติจะป็นหนวยงานริไมตຌนของครือขายการคลืไอนยຌายสินคຌาทัๅงหมด 
วัตถุดิบละสินคຌาทีไมาจากรงงานหลานีๅจะตຌองมีอกสารก ากับทีไถูกตຌองตัๅงตรกริไม พืไอป้องกันความ
ผิดพลาดของขຌอมูล ละลดขัๅนตอนการตรวจสอบรายละอียด฿นภายหลัง ดังนัๅน การจัดท าบัญชีสินคຌาทีไ 
ถูกตຌอง การบรรจุหีบหอทีไมิดชิดนนหนา ละการจัดสงอกสารทีไชัดจนจะชวย฿หຌผูຌผลิตหรือผูຌจัดหาสินคຌา
สามารถจัดสงสินคຌา฿หຌกับผูຌรับสินคຌาล าดับตอโ เปเดຌอยางปลอดภัย  

ผูຌประกอบการรงพักสินคຌา ละจຌาของรงพักสินคຌา 

ผูຌประกอบการรงพักสินคຌาละจຌาของรงพักสินคຌา  จะป็นผูຌเดຌรับมอบสินคຌาจากผูຌผลิต หรือ        
ผูຌจัดหาสินคຌา พืไอท าการกใบรักษาละสงตอ฿หຌกับผูຌรับสินคຌาล าดับตอโ เป ดังนัๅน ผูຌประกอบการรงพักสินคຌา
ละจຌาของรงพักสินคຌาจะตຌองมีระบบการจัดกใบขຌอมูลทีไสามารถตรวจสอบสินคຌาทัๅงการน าขຌามา ละการ
จัดกใบ ตลอดจนสามารถจัดสงขຌอมูล฿หຌกับผูຌรับสินคຌาล าดับตอโ เปเดຌทันที นอกจากนีๅรงพักสินคຌาจะตຌองมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยทีไมีประสิทธิภาพ สดง฿หຌหในวาสินคຌาทีไกใบรักษาเวຌมีความปลอดภัย 

ผูຌประกอบการขนสง 
ผูຌประกอบการขนสงมีความรับผิดชอบหลัก฿นการขนสงสินคຌาจากจุดหนึไงเปยังอีกจุดหนึไง ดังนัๅน 

ผูຌประกอบการขนสงจะตຌองมีมาตรการ฿นการป้องกันมิ฿หຌยานพาหนะทีไ฿ชຌ฿นการขนสง ถูกปลຌน หรือถูก 
น าเป฿ชຌ฿นทางทีไผิด อีกทัๅงจะตຌองมีระบบการจัดกใบขຌอมูลทีไสามารถควบคุมละติดตามสินคຌาเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ สรຌางความมัไน฿จวาสินคຌาทีไบรรทุกเปกับยานพาหนะนัๅน จะเมถูกสับปลีไยนหรือท าลาย 

ผูຌประกอบการทา/ทีไ 
ผูຌประกอบการทา/ทีไ มีความรับผิดชอบหลัก฿นการดูลสินคຌาละตูຌคอนทนนอร์ ทัๅงกอนทีไจะน าขึๅน

ครืไองบินหรือยานพาหนะอืไน ละหลังจากน าสินคຌาละตูຌคอนทนนอร์ลงจากครืไองบินหรือยานพาหนะอืไน 
ดยฉพาะอยางยิไง ทา/ทีไจะป็นจุดสุดทຌาย฿นการสงสินคຌาออก ละป็นจุดรก฿นการน าสินคຌาขຌา ดังนัๅน 
อาคารละสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบสินคຌาละตูຌคอนทนนอร์ จึงควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยทีไ มี
ประสิทธิภาพละชืไอถือเดຌ 
ผูຌประกอบการขนสงทางรือ/อากาศยาน/ทางบก 

ผูຌประกอบการขนสงทางรือ/อากาศยาน/ทางบก มีความรับผิดชอบหลัก฿นการขนสงสินคຌาจากจุด
หนึไงเปยังอีกจุดหนึไง ดังนัๅน จึงควรมีมาตรการพืไอป้องกันมิ฿หຌยานพาหนะถูกปลຌนหรือถูกสับปลีไยนระหวาง
การดินทาง ผูຌประกอบการควรจะมีระบบการจัดกใบขຌอมูลทีไสามารถควบคุมละติดตามสินคຌาทีไเปกับ
ยานพาหนะนัๅน นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการควรจะสรຌางความมัไน฿จวายานพาหนะของตน รวมทัๅงสินคຌาบน
ยานพาหนะจะเมถูกสับปลีไยนหรือท าลายเดຌ 
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ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการจะตຌองจัดท ารายงานสรุปขัๅนตอนการประมินความสีไยง

฿นดຌานการรักษาความปลอดภัย ทัๅงนีๅ ควรมีรายละอียดครอบคลุมรืไองดังตอเปนีๅ 
(1) ผนภูมิสดงล าดับขัๅนตอน (Flow Chart) ฿นการประมินความสีไยง 
(2) การระบุความสีไยงละจุดออนดຌานความปลอดภัย หลังจากทีไเดຌด านินการประมินความ

สีไยงลຌว 

(3) มาตรการตางโ ทีไน ามา฿ชຌพืไอลดความสีไยงละจุดออนนัๅนโ 

(4) การประมินความสีไยงเดຌริไมด านินการมืไอ฿ด 

(5) บุคคลหรือหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นรืไองการประมินความสีไยง ละ 

(6) ขຌอมูลรายละอียดอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
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4. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการ จะตຌองจัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัย ซึไงมี
องค์ประกอบส าคัญ 8 ดຌาน ดังนีๅ 

(1) ความปลอดภัย฿นการขຌา-ออกอาคารสถานทีไ 
(2) ความปลอดภัย฿นสวนทีไกีไยวกับพนักงาน 

(3) ความปลอดภัย฿นสวนของพันธมิตรทางธุรกิจ 

(4) ความปลอดภัย฿นสวนทีไกีไยวกับสินคຌา 
(5) ความปลอดภัยส าหรับยานพาหนะขนสงสินคຌา 
(6) ความปลอดภัยทางดຌานขຌอมูล ละระบบทคนลยีสารสนทศของหนวยงาน 

(7) ระบบการตรวจสอบละสืบสวนหตุการณ์ทีไกิดขึๅน ละ 

(8) ระบบการจัดการมืไอกิดวิกฤตการณ์ละนวทางด านินการกຌเข  
มาตรการรักษาความปลอดภัยทีไจัดท าขึๅนจะตຌองระบุรายละอียด฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ    

รวมถึงนบอกสารอຌางอิงประกอบรายงาน อาทิ คูมือการปฏิบัติงานทีไอธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตางโ 

฿นกรณีทีไมิเดຌมีมาตรการรักษาความปลอดภัย฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไง หรือหลายดຌานดังทีไเดຌกลาวเวຌ
ขຌางตຌน กรุณาระบุถึงสาหตุทีไมิเดຌก าหนดเวຌ ละหากองค์กรเดຌก าหนดมาตรการตกตางจากทีไระบุเวຌ ขอ฿หຌ
จัดท ารายละอียดมาตรการทีไตกตางดังกลาวเวຌ฿นรายงานดຌวย 

มาตรการรักษาความปลอดภัย฿นกรณีมีหลายสถานทีไหรือหลายสาขา ละสถานทีไหรือสาขานัๅนมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยทีไตกตางออกเปคอนขຌางมาก จะตຌองจัดท ารายงานมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยยกเวຌดຌวย 

ส าหรับนวทาง฿นการจัดท ารายงานมาตรการดຌานการรักษาความปลอดภัย฿นตละดຌาน สามารถ   
ดูรายละอียดเดຌจากอกสารนบทຌายนีๅ 
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อกสารนบทຌาย 

นวทางส าหรับจัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัย฿นดຌานตางๆ 

1. ความปลอดภัย฿นการขຌา-ออกอาคารสถานทีไ (Premise Security and  Access Control)  

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองมีระบบการป้องกันมิ฿หຌผูຌเมมีอ านาจ หรือผูຌเมมี  
สวนกีไยวขຌอง ขຌาเป฿นอาคารสถานทีไขององค์กร เมวาจะป็นดຌาน฿นหรือดຌานนอกตัวอาคารสถานทีไ ระบบ
จะตຌองสามารถตรวจสอบเดຌวา ผูຌทีไขຌา-ออก฿นตละชองทางนัๅนคือ฿คร มีอ านาจหนຌาทีไ หรือเดຌรับอนุญาต
หรือเม ทัๅงนีๅ หนวยงานตຌองมีผนผังสดงทางขຌา-ออกทุกจุด ละมีการควบคุมการผานขຌา-ออก ของจุด
ดังกลาว รวมทัๅงมีการวิคราะห์หาจุดออนพืไอป้องกันการขຌาของบุคคลทีไเมมีอ านาจหรือเมมีสวนกีไยวขຌอง 

การรักษาความปลอดภัยควรค านึงถึงรืไองดังตอเปนีๅ ดยค านึงถึงประภทละขนาดของธุรกิจ 
รวมถึงการประมินความสีไยงขององค์กรละธุรกิจทีไกีไยวขຌองดຌวย 

 พืๅนทีไ/บริวณ นวทางการรักษาความปลอดภัย 
1.1 อาณาขตของรัๅว 

 
- จะตຌองมีรัๅวลຌอมรอบอาณาขตทัๅงหมดรวมถึงพืๅนทีไจัดกใบหรือวางสินคຌา      

ตูຌคอนทนนอร์ หัวลาก หางลากละรถบรรทุก ทัๅงนีๅ  รัๅวดังกลาวจะตຌอง
เดຌรับการดูลอยางสมไ าสมอพืไอ฿หຌอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌตามปกติ  

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุรายละอียดของรัๅวลຌอมรอบ ละ 
สิไงกีดขวางกอนทีไจะขຌาถึงตัวสินคຌาหรืออุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง รวมถึง
รายละอียด฿นการบ ารุงรักษารัๅวลຌอมรอบ ละสิไงกีดขวางนัๅน 

1.2 ประตูรัๅว ละประตู
ขຌา-ออก อาคาร
สถานทีไ 
 

- ประตูขຌา-ออก ส าหรับพาหนะละ/หรือบุคคล จะตຌองมีจຌาหนຌาทีไ
ควบคุมดูลอยูตลอดวลา 

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุมาตรการทีไ฿ชຌควบคุมบุคคลละ
พาหนะทีไผานขຌาออกประตูรัๅว ละประตูขຌา-ออก อาคารสถานทีไ 

1.3 บริวณทีไจอดรถ - จะตຌองมีมาตรการ฿นการควบคุมดูลบริวณทีไจอดรถ เมควรอนุญาต฿หຌ
รถยนต์สวนบุคคลจอดบริวณทีไ฿กลຌกับจุดขนถายละกใบสินคຌา กรณี
พืๅนทีไหวงหຌาม (Restricted Area) จะตຌองก าหนดทีไจอดรถ฿นบริวณ
พืๅนทีไควบคุมอยางชัดจน ละบันทึกทะบียนพาหนะพืไอกใบเวຌป็น
ขຌอมูลทีไสามารถสดงตอจຌาหนຌาทีไศุลกากร หากมีการรຌองขอ 

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุมาตรการควบคุมดูลบริวณทีไ  
จอดรถ฿นทุกพืๅนทีไทีไสามารถขຌาถึงจุดขนถายละกใบสินคຌา 

1.4 ครงสรຌางอาคาร
สถานทีไ 
 

- จะตຌองสรຌางดຌวยวัสดุทีไป้องกันการบุกรุกดยผิดกฎหมาย ละควรเดຌรับ
การดูลละซอมซมอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ 

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุรายละอียดมาตรการทีไ฿ชຌ฿นการ
บ ารุงรักษาครงสรຌางอาคารสถานทีไ 

1.5 อุปกรณ์ลใอก - หนຌาตาง ประตู ละประตูรัๅวทุกบานจะตຌองมีอุปกรณ์ลใอก หรือมาตรการ
อยางอืไนทีไสามารถควบคุมดูลละป้องกันการบุกรุกเดຌ นอกจากนีๅฝ่าย
บริหารหรือหนวยงานดຌานการรักษาความปลอดภัยควรควบคุมดูล ละ
฿หຌความส าคัญ฿นรืไองพนักงานทีไท าหนຌาทีไถือกุญจละอุปกรณ์ลใอก 
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  - องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุรายละอียดอุปกรณ์ลใอก หรือ
อุปกรณ์อืไนทีไ฿ชຌป้องกันการบุกรุก รวมถึงรายละอียด฿นการมอบหมาย
พนักงานทีไท าหนຌาทีไถือกุญจละอุปกรณ์ลใอก 

1.6 สงสวาง - จัด฿หຌมีสงสวางพียงพอทัๅง฿นอาคารสถานทีไ ละบริวณดยรอบทัๅง 
ดຌาน฿นละดຌานนอก ซึไงรวมถึงทางขຌา-ออก บริวณรับ-สงสินคຌา ละทีไ
กใบสินคຌา บริวณก าพง/รัๅว ละทีไจอดรถ 

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุรายละอียดของระบบสงสวางทีไ฿ชຌ 
(ชน จ านวนละชนิดของหลอดเฟตอพืๅนทีไวัดป็นตารางมตร ป็นตຌน) 

1.7 ระบบจຌงตือนภัย 
ละกลຌองวงจรปຂด 

- จะตຌองติดตัๅงระบบตือนภัยละกลຌองวงจรปຂด พืไอป้องกันการบุกรุก 
ละขยายพืๅนทีไ฿นการรักษาความปลอดภัย฿หຌทัไวถึง อีกทัๅงยังชวย฿นการ
สืบสวน฿นภายหลังดຌวย 

- องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองระบุรายละอียดระบบตือนภัยละ
กลຌองวงจรปຂดทีไน ามา฿ชຌ รวมถึงรายละอียดของพืๅนทีไทีไระบบตือนภัย
ละกลຌองวงจรปຂดสามารถขຌาถึงเดຌ 

1.8 บริ  วณหวงหຌ า ม 
(Restricted Area)  

- ฿นกรณีทีไมีขตหรือบริวณหวงหຌาม จะตຌองมีการก าหนดขตอยางชัดจน 
ละมีมาตรการก ากับดูลพืไอป้องกันการขຌาเป฿นขตดังกลาวดยเมเดຌ
รับอนุญาต 

1.9 พ นั ก ง า น รั ก ษ า
ความปลอดภัย 
 

- จะตຌองมีมาตรการ฿นการก าหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานรักษาความ
ปลอดภัย หรืออาจ฿ชຌบริการจากบริษัทภายนอกทีไรับจຌางดูลรักษาความ
ปลอดภัย พืไอ฿หຌหนวยงานมีความปลอดภัยมากยิไงขึๅน 

1.10 กา รคว บคุ ม ก า ร
 ขຌ า -อ อ ก ข อ ง
พนักงาน 
 

- จะตຌองมีการจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานหรือระบบอืไนโ ทีไ฿ชຌระบุตัว
พนักงานพืไอคุมการขຌา-ออก ชน บัตรพนักงานทีไติดรูปถายสี หรือระบบ
พิมพ์ลายนิๅวมือ ป็นตຌน  

- หนวยงานควร฿หຌพนักงานขຌา-ออกเดຌฉพาะพืๅนทีไทีไตนจ าป็นจะตຌองขຌา
เปปฏิบัติหนຌาทีไทานัๅน ทัๅงนีๅ หนวยงานอาจจะก าหนดสีของครืไองบบ
พนักงานบางต าหนง฿หຌตกตางพืไอประยชน์฿นการระบุต าหนงหนຌาทีไ 
ป็นตຌน ละตຌองมีการตออายุบัตรประจ าตัวทุกปี 

1.11 กา รคว บคุ ม ก า ร
ขຌ า -ออกส าหรั บ
บุคคลภายนอก 
 

- จะตຌองมีระบบควบคุมละตรวจสอบบุคคลภายนอกทีไขຌามา฿นองค์กร 
ชน การยืไนบัตรประจ าตัวละลงทะบียนทีไจุดรักษาความปลอดภัย ละ
จะตຌองติดบัตรชัไวคราวทีไออก฿หຌ฿นจุดทีไสามารถสังกตเดຌดยงาย
ตลอดวลาทีไอยู฿นองค์กร นอกจากนีๅ จะตຌองจัดหาพนักงานทีไท าหนຌาทีไ
พาบุคคลภายนอกขຌาเป฿นหนวยงาน ละ฿หຌขຌาเดຌฉพาะพืๅนทีไทีไอนุญาต
ทานัๅน   

1.12 การป้องกันบุคคลทีไ
เมเดຌรับอนุญาตขຌา
เป฿นหนวยงาน 

- จะตຌองมีก าหนดการฝຄกอบรม฿หຌกับพนักงานทุกคน พืไอ฿หຌความรูຌ
กีไยวกับการป้องกันหตุรຌายจากบุคคลทีไเมพึงประสงค์ รวมถึงการ
รายงานหตุการณ์฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทราบ 
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2. ความปลอดภัย฿นสวนทีไกีไยวกับพนักงาน (Personnel Security)  

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองมีขัๅนตอนการปฏิบัติกีไยวกับการคัดลือกพนักงาน 
ละตรวจสอบพนักงานทีไท างานอยูอยางสมไ าสมอ มีการ฿หຌการศึกษา ละอบรมกับพนักงาน฿นรืไองนยบาย
รักษาความปลอดภัยขององค์กร การตระหนักถึงผลหากเมปฏิบัติตาม รวมถึงความขຌา฿จวาจะด านินการ
อยางเร หากกิดความผิดพลาด฿นการรักษาความปลอดภัย 

2.1 การตรวจสอบขຌอมูลพนักงานกอนการจຌางงาน 

 จะตຌองมีมาตรการ฿นการตรวจสอบขຌอมูล฿น฿บสมัครของผูຌมาสมัครงาน อาทิ ประวัติการจຌางงาน
ยຌอนหลัง ขຌอมูลอຌางอิง ละภูมิหลังการศึกษา กอนการรับบุคคลขຌาท างาน พืไอ฿หຌน฿จวาบุคคลหลานัๅนเมคย
มีประวัติการกระท าผิด฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการกอการรຌาย การกระท าผิดทางศุลกากร หรือการกระท าผิดทาง
อาญาอืไนโ ดยฉพาะอยางยิไง฿นต าหนงทีไส าคัญหรือกีไยวขຌองกับการรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบละสืบสวนภูมิหลังควรจะด านินการตามความหมาะสม ภาย฿ตຌกฎหมายของ
ประทศ ทัๅงนีๅ หนวยงานอาจตรวจสอบละสืบสวนภูมิหลังของบุคคลทีไจะรับขຌาท างานดยละอียด หากป็น
ต าหนงทีไส าคัญ หรือต าหนงทีไสามารถท า฿หຌการปฏิบัติงานขององค์กรหละหลวมเดຌ 

2.2 การตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน 

จะตຌองมีขัๅนตอนปฏิบัติ฿นการด านินการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับ
หตุผลความจ าป็นตามต าหนงของพนักงานนัๅน  

หนวยงานควรปรับปรุงขຌอมูลของพนักงานตละคน฿หຌ ป็นปัจจุบัน รวมถึงการอา฿จ฿สดูล
พนักงานทีไมพีฤติกรรมผิดปกติดยค านึงถึงสถานภาพทางสังคมหรือศรษฐกิจทีไปลีไยนปลง 

2.3 การ฿หຌการศึกษาละการฝຄกอบรม 

จะตຌองจัด฿หຌมีการศึกษา ละฝຄกอบรมพนักงาน฿นรืไองการรักษาความปลอดภัย ดังนีๅ 
(1) นยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กร 

(2) การสังกตสิไงผิดปกติทีไจะมีผลตอการรักษาความปลอดภัย  
(3) การรักษาความปลอดภัยสินคຌา  
(4) การป้องกันมิ฿หຌผูຌเมเดຌรับอนุญาตขຌา-ออก฿นหนวยงานสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌ 
(5) การสังกตสินคຌา บุคคล พฤติกรรมทีไนาสงสัย ละการรายงาน฿หຌหนวยงานทราบ 

ครงการดังกลาวควรบรรจุอยู฿นหลักสูตรส าหรับพนักงาน฿หมทีไขຌาท างาน รวมถึงการจัดอบรม
฿หຌกับพนักงานทีไเดຌคยรับฟังหลักสูตรนีๅมาระยะวลาหนึไงลຌว (Refresher Course) พืไอ฿หຌพนักงานหลานัๅน 
เดຌรับทราบขาวสารขຌอมูลกีไยวกับรืไองภัยคุกคามความปลอดภัยทีไป็นปัจจุบัน 

2.4 วิธีปฏิบัติกับพนักงานทีไออกจากองค์กรลຌว 

จะตຌองมีวิธีปฏิบัติอยางรวดรใว ฿นการยกลิกบัตรพนักงานส าหรับการผานขຌา-ออก หรือการ
ขຌาถึงระบบตางโ ของหนวยงาน ส าหรับพนักงานทีไมิเดຌท างานกับหนวยงานลຌว 



นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

10 
 

 

 
3. ความปลอดภัย฿นสวนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Security)  

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจทีไกีไยวขຌองทัๅง  
฿นประทศละตางประทศ พืไอกระตุຌน฿หຌธุรกิจหลานัๅนพิไมมาตรการรักษาความปลอดภัยดยสมัคร฿จ 

ค าวา พันธมิตรทางธุรกิจ  หมายถึง ผูຌจัดหา ผูຌผลิต ผูຌ฿หຌบริการ ผูຌท าสัญญา ละผูຌจัดจ าหนาย 
(Vendor) ซึไงองค์กรจัดจຌางจากภายนอก ทัๅงทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ละทีไคาดวาจะท าธุรกิจดຌวย฿นอนาคต  

3.1 การคัดลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 

จะตຌองมีมาตรการ฿นการคัดลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ซึไงรวมถึงการสัมภาษณ์ การตรวจสอบขຌอมูล
ทัๅงทีไเดຌจากพันธมิตรอง ละจากหลงขຌอมูลอຌางอิงภายนอก ตัวอยางชน ศูนย์บริการขຌอมูลทางธุรกิจ ธนาคาร 
ละหลงอຌางอิงจากหนวยงานอืไนโ ป็นตຌน (กณฑ์การคัดลือก ชน การปฏิบัติตามกฎหมาย การกຌปัญหา
การงิน ความมัไนคงของธุรกิจ ความสามารถ฿นการด านินการตามสัญญาดຌานความปลอดภัย ละ
ความสามารถ฿นการลดอุปสรรคดຌานความปลอดภัย) 

3.2 การท าสัญญา หรือการสดงจตนารมณ์฿นการรักษาความปลอดภัย 

องค์กรทีไขຌารวมครงการจะตຌองมีขຌอก าหนด฿นรืไองความปลอดภัย ระบุป็นลายลักษณ์อักษร
อยู฿นสัญญาทีไท ากับพันธมิตรธุรกิจ หรือก าหนด฿หຌพันธมิตรธุรกิจสดงจตนารมณ์฿นการรักษาความปลอดภัย 
ซึไง฿นสัญญาหรือจตนารมณ์นัๅนจะตຌองมีค าอธิบายวา สินคຌา ละขຌอมูลตางโ ทีไกีไยวขຌองจะเดຌรับการรักษา
ความปลอดภัยอยางเร 

สัญญาหรือจตนารมณ์นัๅน จะตຌองมีการทบทวนอยางสมไ าสมอ หรือ฿นกรณีมีหตุจ าป็น  
พืไอ฿หຌทันกับความปลีไยนปลงละป็นปัจจุบัน  

ส าหรับองค์กรทีไมีตัวทนจัดซืๅอ฿นตางประทศ ควรมีการจัดท าคูมือ (Vendor Compliance 
Manual) ฿หຌกับตวัทนพืไอ฿ชຌ฿นการคัดลือกรงงานทีไมีมาตรฐาน฿นการรักษาความปลอดภัย  

3.3 การรับรองความปลอดภัย 

฿นกรณีทีไองค์กรหรือพันธมิตรธุรกิจเดຌขຌารวมครงการสริมสรຌางความปลอดภัยกับองค์กร    
฿นตางประทศลຌว จะตຌองสดงอกสารหลักฐานทีไออก฿หຌดยศุลกากรตางประทศ หรือจากครงการ
สริมสรຌางความปลอดภัยนัๅนโ เวຌดຌวย 

3.4 การทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจ  
จะตຌองมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจ฿นวลาทีไหมาะสม พืไอ฿หຌกิด

ความมัไน฿จวา พันธมิตรธุรกิจเดຌด านินการตามทีไตกลงหรือสดงจตนารมณ์เวຌ ละหากพบวาเมป็นเปตาม   
ทีไตกลง จะตຌองจຌง฿หຌพันธมิตรธุรกิจทราบละขอ฿หຌด านินการกຌเขปัญหา หรือ฿นกรณีทีไจ าป็น อาจจะตຌอง
พิจารณาทบทวนการด านินงานรวมกับพันธมิตรธุรกิจนัๅน  
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4. ความปลอดภัย฿นรืไองสินคຌา (Cargo Security) 

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองก าหนดนยบาย ละวิธีปฏิบัติป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังนีๅ  

4.1 การด านินการดຌานอกสารละการตรวจสอบ 

จะตຌองมีการก าหนดมาตรการ฿นการออกอกสารทีไกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ รวมถึงการรักษา
ความปลอดภัยของอกสาร ละความตรวจสอบความผิดปกติตางโ พืไอ฿หຌมัไน฿จวารายละอียด฿นอกสาร      
มีความชัดจน สมบูรณ์ ถูกตຌอง ละป้องกันการสับปลีไยน สูญหาย หรือถูกปลีไยนปลงขຌอมูล  

4.2 การรับละสงสินคຌา 
จะตຌองมีมาตรการ฿นการตรวจสอบสินคຌา฿หຌตรงกับอกสาร ชน บัญชีสินคຌา (Manifest)             

บัญชีบรรจุหีบหอ (Packing List) ฿บตราสงสินคຌา (Bill of Lading) ฿บสัไงซืๅอละ฿บจัดสงสินคຌา 
(Purchase/Delivery Order) ป็นตຌน รวมถึงการก าหนดชืไอบุคคล/คนขับรถ ทีไท าหนຌาทีไรับหรือจัดสงสินคຌา฿หຌ
ชัดจนกอนสินคຌาจะถูกรับมอบหรือจัดสงเป  

4.3 การลงลายมือชืไอละประทับตรา 
จะตຌองมีการก าหนดวิธีปฏิบัติกีไยวกับการลงลายมือชืไอ ละการประทับตราหนวยงานส าหรับ

ขัๅนตอนทีไส าคัญ฿นการสงมอบตละจุด ตัวอยางชน ขัๅนตอนทางอกสาร การจายละท าลายตราผนึก การนับ
จ านวนสินคຌาทีไบรรทุก การตรวจสอบการบรรทุกสินคຌา การจัดสงสินคຌา ละนับจ านวนสินคຌาทีไเมเดຌขนขึๅน
ยานพาหนะ อกสารตางโ ทีไกีไยวขຌองกับรืไองดังกลาวควรมีการลงลายมือชืไอดยบุคคลทีไท าหนຌาทีไรับ  ละ
จัดสงสินคຌา  

4.4 การตรวจสอบตูຌคอนทนนอร ์
จะตຌองมีมาตรการ฿นการตรวจสอบสภาพของตูຌคอนทนนอร์วา฿ชຌงานเดຌตามปกติหรือเม ทัๅงนีๅ 

มีขຌอมูลทีไตຌองตรวจสอบจ านวน 7 จุด เดຌก 
(1) ผนังตูຌดຌานหนຌา 
(2) ผนังตูຌขຌางซຌาย 

(3) ผนังตูຌขຌางขวา 
(4) พืๅนตูຌ 
(5) พดานตูຌ 
(6) ประตูตูຌทัๅงดຌานนอกละดຌาน฿น 

(7) สภาพภายนอกละดຌานลางตูຌ 
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4.5 ตราประทับละครืไองหมาย 

มาตรการควบคุมการ฿ชຌตราประทับ ละครืไองหมายทีไนะน า฿หຌปฏิบัติมีดังนีๅ 
(1) จะตຌองป็นตราประทับละครืไองหมายทีไออก฿หຌดยพนักงานทีไเดຌรับมอบหมายทานัๅน 

(2) จะตຌองมีอกสารบันทึกรายละอียดตราประทับละครืไองหมายทีไจ าหนายออกเป ดยระบุ
บุคคลทีไน าเป฿ชຌ ละสถานทีไทีไน าเป฿ชຌ   

(3) ตราประทับละครืไองหมายเมควรออกดยรียงตามล าดับหมายลข (Strict Numbering 
Sequence) พืไอป้องกันมิ฿หຌมีการคาดดาหมายลขเดຌ 

ตราประทับทีไติดตูຌคอนทนนอร์ ควร฿ชຌตามมาตรฐาน PAS ISO 17712 หรือมาตรฐานอืไน       
ทีไสูงกวา  

4.6 การกใบตูຌคอนทนนอร์ละสินคຌา 
ตูຌคอนทนนอร์ละสินคຌาจะตຌองกใบเวຌ฿นบริวณทีไปลอดภัย พืไอป้องกันการบุกรุกหรือบุคคล 

ขຌาเปดยเมเดຌรับอนุญาต ละก าหนดวิธีปฏิบัติ฿นการรายงาน฿หຌหนวยงานรักษาความปลอดภัย/ต ารวจ หรือ 
ผูຌมีหนຌาทีไทราบ มืไอมีผูຌเมเดຌรับอนุญาตบุกรุกขຌาเป ละจะตຌองมีการตรวจสอบวาหมายลขทะบียน
ยานพาหนะทีไท าการรับ-สงสินคຌานัๅน ตรงตามทีไเดຌก าหนดเวຌหรือเม 

4.7 การควบคุมสินคຌาคงหลือ 

มาตรการควบคุมสินคຌาคงหลือทีไนะน า฿หຌปฏิบัติมีดังนีๅ 
(1) การส ารวจสินคຌาคงหลือทัๅงรับขຌาละน าออก การ฿ชຌพนักงานประจ าคลังสินคຌาทีไเดຌรับ

การฝຄกฝนพืไอการตรวจสอบสินคຌาอยางมีวิสัยทัศน์ 
(2) การ฿หຌพนักงานรายงานการตรวจสอบละการตรวจทานดยละอียดทีละขัๅน  
(3) การตรวจสอบสินคຌา฿หຌบอยขึๅน฿นชวงทีไมีการรับสินคຌาขຌาคลังมากโ หรือมืไอเดຌรับรายงาน

ความผิดปกต ิ
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5. ความปลอดภัยส าหรับยานพาหนะขนสงสินคຌา (Conveyance Security)  

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองมีมาตรการ฿นการตรวจสอบยานพาหนะขนสงสินคຌา
อยางสมไ าสมอ ดยฉพาะบริวณทีไอาจ฿ชຌป็นพืๅนทีไ฿นการซุกซอนสิไงผิดกฎหมาย ชน บริวณทีไกใบของละ
ชองวางตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอก ละจัดหาพืๅนทีไปลอดภัย฿นการจอดยานพาหนะพืไอป้องกันการบุกรุก/
หรือขຌาเปดยเมเดຌรับอนุญาต 

การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ จะตຌองมีมาตรการติดตามตรวจสอบยานพาหนะทีไ฿ชຌ฿นการ
คลืไอนยຌายสินคຌาทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร มาตรการรักษาความปลอดภัยทีไควรน ามา฿ชຌ มีดังนีๅ 

(1) ระบบอิลใกทรอนิกส์ ตัวอยางชน การ฿ชຌ ครืไองรับสงรดาร์ (Transponders), Smart 
Cards, กลຌองวีดีอ กลຌองถายรูปดิจิตอล ทรศัพท์คลืไอนทีไ วิทยุสืไอสาร ละระบบบอกพิกัดดย฿ชຌสัญญาณ
ดาวทียม GPS (Global Positioning Systems) หรือ 

(2) สมุดบันทึกรายงานการคลืไอนยຌายสินคຌา (Activity Log) หรือวิธีการอืไนโ 

- สมุดคูมือส าหรับผูຌควบคุมยานพาหนะ 

ผูຌควบคุมยานพาหนะควรเดຌรับการฝຄกฝนทักษะ฿นการรักษาความปลอดภัย฿หຌกับยานพาหนะละ
สินคຌาทีไบรรทุกอยางสมไ าสมอ พรຌอมทัๅงการรายงานหตุการณ์ทีไนาสงสัยกลับมายังองค์กร ดังนัๅน องค์กรควรมี
คูมือส าหรับ฿หຌผูຌควบคุมยานพาหนะเดຌทราบ ดยมีรายละอียดตางโ ดังตอเปนีๅ 

(1) รายละอียดสຌนทางส าหรับรับ-สงสินคຌา 
(2) การรักษาความลับ฿นรืไองขຌอมูลสินคຌาทีไบรรทุก สຌนทาง ละจุดหมายปลายทาง 
(3) ขຌอก าหนดรืไองกุญจรถ สถานทีไจอดรถ การติมนๅ ามัน ละการจอดรถนอกหนือจากจุด        

ทีไก าหนด 

(4) การรายงานผูຌกีไยวขຌองมืไอกิดอุบัติหตุหรือหตุสุดวิสัย 

(5) การรายงานผูຌกีไยวขຌองมืไอมีหตุผิดปกติกับสินคຌา ตัวลใอกหรือตราประทับ ละ 

(6) การติดตัๅงละการทดสอบระบบสัญญาณตือนภัยละอุปกรณ์ติดตาม (ถຌามี) 
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6. การรักษาความปลอดภัยขຌอมูล ละระบบทคนลยีสารสนทศ (Information and IT Security) 

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล (ทัๅง฿น
ลักษณะ ทีไป็นอกสารละบบอิลใกทรอนิกส์) ฿นองค์กรละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง พืไอป้องกันมิ฿หຌขຌอมูล         
ถูกน าเป฿ชຌ฿นทางทีไผิดหรือปลีไยนปลงขຌอมูลดยเมเดຌรับอนุญาต 

- นยบาย฿นรืไองความปลอดภัยของขຌอมูล 

จะตຌองจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขຌอมูล ละระบบป้องกันขຌอมูลทีไป็นอิลใกทรอนิกส์ 
ชน Firewall, Passwords, Anti-Virus and Encryption Software ป็นตຌน ทัๅงนีๅ พืไอป้องกันมิ฿หຌบุคคลทีไ
เมเดຌรับอนุญาตขຌาถึงระบบ 

- การจัดการขຌอมูล การก าหนดชัๅนความลับ ละการควบคุมการขຌาถึงระบบ 

จะตຌองมีมาตรการพืไอก าหนดชัๅนความลับของขຌอมูล ตามระดับความส าคัญ ชน ขຌอมูลละ
อกสารทีไมีความส าคัญควรกใบ฿นทีไปลอดภัย ดย฿หຌผูຌเดຌรับอนุญาตทานัๅนสามารถขຌาถึงเดຌ ทัๅงนีๅควรทบทวน
รายชืไอผูຌเดຌรับอนุญาตอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวาบุคคลทีไเดຌรับอนุญาตหลานัๅนจะเมน าขຌอมูล/
หรืออกสารเป฿ชຌ฿นทางทีไผิด 

- การก าหนดระยะวลา฿นการจัดกใบขຌอมูล/หรืออกสาร 

มีหลักปฏิบัติ฿นการก าหนดระยะวลา฿นการจัดกใบอกสาร 

- การส ารองขຌอมูล ละการกูຌขຌอมูล 

มีวิธีปฏิบัติ฿นการส ารองขຌอมูล ละกูຌขຌอมูลพืไอป้องกันมิ฿หຌขຌอมูลสูญหาย 
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7. การบริหารจัดการละการสืบสวน (Incident Management and Investigation) 

ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการควรมีมาตรการ฿นการด านินการพืไอ฿หຌหนวยตางโ 
ประสานงานกัน ฿นกรณีทีไมีหตุการณ์สีไยง หรือหตุการณ์ทีไเมปลอดภัยกิดขึๅน ละสามารถระบุตຌนหตุ        
ทีไทຌจริงของปัญหาเดຌ พืไอจะเดຌก าหนดวิธีปฏิบัติ฿นการป้องกันม฿ิหຌหตุการณ์฿นลักษณะดังกลาวกิดขึๅนซๅ าอีก 

- การรายงานหตุการณ์ 
ควรก าหนดวิธีปฏิบัติ฿นการรายงานหตุการณ์ทีไกิดขึๅนตอฝ่ายบริหาร ชน กรณีสินคຌาทีไบรรทุก      

ขาดหาย/กินจ านวน หตุการณ์ผิดปกติหรือผดิกฎหมาย หรือหตุการณ์ทีไคุกคามความปลอดภัย ป็นตຌน 
ควรมีการกใบรักษาขຌอมูลรายงานดังกลาวอยางป็นระบบ ละมีการจัดท าสถิติพืไอติดตามละ 

ระบุนวนຌมหรือรูปบบของความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน฿นอนาคต 

- การสืบสวนละวิคราะห์ 
ควรมีวิธีปฏิบัติ฿นการสืบสวนหตุการณ์ผิดปกติทีไกิดขึๅน ละวิคราะห์พืไอหาสาหตุของการกิด

หตุการณ์นัๅน ละก าหนดมาตรการ/หรือนวทางกຌเขปัญหาหรือปรับปรุง พืไอป้องกันมิ฿หຌกิดหตุการณ์ขึๅน
ซๅ าอีก 
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8. การบริหารจัดการมืไอกิดวิกฤตการณ์หรือหตุฉุกฉินขึๅน ละนวทางด านินการกຌเข(Crisis 

Management and Incident Recovery)  

 ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมครงการตຌองมีมาตรการบริหารจัดการมืไอกิดวิกฤตการณ์ความ
รุนรงหรือหตุเมปลอดภัย ละนวทางด านินการกຌเข ทัๅงนีๅ พืไอลดผลกระทบ฿นดຌานความสูญสีย หรือ
ความเมปลอดภัยทีไกิดขึๅน วิธีปฏิบัติควรรวมถึงการวางผนลวงหนຌา ละการก าหนดขัๅนตอนการปฏิบัติมืไอ   
มีหตุการณ์ทีไเมปกติกิดขึๅน 

- ผนฉุกฉินหรือผนส ารอง 
ควรมีผนส ารองหรือผนฉุกฉิน ละจຌงผนดังกลาว฿หຌพนักงานทุกคนเดຌรับทราบ ละทบทวน

ผนอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌทันสมัยสอดคลຌองกับการด านินงานละการปลีไยนปลงขององค์กร นอกจากนีๅ 
ควรจัด฿หຌมีการอบรมละซักซຌอมผนดังกลาว฿หຌกับพนักงานอยางสมไ าสมอ 

- ผนพืไอความตอนืไองของธุรกิจ: Business Continuity Plan (BCP) 

องค์กรควรจัดท าผนพืไอความตอนืไองของธุรกิจ พืไอสรຌางความมัไน฿จวาหลังจากวิกฤตการณ์ความ
รุนรงหรือหตุฉุกฉินลຌว หนวยงานทีไส าคัญขององค์กรจะยังคงด านินการอยูเดຌ 
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฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 

(Authorized Economic Operator : AEO) 

 
รียน อธิบดีกรมศลุกากร (ผาน สวนมาตรฐานออีอ ส านักมาตรฐานพิธีการละราคาศลุกากร) 
สวนที่ 1 : ขຌอมูลของผูຌสมัคร 
ขຌาพจຌา ชืไอผูຌประกอบการ (ภาษาเทย)   

 (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์฿หญ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร     

ประภทนิติบุคคล ☐ บมจ. ☐ บจก. ☐ หจก. ☐ อืไน โ (ระบุ)   

ประกอบกิจการประภท   

ทีไตัๅงส านักงาน฿หญ ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

จดทะบียนนติิบุคคลมืไอวันทีไ   ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ลขทีไ   

หนังสือรับรองฯ ออก฿หຌ ณ วันทีไ   มีทุนจดทะบยีน จ านวน   บาท 

ทุนจดทะบียน (ตัวอักษร)   

จ านวนสาขา   สาขา (กรอกรายละอียดของสาขาตามอกสารนบทຌาย฿บสมัครฯ) 
สวนที่ 2 : ขຌอมูลของผูຌมีอ านาจกระท าการทนนิติบุคคล 

 1. ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว)   

ทีไอยูลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ   

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail    

 2. ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว)   

ทีไอยูลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ   

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail    

 

(ส าหรับพนักงานศุลกากร) 
ทะบียนรับลขทีไ 

   

วัน / ดือน / ปี ทีไรับ 

   

พนักงานศุลกากรผูຌรับ 

   



 ฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  2 

 

 

มีความประสงค์ขอสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ ดยมีคณุสมบัตดิังตอเปนีๅ 
สวนที่ 3 : คุณสมบัติของสถานประกอบการ 
☐ ป็นนิติบุคคลทีไจดทะบียน฿นประทศเทย ละมีทุนจดทะบียนทีไช าระลຌว จ านวน   บาท 

 ทุนจดทะบียนทีไช าระลຌว (ตัวอักษร)   

☐ เดຌรับอนญุาตจากกรมศลุกากร฿หຌป็นตัวทนออกของ มืไอวันทีไ   

☐ ป็นสมาชิกสมาคมทีไกีไยวกับการออกของทีไกรมศุลกากรหในชอบมาลຌวเมนຌอยกวา 3 ป ี

 ชืไอสมาคม   ลขทีไสมาชิก                                  มืไอวันทีไ   

☐ หนังสือรับรองการป็นสมาชิกสมาคมฯ ลขทีไหนังสือ                                   ลงวันทีไ   

☐ กิจการมีฐานะทางการงินมัไนคง 
☐ มีความพรຌอม฿นการผานพิธีการศลุกากรดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ตามหลักกณฑ์ทีไกรมศลุกากรก าหนด  

 User No.   

☐ มีผูຌช านาญการศุลกากรทีไกรมศุลกากรรับรอง ปฏิบัติหนຌาทีไประจ า ละมีพนักงานหรือลูกจຌางทีไเดຌลงทะบียนป็น  

 ผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ฿นจ านวนทีไหมาะสมกับปริมาณงาน 

☐ มีผนควบคุม มีระบบจัดการละการประมินความสีไยงดຌานความปลอดภัย฿นการด านินธุรกิจละหวงซอุปทาน 

☐ เมคยถูกพิกถอน฿บอนุญาตตัวทนออกของ หรือเมคยถูกพิกถอนสถานภาพการป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  
 ฿นชวง 3 ปียຌอนหลังนับตวันทีไสมัคร 
 

สวนที่ 4 : รายการอกสารประกอบการพิจารณา 

☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคลทางอิลใกทรอนิกส ์(e-Certificate) ออก฿หຌเมกิน 6 ดือน 

☐ รายการจดทะบยีนจัดตัๅง (บอจ. 3) 
☐ รายการจดทะบยีนกຌเขพิไมตมิ (บอจ. 4) ละ/หรือ มติพิศษ (ถຌามี) 
☐ ส านาบญัชีรายชืไอผูຌถือหุຌน (บอจ. 5) 
☐ ฿บทะบียนภาษีมลูคาพิไม (ภ.พ. 20) 
☐ หลักฐานส าคัญประจ าตัวบุคคลของกรรมการผูຌมีอ านาจลงนามซึไงทางราชการออก฿หຌ ชน บัตรประจ าตัวประชาชน 

☐ หนังสือดินทาง หรือ฿บส าคัญประจ าตวัคนตางดຌาว หรืออกสารหลักฐานสดงตนอืไนทีไออกหรือรับรองดยหนวยงานหรอื 

 องค์กรทีไนาชืไอถือ฿นกรณีทีไกรรมการผูຌมีอ านาจลงนามป็นคนตางดຌาว พรຌอม฿บอนุญาตท างาน (Work Permit) 

☐ บัญชีรายชืไอผูຌช านาญการศลุกากร ละหนังสือรับรองการวาจຌาง (ตามบบทีไก าหนด)  
 พรຌอมหลักฐานส าคญัประจ าตัวบคุคลซึไงทางราชการออก฿หຌ 
☐ บัญชีรายชืไอผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ ละหนังสือรับรองการวาจຌาง (ตามบบทีไก าหนด) 
 พรຌอมหลักฐานส าคัญประจ าตัวบุคคลซึไงทางราชการออก฿หຌ 
☐ บบประมาณการยอดการขอรับงินชดชยคาภาษีอากร ฿นชวง 3 ดือนกอนวันยืไน฿บสมัคร (ตามบบทีไก าหนด) 
☐ บบประมาณการยอดงินอากรทีไขอคืนตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ฿นชวง 3 ดือนกอนวันยืไน 

 ฿บสมัคร (ตามบบทีไก าหนด) 
 

 



 ฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  3 

 

 

สวนที่ 4 : รายการอกสารประกอบการพิจารณา (ตอ) 
☐ ส านางบการงินตามขຌอก าหนดของกระทรวงพาณิชย์ ยຌอนหลัง 3 ปี นับตวันทีไสมัคร ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 (1) งบการงินประจ าป ี  ผูຌสอบบญัชีรับอนุญาตชืไอ   

  ทะบียนลขทีไ   ส านักงานสอบบัญชชืีไอ   

  ทีไตัๅงส านักงานสอบบัญช ี   

   

 (2) งบการงินประจ าป ี  ผูຌสอบบญัชีรับอนุญาตชืไอ   

  ทะบียนลขทีไ   ส านักงานสอบบัญชชืีไอ   

  ทีไตัๅงส านักงานสอบบัญช ี   

   

 (3) งบการงินประจ าป ี  ผูຌสอบบญัชีรับอนุญาตชืไอ   

  ทะบียนลขทีไ   ส านักงานสอบบัญชชืีไอ   

  ทีไตัๅงส านักงานสอบบัญช ี   

   

☐ ผนผังสดงทีไตัๅงของอาคารสถานทีไ ละบริวณดยรอบของสถานประกอบการซึไงสดง฿หຌหในถึงการรักษาความปลอดภัย 

☐ บบประมินมาตรการรักษาความปลอดภัย พรຌอมอกสารประกอบ  ชน คูมือการปฏิบัติงาน ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

 ทีไกีไยวขຌอง 
☐ หนังสือมอบอ านาจ พรຌอมหลักฐานส าคัญประจ าตัวบุคคลซึไงทางราชการออก฿หຌ (กรณีกรรมการผูຌมีอ านาจลงนามเมสามารถ 

 มายืไน฿บสมคัรเดຌดຌวยตนอง) 
☐ อกสารประกอบอืไน โ (ระบุ)   

 

สวนที่ 5 : รายละอียดของผูຌประสานงาน (Contact Person) 
ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว)   

ทีไอยูลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ   

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

 

 

 

 

 

 



 ฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ  4 

 

 

 ขຌาพจຌาขอยืนยันละรับรองตอกรมศุลกากรวา 
 1. ขຌาพจຌามีคุณสมบัติครบถຌวนทุกประการ พรຌอมนีๅเดຌนบอกสารประกอบการพิจารณาตามทีไระบุเวຌ฿น฿บสมัคร 

 2. ขຌาพจຌายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ประกาศ ค าสัไง ละหลักกณฑ์ทีไกรมศุลกากรก าหนดอยางครงครัด  
หากขຌาพจຌากระท าการ฿ดอันป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระบียบ ประกาศ ค าสัไง ละหลักกณฑ์ดังกลาว ขຌาพจຌายินยอม฿หຌ 
กรมศุลกากรยกลิกการสมัครฯ ฿นทันที 
 3. หากมีการปลีไยนปลงขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌน หรือสิไงอืไน฿ดทีไเดຌจຌงเวຌตอกรมศุลกากร ขຌาพจຌาจะด านินการจຌง฿หຌ 
กรมศุลกากรทราบดยทันที 

 ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 อกสารนบทຌาย฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 5 

 

ชืไอผูຌประกอบการ (ภาษาเทย)   

รายละอียดของสาขา 
สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

 



 อกสารนบทຌาย฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 6 

 

รายละอียดของสาขา (ตอ) 
สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สาขาท่ี   

ประกอบกิจการ / ธุรกรรม   

  

ทีไอยูสาขา ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

 

หมายหตุ : หากมีจ านวนสาขามากกวาชองที่ก าหนด ฿หຌท าป็น฿บตอ 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

 

อกสารนบ฿บสมัครปน็ตัวทนออกของระดบัมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
บัญชีรายชืไอผูຌช านาญการศุลกากร 

 

ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการภาษาเทย)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    สาขา   

 

ล าดับ 
ทีไ ชืไอผูຌช านาญการศุลกากร ลขประจ าตัว

ประชาชน 
ล าดับทีไของ 

ผูຌช านาญการศุลกากร 

วันทีไหมดอายุของ 
หนังสือรับรองการป็น
ผูຌช านาญการศุลกากร 

     

     

     

     

     

     

     

 

 ขຌาพจຌา ตัวทนออกของเดຌมอบหมายผูຌช านาญการศลุกากรตามรายชืไอขຌางตຌนป็นผูຌปฏิบัติงานออกของกับกรมศุลกากร
ทนขຌาพจຌา ละขຌาพจຌายินยอมรับผิดชอบ฿นการกระท าของผูຌช านาญการศลุกากรของขຌาพจຌา฿นทุกกรณ ี

 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ : กรณีทีไมีการปลีไยนปลงหรือพิไมติมผูຌช านาญการศุลกากรจะตຌองจຌงรายชืไอพิไมติมตอกรมศุลกากรทุกครัๅง 

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒๐ 

 

อกสารนบ฿บสมัครป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 

หนังสือรับรองการวาจຌางผูຌช านาญการศุลกากร 
 

  วันทีไ   

 ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    ตัๅงอยูลขทีไ    

อาคาร   ชัๅนทีไ  หมูทีไ    

ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

ขอรับรองวาเดຌวาจຌาง นาย / นาง / นางสาว    
ป็นผูຌช านาญการประจ าตัวทนออกของจริง 
 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 ขຌาพจຌา นาย / นาง / นางสาว   

ลขประจ าตัวประชาชน   ทีไอยูลขทีไ    

อาคาร   ชัๅนทีไ   หมูทีไ    

ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail    ขอรับรองวาขຌาพจຌา 
ป็นผูຌช านาญการศุลกากรประจ าตัวทนออกของ (ชืไอผูຌประกอบการ)   

พียงรายดียวทานัๅน 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
   ผูຌช านาญการศุลกากร 

   ลงวันทีไ   

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

 

อกสารนบ฿บสมัครปน็ตัวทนออกของระดบัมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
บัญชีรายชืไอผูຌปฏิบตัิงานกีไยวกับการออกของ 

 

ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    สาขา   

 

ล าดับ 
ทีไ ชืไอผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ ลขประจ าตัวประชาชน 

   

   

   

   

   

   

   

 

 ขຌาพจຌา ตัวทนออกของเดຌมอบหมาย฿หຌผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของตามรายชืไอขຌางตຌนป็นผูຌกระท าการติดตอ
ราชการกับกรมศุลกากร หรือป็นผูຌปฏิบัติงานออกของทนขຌาพจຌา ละขຌาพจຌายินยอมรับผิดชอบ฿นการกระท าของ
ผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของของขຌาพจຌา฿นทุกกรณี 
 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ : กรณีทีไมีการปลีไยนปลงหรือพิไมติมผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของจะตຌองจຌงรายชืไอพิไมติมตอกรมศุลกากรทุกครัๅง 
 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

 

อกสารนบ฿บสมัครปน็ตัวทนออกของระดบัมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
หนังสือรับรองการวาจຌางผูຌปฏบิัติงานกีไยวกับการออกของ 

 

  วันทีไ   

 ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    ตัๅงอยูลขทีไ    

อาคาร   ชัๅนทีไ  หมูทีไ    

ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

ขอรับรองวาเดຌวาจຌาง นาย / นาง / นางสาว    
ป็นผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของจริง 
 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

 กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 ขຌาพจຌา นาย / นาง / นางสาว   

ลขประจ าตัวประชาชน   ทีไอยูลขทีไ    

อาคาร   ชัๅนทีไ   หมูทีไ    

ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์  ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   ขอรับรองวาขຌาพจຌาเดຌรับการวาจຌาง 
฿หຌป็นผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ฿หຌก (ชืไอผูຌประกอบการ)  จริง 
 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ผูຌปฏิบัติงานกีไยวกับการออกของ 
   ลงวันทีไ   

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ ํ๎1/๎๑๒ํ 

 

หนຌา 1 จาก 8 

 

บบประมินมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ตามครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 
 

ชื่อผูຌประกอบการ  
 

 

 
 
ค านะน า฿นการกรอกบบประมินมาตรการรักษาความปลอดภยั 

ํ. กรอกรายละอียด฿หຌครบถຌวน สมบูรณ์ ละครอบคลุมนืๅอหา฿นตละหัวขຌอ ดยอຌางอิงหมายลขอกสาร฿หຌถูกตຌองตรงกับฟ้มอกสาร
ประกอบการพิจารณาทีไเดຌนบมาพรຌอมกัน 

๎. ฿หຌกรรมการผูຌมีอ านาจกระท าการตามหนังสือรับรอง ลงนาม฿นหนຌาสุดทຌายพรຌอมประทับตรานติิบุคคล 
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ํ นยบายละระบบการจัดการรกัษาความปลอดภัย (Security Management Policy and System) 

ํ.ํ ผูຌบริหารมีการประกาศนยบายกีไยวกับ
มาตรการรักษาความปลอดภัย (Supply Chain 
Security Policy Statement) ป็นทีไรียบรຌอยลຌว 

    

ํ.๎ มีการผยพรนยบายดังกลาวเปยังผูຌทีไกีไยวขຌอง
ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร  

    

ํ.๏ มีการสืไอสารภาย฿นองค์กรบบสองทาง  
(Two-way Communication)  

    

ํ.๐ มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย ชน 
Internal Audit, External Audit, การประชุม
ทบทวนฯ ป็นตຌน ละมีรอบระยะวลา฿น 

การทบทวนฯ ชน รายดือน รายป ป็นตຌน 

    

 

๎ การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรละกฎหมายอ่ืนที่กี่ยวขຌอง (Customs and Laws Compliance) 

๎.ํ นิติบุคคลละผูຌมีอ านาจกระท าการ เดຌมีสวน
กีไยวขຌองกับการกระท าความผิด฿ด โ ทีไกีไยวกับ
การศุลกากรละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง ฿นชวง 
๏ ปทีไผานมา ถຌามี ขอ฿หຌสดงอกสารหลักฐาน
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 

    

๎.๎ ก าหนด฿หຌมกีระบวนการติดตามละทบทวน
นืๅอหากฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจ
ป็นระยะ โ  

    

 

๏ มาตรการดຌานการรักษาความปลอดภัย (Security Measures) 

๏.ํ ความปลอดภัย฿นการขຌา-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and  Access Control)  

๏.ํ.ํ รัๅวละอาคารมสีภาพทีไหมาะสมกับการด านิน
ธุรกิจ ละมีการตรวจสอบสภาพอยางสมไ าสมอ 

    

๏.ํ.๎ มีมาตรการ฿นการควบคุมดูลยานพาหนะละ
บุคคลทีไขຌาออกพืๅนทีไสถานประกอบการ ละมี
จຌาหนຌาทีไควบคุมดูลทางขຌาออกตลอดวลา 

     

๏.ํ.๏ มีมาตรการ฿หຌจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยดิน
ตรวจสอบพืๅนทีไตามทีไก าหนดเวຌป็นระยะ โ 
(Patrol) 

    

๏.ํ.๐ มีการก าหนดพืๅนทีไจอดรถทีไหมาะสม เม฿หຌ
รถยนต์สวนบุคคลจอดปะปนกับรถขนสงสินคຌา 
หรือจอด฿นพืๅนทีไวางสินคຌา 

    

๏.ํ.๑ ประตู หนຌาตาง มีอุปกรณ์ลใอก มีหนวยงานทีไ
รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกลาว ละมมีาตรการ 
฿นการป้องกันการบุกรุก 

    

๏.ํ.๒ มีสงสวาง฿นพืๅนทีไปฏิบัติงานอยางทัไวถึง     
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ครอบคลมุพืๅนทีไทีไป็นจุดสีไยง ชน ทางขຌาออก 
บริวณจัดกใบสินคຌา ทีไจอดรถ ปน็ตຌน ละมี
สงเฟฉุกฉินกรณเีฟฟ้าดับ (Emergency 
Light) 

๏.ํ.๓ มีระบบกลຌองวงจรปຂด ละระบบตือนภัยตาง โ 
อยางหมาะสม ชน Fire Alarm, Smoke 
Detector, Heat Detector ป็นตຌน 

    

๏.ํ.๔ กลຌองวงจรปຂดสามารถท างาน฿นวลากลางคืนเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละมีระยะวลาการจดักใบ
ภาพทีไหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

    

๏.ํ.๕ มีการก าหนดพืๅนทีไหวงหຌาม (Restricted Area) 
ตามความหมาะสม ชน คลังสินคຌา หຌอง
ซิร์ฟวอร์ ป็นตຌน ละมีมาตรการ฿น 

การควบคุมการขຌาออกพืๅนทีไหวงหຌาม 

    

๏.ํ.ํ์ มีมาตรการ฿หຌตดิบัตรพนักงานตลอดวลาทีไ
ปฏิบัติงาน ละมีมาตรการ฿นการควบคุมการ
ขຌาออกของพนักงาน฿นพืๅนทีไทีไตนปฏิบัติงาน
ทานัๅน ชน การ฿ชຌสีสืๅอ สหีมวก หรือสีบัตร
ประจ าตัว ป็นตຌน 

    

๏.ํ .ํ  ํมีวิธีการ฿หຌพนักงานรายงานหตุผดิปกติหรือ
บุคคลตຌองสงสัยเปยังหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละ
มีการฝຄกอบรมการรายงานหตุการณ์ดังกลาว
อยางสมไ าสมอ 

    

 

๏.๎ ความปลอดภัย฿นสวนที่กี่ยวกับพนักงาน (Personnel Security)  

๏.๎.ํ มีมาตรการพืไอตรวจสอบขຌอมูลผูຌสมัครงานกอน 

การจຌางงาน ทัๅง฿นสวนพนักงานประจ า ละ
พนักงานฝຄกงาน 

    

๏.๎.๎ มีมาตรการ฿นการปรับปรุงขຌอมลูพนักงาน฿หຌป็น
ปัจจุบัน  

    

๏.๎.๏ มีมาตรการจดัการกีไยวกับพนักงานทีไออกจาก
หนวยงาน ชน การลบขຌอมลูพนักงาน฿นระบบ 
หรือการคืนทรัพย์สินทีไป็นของหนวยงาน ป็นตຌน 

    

๏.๎.๐ มีมาตรการจัดการบัตรพนักงาน ชน การท าบัตร 
การกຌเขขຌอมลู฿นบัตรพนักงาน การท าลายบัตร
พนักงาน ป็นตຌน 

    

๏.๎.๑ มีการจัดอบรม฿หຌกับพนักงานอยางสมไ าสมอ  
ทัๅง฿นดຌานความช านาญ฿นการปฏบิัติงาน ละ฿น
ดຌานความปลอดภยั฿นหวงซอุปทาน 

    

๏.๎.๒ มีการประชาสัมพันธ์ขาวสารตาง โ ภาย฿น     
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องค์กร พืไอสรมิสรຌางความตระหนัก฿น
มาตรการรักษาความปลอดภัย ฿หຌพนักงาน
รับทราบอยางทัไวถึง 

 

๏.๏ ความปลอดภัย฿นสวนของพันธมิตรทางธุรกจิ (Business Partner Security)  

๏.๏.ํ มีมาตรการ฿นการคัดลือกพันธมิตรทางธุรกิจ  
กอนการท าธุรกิจรวมกัน ดยมีกณฑ์การคัดลือก 

ทีไป็นมาตรฐาน 

    

๏.๏.๎ มีการก าหนดหลักกณฑ์ทางดຌานความปลอดภัย
฿นการคัดลือกพันธมิตรทางธุรกจิ 

    

๏.๏.๏ พันธมิตรทางธุรกิจทัๅงหมดมีขຌอตกลงหรือสญัญา  
฿นการด านินธุรกจิรวมกันป็นลายลักษณ์อักษร 

    

๏.๏.๐ มีการจัดท าทะบียนพันธมติรทางธุรกิจ 
(Approved Business Partner) ทีไผาน 

การรับรองจากผูຌมีอ านาจกระท าการ หรือ
หนวยงานทีไรับผิดชอบ 

    

๏.๏.๑ มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ละ
มาตรฐานทางดຌานความปลอดภัยของพันธมิตร
฿นการด านินธุรกจิรวมกันป็นระยะ โ  
ตามความหมาะสม 

    

 

๏.๐ ความปลอดภัย฿นสวนที่กี่ยวกับสินคຌา (Cargo Security)  

๏.๐.ํ มีมาตรการ฿นการตรวจสอบอกสารละสินคຌา
฿หຌถูกตຌองตรงกันตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทาง 
เมวาจะอยู฿นรูปบบอกสารหรือระบบ
อิลใกทรอนิกส ์

    

๏.๐.๎ มีมาตรการ฿นการติดตามละตรวจสอบสถานะ
ของสินคຌาตัๅงตวัตถุดิบจนป็นผลติภัณฑ์
ส ารใจรูป (กรณีทีไป็นผูຌผลิต) 

    

๏.๐.๏ มีมาตรการควบคมุละรายงานหตุการณ์
ผิดปกตสิ าหรับบุคลากรทีไปฏิบตัิงานบริวณ
คลังสินคຌา พืๅนทีไจัดวางสินคຌา จุดบรรจสุินคຌา 
(Packing) จุดหลดสินคຌา (Loading) จุดจอดรถ 
หางลาก คอนทนนอร์ ละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง 

    

๏.๐.๐ มีมาตรการส าหรับการส ารวจ ตรวจสอบ ละ
รายงานสินคຌาคงหลืออยางสมไ าสมอ  

    

๏.๐.๑ มีมาตรการ฿นการตรวจยานพาหนะ สวนควบ  
ละตูຌคอนทนนอร์ตามมาตรฐาน (7-Point 
Inspection) กอนการหลดสินคຌาขຌาตูຌทุกครัๅง 

    

๏.๐.๒ ฿ชຌซีลลใอกตูຌทีไมีมาตรฐาน (ISO 17712) รวมทัๅงมี     



บบประมินมาตรการรักษาความปลอดภัย (AEO Self-Assessment Form) 

หัวขຌอ 
ที ่ รายละอียด 

ค า
ตอ

บ 

รายละอียด/ค าอธบิาย 

รายการ /  
หมายลข 

อกสารประกอบ 

Y N 
 

หนຌา 5 จาก 8 

กระบวนการควบคุมละทะบียนการ฿ชຌซีลลใอกตูຌ 
๏.๐.๓ มีขัๅนตอนการปฏบิัติละมีการก าหนด

ผูຌรับผิดชอบ฿นการหลดสินคຌาขຌาตูຌคอนทนนอร์ 
การตรวจสอบการลใอกประตูตูຌ ละการลใอกซลี 

    

 

๏.๑ ความปลอดภัยส าหรับยานพาหนะขนสงสินคຌาละสวนควบ (Conveyance Security)  

๏.๑.ํ มีขຌอก าหนด฿นดຌานความปลอดภัย฿นการจัดหา
ผูຌประกอบการขนสงพืไอขຌารวมกนัด านินธุรกิจ  
฿นกรณีทีไเมเดຌมียานพาหนะป็นของตนอง 

    

๏.๑.๎ มีมาตรการ฿นการทบทวนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผูຌประกอบการขนสงทีไ฿ชຌบริการอยาง
สมไ าสมอ 

    

๏.๑.๏ มีมาตรการ฿นการรักษาความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
จอดยานพาหนะ การรักษากุญจรถ การก าหนด
จุดตมินๅ ามันชืๅอพลิง ป็นตຌน 

    

๏.๑.๐ มีมาตรการ฿นการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
฿หຌพรຌอม฿ชຌละมีความปลอดภัย รวมทัๅง 
ฟอร์คลิฟต์ (Forklift) ละรถยกพาลต (Hand 
Pallet Jack)  

    

๏.๑.๑ มีมาตรการติดตามยานพาหนะ฿นขณะ
คลืไอนยຌายสินคຌา ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร 
ชน GPS Tracking ป็นตຌน 

    

๏.๑.๒ มีการอบรมละมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับคนขับรถละผูຌดูลยานพาหนะ ดยมี
นืๅอหากีไยวกับวิธีการตรวจสอบยานพาหนะ 
การรักษาความลับของสินคຌาละสຌนทางการสง
สินคຌา การสังกตความผิดปกติตาง โ ป็นตຌน 

    

๏.๑.๓ มีวิธีการรายงานหตุการณผ์ิดปกต ิอุบัติหตุ 
หรือมืไอจ าป็นตຌองจอดรถ฿นบริวณทีไมิเดຌ
ก าหนดเวຌ 

    

 

๓.๖ ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)  

๏.๒.ํ มีขຌอก าหนดทางดຌานความปลอดภยัละมีขຌอตกลง
รวมกันป็นลายลักษณ์อักษร ฿นกรณีทีไ฿ชຌ 
ผูຌ฿หຌบริการระบบคอมพิวตอร์ละระบบครือขาย  

    

๏.๒.๎ มีมาตรการ฿นการทบทวนมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผูຌ฿หຌบริการระบบคอมพิวตอร์ทีไ฿ชຌ
บริการอยางสมไ าสมอ 

    

๏.๒.๏ มีนยบายละขัๅนตอนการปฏิบตัิงาน฿นการดูล
รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวตอร์ละ
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ระบบครือขายขององค์กร ทัๅง฿นสวนของผูຌดูล
ระบบ (Administrators) ละผูຌ฿ชຌงานระบบ
คอมพิวตอร์ (Users) 

๏.๒.๐ มีการก าหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานทีไ
รับผิดชอบ฿นการดูลระบบคอมพวิตอร์ละ
ระบบครือขาย฿นองค์กร 

    

๏.๒.๑ มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication)  
มีการก าหนดสิทธิละระดับ฿นการขຌาถึงขຌอมูล 
(Authorization, User Level)  

    

๏.๒.๒ มีการปรับปรุงรายชืไอละสิทธ์ิ฿นการ฿ชຌงาน
ระบบอยางสมไ าสมอ 

    

๏.๒.๓ มีระบบป้องกันการบุกรุกทีไหมาะสมกับสภาพ
ของระบบคอมพิวตอรภ์าย฿นองคก์ร ชน IDS 
Firewall Anti-Virus ป็นตຌน 

    

๏.๒.๔ มมีาตรการ฿นการส ารองขຌอมูล การกูຌขຌอมูล ละ 

การทดสอบการกูຌขຌอมูล (Data Back-Up and 
Recovery Testing) ทีไหมาะสมกับสภาพของ
ธุรกิจ 

    

๏.๒.๕ มีผนฉุกฉิน ผนส ารอง ฿นกรณทีีไระบบ
คอมพิวตอร์ละระบบครือขายมปีัญหา 

    

๏.๒.ํ  ์มีมาตรการ฿นการดูลหຌองปฏิบัตกิาร
คอมพิวตอร์ละระบบครือขายอยางหมาะสม  

    

 

๏.๓ ความปลอดภัย฿นการจัดการอกสาร (Document Management System Security)  

๏.๓.ํ มีการก าหนดหนวยงานหรือผูຌรับผิดชอบ฿นการดูล
อกสารขององค์กร ชน Document Control 
Center  

    

๏.๓.๎ มีมาตรการ฿นการดูลอกสารขององค์กรอยาง
ป็นระบบ ครอบคลมุถึงกระบวนการออก
อกสาร การจัดกใบอกสาร ละการท าลาย
อกสาร 

    

๏.๓.๏ มีสถานทีไจัดกใบอกสารทีไหมาะสม ละมีการ
ก าหนดสิทธ์ิละระดับของผูຌทีไสามารถขຌาถึง
อกสารตาง โ หลานัๅน 

    

 

๏.๔ การจัดการหตุวิกฤตละระบบการสืบสวนหตุการณ์ (Crisis Management and Crisis Management) 

๏.๔.ํ มีการจัดท าผนฉุกฉินละผนส ารองทีไหมาะสม
กับสภาพของธุรกิจละสถานประกอบการ 

    

๏.๔.๎ จัด฿หຌมีการซຌอมผนฉุกฉินตาง โ ตาม
ระยะวลาทีไก าหนดเวຌอยางสมไ าสมอ 

    



บบประมินมาตรการรักษาความปลอดภัย (AEO Self-Assessment Form) 

หัวขຌอ 
ที ่ รายละอียด 

ค า
ตอ

บ 

รายละอียด/ค าอธบิาย 

รายการ /  
หมายลข 

อกสารประกอบ 

Y N 
 

หนຌา 7 จาก 8 

๏.๔.๏ มีการตรวจสอบทบทวนผนฉุกฉนิละผน
ส ารองตาง โ อยางสมไ าสมอ 

    

๏.๔.๐ มีการวางผนพืไอความตอนืไองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) 

    

๏.๔.๑ มมีาตรการ฿นการรายงานหตุการณ์ทีไผิดปกติ 
จุดบกพรอง หรือจุดสีไยงทีไกดิขึๅน 

    

๏.๔.๒ มมีาตรการ฿นการตรวจสอบละวิคราะห์หา
สาหตุ การด านินการกຌเข ละการผยพร
ประชาสมัพันธ์พืไอเม฿หຌกดิหตุซๅ าอีก 

    

๏.๔.๓ มีการจัดกใบรักษารายงานละอกสารตาง โ 
กีไยวกับหตุการณ์ผิดปกติทีไกิดขึๅนอยางป็น
ระบบ 

    

 

๏.๕ การประมินความสี่ยงละการวิคราะห์ความสี่ยง (Risk Assessment, Measurement, Analyses and Improvement) 

๏.๕.ํ มกีารประมินความสีไยง฿นองค์กร ทีไกีไยวขຌองกับ
หวงซอุปทาน (Supply Chain Security Risk 
Assessment) 

    

๏.๕.๎ มีการทบทวนการประมินความสีไยงอยาง
สมไ าสมอ 

    

 

ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความ฿นรายการขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ 
ลงชืไอ  

(ชืไอ – นามสกุล)  
(ต าหนง) ผูຌมีอ านาจกระท าการทนนิติบุคคล 

 ลงวันทีไ  
 

 



 

หนຌา 8 จาก 8 

บบสรุปผลการตรวจประมินสถานประกอบการ 
 ฝตป. สมอ. ตรวจสอบอกสารประกอบการพิจารณา ละตรวจประมินสถานประกอบการ ตามบบประมิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยลຌว พบวา 

  ผูຌประกอบการผานตามหลักกณฑ์ทีไกรมศุลกากรก าหนด 

  ผูຌประกอบการเมผานตามหลกักณฑ์ทีไกรมศุลกากรก าหนด 

 ความหในพิไมตมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จຌาหนຌาท่ีผูຌตรวจประมินสถานประกอบการ  

(ลงชืไอ)  (ลงชืไอ)  (ลงชืไอ)  

 

ต าหนง  ต าหนง  ต าหนง   

       
 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ  121/๒๑๒1 

 

อกสารนบ฿บสมัครปน็ตัวทนออกของระดบัมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
บบประมาณการยอดการขอรบังินชดชยคาภาษีอากร 

 

ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    สาขา   

ขอจຌงประมาณการยอดการขอรบังินชดชยคาภาษีอากร ตัๅงตดอืน   พ.ศ.    

ถึงดือน   พ.ศ.    รายละอียดดังนีๅ 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อบรษิัท 

ลขทีชุ่ดค าขอรับงินชดชย 
คาภาษีอากร/วัน ดือน ปี 

จ านวนงิน 
(บาท) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  รวม  

 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ : กรณีเมมียอดการขอรับงินชดชยคาภาษีอากร฿หຌกรอกวา เมมี 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 

 

อกสารนบ฿บสมัครปน็ตัวทนออกของระดบัมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 
บบประมาณการยอดงินอากรที่ขอคืนตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

ขຌาพจຌา (ชืไอผูຌประกอบการ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร    สาขา   

ขอจຌงประมาณการยอดงินอากรทีไขอคืนตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ตัๅงตดือน    

พ.ศ.    ถึงดือน   พ.ศ.    รายละอียดดังนีๅ 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อบรษิัท 

ลขทีชุ่ดค าขอคืนอากรตามมาตรา 29 
หงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

/วัน ดือน ปี 

จ านวนงิน 
(บาท) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  รวม  

 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   

 

 

 

 

 

หมายหตุ : กรณีเมมียอดการขอคืนอากรตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560฿หຌกรอกวา เมมี 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



 นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/๒๑๒1 
 

 

สวนที่ 1 : ขຌอมูลของผูຌสมัคร 
ขຌาพจຌา ชืไอผูຌประกอบการ (ภาษาเทย)   

 (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์฿หญ)   

ลขประจ าตัวผูຌสียภาษีอากร     

ประภทนิติบุคคล ☐ บมจ. ☐ บจก. ☐ หจก. ☐ อืไน ๆ (ระบุ)   

ประกอบกิจการประภท   

จ านวนสาขา   สาขา (กรอกรายละอียดของสาขาตามอกสารนบทຌาย฿บสมัครฯ) 
ทีไตัๅงส านักงาน฿หญ ลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ  

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

สวนที่ 2 : ขຌอมูลของผูຌมีอ านาจกระท าการทนนิติบุคคล 

 1. ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว)   

ทีไอยูลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ   

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail    

 2. ชืไอ (นาย / นาง / นางสาว)   

ทีไอยูลขทีไ   อาคาร   ชัๅนทีไ   

หมูทีไ   ตรอก / ซอย   ถนน   

ขวง / ต าบล   ขต / อ าภอ   

จังหวัด   รหัสเปรษณีย ์   ทรศัพท ์   

ทรสาร   E-mail   

 

 

 

 

ค ารຌองขอ฿หຌทบทวนผลการพิจารณา 

การอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 

รียน อธิบดีกรมศลุกากร (ผานสวนมาตรฐานออีอ ส านักมาตรฐานพิธีการละราคาศลุกากร) 

(ส าหรับพนักงานศุลกากร) 
ทะบียนรับลขทีไ 

   

วัน / ดือน / ปี ทีไรับ 

   

พนักงานศุลกากรผูຌรับ 

   



 ค ารຌองขอ฿หຌทบทวนผลการพิจารณาการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 2 
 

 

 

สวนที่ 3 : รายละอียดการขอทบทวนผลการพิจารณา 

 1. ขຌาพจຌาเดຌยืไน฿บสมัครขอป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ (Authorized Economic Operator: AEO)   
ตอกรมศุลกากร มืไอวันทีไ    

 2. ขຌาพจຌาเดຌรับหนังสือจຌงการปฏิสธการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอจาก 

กรมศุลกากรตามหนังสือลขทีไ   ลงวันทีไ    

 3. ขຌาพจຌามีความประสงค์ขอ฿หຌทบทวนผลการพิจารณา การอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
ดยมีหตุผลดังตอเปนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พรຌอมกันนีๅเดຌนบ      มาพืไอประกอบการพิจารณาค ารຌองขอ฿หຌ
ทบทวนฯ ละเดຌนบหนังสือมอบอ านาจ (กรณีผูຌสมัครมิเดຌมายืไนค ารຌองขอ฿หຌทบทวนฯ ดຌวยตนอง) 

ขຌาพจຌาขอ฿หຌกรมศุลกากรพิจารณาทบทวนการอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ ตามหตุผล
ละอกสารหลักฐานพิไมติมดังกลาวขຌางตຌนดຌวย 
 

ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ 

 

 ลงชืไอ   

  ( ) 
 ต าหนง   

   กรรมการผูຌมีอ านาจลงนาม 

   ลงวันทีไ   
 

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 



นบทຌายประกาศกรมศุลกากร ทีไ 121/2561 

 

สัญญาประกันละทัณฑ์บนของตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ 
(Authorized Economic Operator: AEO)  

 ขียนทีไ   

 วันทีไ   ดือน  พ.ศ.  

 สัญญาประกันละทัณฑ์บนฉบับนีๅสดงวา (ชืไอตัวทนออกของ)   

ดยมี 1.   ต าหนง  

2.   ต าหนง  

ป็นผูຌมีอ านาจกระท าการทนบริษัท/หຌาง    
ส านักงาน ตัๅงอยูลขทีไ    หมูทีไ  อาคาร  ชัๅนทีไ  

ตรอก/ซอย  ถนน  ขวง/ต าบล   

ขต/อ าภอ  จังหวัด  รหัสเปรษณีย์  ทรศัพท์   

ซึไงกรมศุลกากรเดຌอนุญาต฿หຌป็นตัวทนอกของระดับมาตรฐานออีอ ทีไเดຌรับสิทธิพิศษตามทีไกรมศุลกากรเดຌก าหนดเวຌ ขอ฿หຌ
สัญญาประกันละทัณฑ์บนเวຌตอกรมศุลกากร วา  

 1. ขຌาพจຌามีความผูกพันทีไจะตຌองช าระหนีๅกกรมศุลกากรภาย฿ตຌงืไอนเข ขຌอบังคับหงสัญญาประกันละทัณฑ์บน 
ดยขอรับรองเวຌตอกรมศุลกากร ดังนีๅ  
 1.1 อกสารตาง ๆ ทีไยืไนตอกรมศุลกากร฿นการผานพิธีการศุลกากรกีไยวกับของทีไน าขຌา สงออก ถายล า ผานดน 
หรือทีไน ามายืไนขอชดชยคาภาษีอากร หรือขอคืนงินอากรตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ทุกฉบับ
ป็นอกสารทีไถูกตຌองตามความป็นจริงทุกประการ 

 1.2 อกสารน าของขຌาหรือสงของออก มีรายละอียดพียงพอทีไพนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบราคา
ประมินละประภทพิกัดอัตราศุลกากร  หรือพิจารณาชดชยคาภาษีอากร หรือคืนงินอากรเดຌ ตถຌาหากเมป็นเปตามความ
ดังกลาวขຌางตຌน ขຌาพจຌายินยอม฿หຌกรมศุลกากรด านินการตามตจะหในสมควร  
 1.3 ขຌาพจຌาจะ฿ชຌความระมัดระวังควบคุมดูลการด านินงานของบริษัท หຌาง รຌาน ทีไ฿ชຌบริการดຌานการผานพิธีการ
ศุลกากรของขຌาพจຌาอยาง฿กลຌชิด มิ฿หຌปฏิบัติฝ่าฝืนระบียบขຌอบังคับของกรมศุลกากรหรือกระท าการอืไน฿ดทีไป็นความผิดตอ
กฎหมายศุลกากร 

 1.4 ฿นกรณีทีไพนักงานจຌาหนຌาทีไตรวจพบวา บริษัท หຌาง รຌาน ทีไ฿ชຌบริการดຌานการผ านพิธีการศุลกากรของ
ขຌาพจຌาช าระภาษีอากรเวຌเมครบถຌวน หรือเดຌรับงินชดชยคาภาษีอากร หรือเดຌรับคืนงินอากรเปกอนดยเมถูกตຌอง ขຌาพจຌา
ยินยอมช าระภาษีอากรพิไมติม฿หຌครบถຌวนพรຌอมกับงินพิไมตามกฎหมาย หรือสงสอบบัตรภาษีคืน หากสงมอบเมเดຌ ยินดี
ชด฿ชຌงินตามมูลคาของบัตรภาษีทีไเมรับการชดชยหรือชด฿ชຌ งินทีไเดຌคืนอากรตามมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560 เปลຌวตกรณีภาย฿น 30 วัน นับตวันทีไเดຌรับจຌงจากกรมศุลกากร ดยเมมีขຌอตຌยຌง฿ด ๆ ทัๅงสิๅน  
 1.5 ฿นกรณีทีไมีการเมปฏิบัติตามระบียบขຌอบังคับของกรมศุลกากร หรือกระท าการอืไน฿ดทีไป็นความผิดตอ
กฎหมายวาดຌวยศุลกากร เมวาจะกระท า฿นนามของบริษัท หຌาง รຌาน ทีไ฿ชຌบริการออกของของขຌาพจຌา หรือขຌาพจຌา หรือบริวาร
ของขຌาพจຌา ขຌาพจຌายินยอมรับผิดช าระคาปรับ ชด฿ชຌคาสินเหมทดทนละคาสียหายทุกประการ฿หຌกกรมศุลกากรดย
ขຌาพจຌาจะน างินเปช าระกกรมศุลกากรภาย฿น 15 วัน นับตวันทีไเดຌรับจຌงป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมศุลกากร  
  

 

 

 



2 

 

 1.6 ขຌาพจຌาจะรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามหลักกณฑ์การป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอ
ละพรຌอม฿หຌความรวมมือละอ านวยความสะดวกกการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร฿ด ๆ ทีไกีไยวขຌองกับครงการ
ผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ  

 1.7 พืไอป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาประกันละทัณฑ์บนนีๅ ขຌาพจຌาขอวางหลักทรัพย์คๅ าประกัน คือ  
 (  ) หนังสือคๅ าประกันของธนาคาร  

สาขา   ตัๅงอยูลขทีไ   หมูทีไ   อาคาร  ชัๅนทีไ  

ตรอก/ซอย  ถนน  ขวง/ต าบล   

ขต/อ าภอ  จังหวัด  รหัสเปรษณีย์  ทรศัพท ์  

ลขทีไ  ลงวันทีไ  จ านวนงิน บาท 

( ) 
  (  ) หลักทรัพย์อืไน฿ดตามทีไกรมศุลกากรหในชอบ (ปรดระบุ)  

  

ดยขຌาพจຌายินยอม฿หຌกรมศุลกากรยึด อายัดหลักประกันนีๅเวຌจนกวาจะสิๅนภาระผูกพันตามสัญญาประกันละทัณฑ์บนนีๅ  
 ทัๅงนีๅ  ขຌาพจຌาเดຌนบอกสารหลักประกันมาพรຌอมนีๅ ละหากมีความรับผิดชอบทีไจะตຌองช าระงิน฿หຌก 
กรมศุลกากรมากกวาจ านวนงินคๅ าประกันดังกลาว ขຌาพจຌาขอรับผิดชอบชด฿ชຌ฿หຌกกรมศุลกากรจนครบถຌวนทันที 

 2. สัญญาประกันละทัณฑ์บนฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ........ ดือน ........................... พ.ศ. ............. ป็นตຌนเป 

ละตลอดเปจนกวากรมศุลกากรจะเดຌรับช าระงินถูกตຌองครบถຌวนลຌว ทัๅงนีๅ ดยเมค านึงวากรมศุลกากรจะสัไงพิกถอนหรือสัไงระงับ
การอนุญาต฿หຌป็นตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอหรือเมกใตาม  

 พืไอป็นหลักฐานหงสัญญานีๅ ขຌาพจຌาเดຌลงลายมือชืไอละประทับตราเวຌป็นส าคัญตอหนຌาพยาน 

 

  

 (ลงชืไอ) .................................................................   ผูຌ฿หຌสัญญาประกันละทัณฑ์บน 

  (................................................................) 
  ต าหนง ....................................................................  
 

 (ลงชืไอ) .................................................................   ผูຌ฿หຌสัญญาประกันละทัณฑ์บน 

  (................................................................) 
 ต าหนง ....................................................................  
 

 (ลงชืไอ) .................................................................   พยาน 

 (................................................................) 
 

 (ลงชืไอ) .................................................................   พยาน 

 (................................................................) 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
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หนังสือค ้าประกัน 
ทีไ  .................................         ขียนทีไ  ..................................................................... 

วันทีไ..........ดือน ............................. พ.ศ. ..................... 

ตามทีไ (ชืไอตัวทนออกของ)  ................................................................................................................................................ 
ส านักงานตัๅงอยูลขทีไ...........................หมูทีไ.........................อาคาร......................................................................ชัๅนทีไ................................. 
ตรอก/ซอย...................................ถนน .......................................... ขวง/ต าบล................................. ขต/อ าภอ.................................... 
จังหวัด........................................................................... รหัสเปรษณยี์........................ทรศัพท์.................................................................  
เดຌรับอนุมัติจากกรมศลุกากร฿หຌปน็ตัวทนออกของระดับมาตรฐานออีอซึไงเดຌรบัสิทธิพิศษตามทีไกรมศุลกากรเดຌก าหนดเวຌ ละเดຌ฿หຌ
สัญญาประกันละทณัฑ์บนเวຌกับกรมศุลกากร นัๅน  

ธนาคาร  .........................................................................................สาขา ..........................................................................  
ตัๅงอยูลขทีไ...........................หมูทีไ.........................อาคาร....................................................................................ชัๅนทีไ................................. 
ตรอก/ซอย...................................ถนน .......................................... ขวง/ต าบล................................. ขต/อ าภอ.................................... 
จังหวัด............................................................................. รหัสเปรษณีย์........................ทรศัพท์..............................................................  
ขอขຌาคๅ าประกัน  (ชืไอตัวทนออกของ)  .........................................................................................................................  ดย฿หຌสัญญาวา 

1.  ฿นกรณีพนักงานศุลกากรตรวจพบวา บริษัท หຌาง รຌาน ทีไ฿ชຌบริการดຌานพิธีการของตัวทนออกของดังกลาว ช าระภาษีอากร
เวຌเมครบถຌวน หรือเดຌรับงินชดชยคาภาษีอากร หรือเดຌรับคืนงินอากรเปดยเมถูกตຌองหรือกระท าความผิด ซึไงตຌองช าระภาษีอากรพิไม 
พรຌอมงินพิไมตามกฎหมาย หรือตຌองช าระคาปรับ หรือชด฿ชຌคาสินเหมทดทนละคาสียหาย฿ด ๆ ฿หຌกกรมศุลกากร หากกรมศุลกากร
เดຌจຌง฿หຌบริษัท หຌาง รຌาน ดังกลาวทราบลຌว ตมิเดຌมาด านินการช าระ฿หຌครบถຌวนหรือสงมอบบัตรภาษีคืน หรือคืนงินอากรทีไเดຌรับเปลຌว 
เมวากรณี฿ดๆ อันป็นหตุ฿หຌตัวทนออกของดังกลาวจะตຌองรับผิดชอบทน  ดยธนาคารยินยอมช าระงินดังกลาว฿หຌกกรมศุลกากร
ภาย฿น 15 วัน นับตวันทีไเดຌรับจຌง 

2.  จ านวนงินทัๅงสิๅนทีไผูຌคๅ าประกนัจะตຌองรับผดิชอบตามสัญญานีๅ ป็นงิน  ..................................................... บาท 

(..............................................................................................................) 

3.  สัญญาคๅ าประกันฉบับนีๅมีผลบังคับตัๅงตวันทีไ  ...............  ดือน  ...............................  พ.ศ.  ................. ละ฿ชຌบังคับ
ตลอดเป จนกวาสัญญาประกันละทัณฑ์บนทีไผูຌ฿หຌสัญญาเดຌท าเวຌกับกรมศุลกากรจะสิๅนสุดลง ละสัญญาคๅ าประกันฉบับนีๅมีผลบังคับ฿ชຌ
เปจนกวากรมศุลกากรจะเดຌรับช าระงินตามสัญญาคๅ าประกันนีๅจนครบถຌวน 

พืไอป็นหลักฐานหงสัญญาคๅ าประกันนีๅ  ผูຌคๅ าประกันดยผูຌมีอ านาจกระท าการทน  เดຌลงลายมือชืไอละประทับตราของ
ธนาคารเวຌป็นส าคญัตอหนຌาพยาน 

 

       ( ลงชืไอ )  .............................................  ผูຌคๅ าประกัน              ( ลงชืไอ )  .............................................  ผูຌคๅ าประกัน             
        (............................................)                 (..............................................) 
       ต าหนง  .........................................................   ต าหนง  ............................................................ 
 

(ประทับตราของธนาคาร) 
 

        ( ลงชืไอ )  .............................................  พยาน                   ( ลงชืไอ )  .............................................  พยาน        
        (.............................................)                 (.............................................) 
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บบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจ าปี ตามครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ 
 

พืไอ฿หຌกรมศุลกากรสามารถติดตามการด านินการของผูຌประกอบการทีไเดຌรับการอนุมัติรับรองสถานภาพป็นผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอออีอ สวนมาตรฐานออีอ
จึงเดຌจัดท าบบส ารวจมาตรฐานความปลอดภัยประจ าปีขึๅน ขอ฿หຌทานตอบบบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจ าปีฉบับนีๅ พืไอป็นขຌอมูลประกอบละน ามาวิคราะห์ 
ประมินความสีไยง รวมทัๅง฿หຌค านะน า฿นการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยกทาน฿นกรณีมืไอพบขຌอบกพรอง ทัๅงนีๅขอ฿หຌบริษัทกรอกขຌอมูลตามความป็นจริง หากพบวาทานมี
การจัดท าขຌอมูลทีไป็นทใจจะมีผลตอการระงับสถานภาพออีอของทานเดຌ 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการจะตຌองจัดท าบบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจ าปีละอกสารทีไกีไยวขຌอง ละน าสงทีไสวนมาตรฐานออีอทุกปี ดยก าหนด฿หຌจัดสงเมกิน 
3 ดือน นับจากดือนทีไทานเดຌรับสถานภาพออีอครบหนึไงปี ชน ทานเดຌรับการอนุมัติรับรองสถานภาพผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ ดือนมษายน พ.ศ. 2560 ทานจะตຌอง
จัดสงบบรายงานฯ ฉบับนีๅ ภาย฿นดือนมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

ส าหรับปีทีไครบก าหนดทบทวนสถานภาพผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ ทานเมตຌองจัดท าบบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจ าปีฉบับนีๅ 
นวทางการจัดท าบบรายงานมาตรฐานความปลอดภัยประจ าปี (สวนทีไ 1) 

วิธีการท าบบส ารวจฯ ฉบับนีๅ ฿หຌทานตอบค าถามตามหัวขຌอทีไก าหนด ดย฿หຌ฿สครืไองหมาย  ฿นชองค าตอบ ตามความป็นจริงทีไกิดขึๅน฿นรอบระยะวลา 1 ปีทีไผานมา 
ดย฿หຌอธิบายรายละอียด฿หຌสอดคลຌองตามตละหัวขຌอพอสังขป พรຌอมทัๅงจัดตรียมอกสารทีไกีไยวขຌองเวຌดຌวย (ถຌามี) พืไอจะเดຌป็นขຌอมูลประกอบส าหรับจຌาหนຌาทีไ฿นการพิจารณา
วิคราะห์ ประมิน รวมทัๅง฿หຌค านะน า พืไอ฿หຌกิจการของทานรักษาเวຌซึไงมาตรการรักษาความปลอดภัยตามครงการผูຌประกอบการระดับมาตรฐานออีอ ซึไงค าตอบของทานเมวาจะ
ป็น ฿ช  หรือ เม฿ช  จะยังเมมีผล฿ด โ ตอสถานภาพออีอทีไทานเดຌรับ  
 

 

สวนทีไ 1: รายละอียดของกิจการ 
ชืไอของกิจการ  

ชืไอผูຌประสานงาน  ทรศัพท์  อีมล์  

วันทีไเดຌรับการอนุมัติสถานภาพผูຌประกอบการรับมาตรฐานออีอ  วันทีไตอบบบส ารวจ  



บบส ารวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 

หัวขຌอ 

ค าตอบ 

 
รายละอียด / ค าอธิบาย 

 
Y N 

 

- 1 - 
 

ขຌอมูลทัไวเปของกิจการ 
฿นรอบปีทีไผานมา ทานมีการปลีไยนปลงขຌอมูลของกิจการ อาทิ ชืไอกิจการ รายชืไอกรรมการ 
ทุนจดทะบียน ลักษณะการประกอบกิจการ หรือสาระส าคัญอืไน฿ดหรือเม 

   

฿นรอบปีทีไผานมา ทานมีการปลีไยนปลงทีไอยูของส านักงาน฿หญ หรือเม    

฿นรอบปีทีไผานมา ทานมีการปลีไยนปลงทีไอยูของสาขา หรือมีการพิไม ลด จ านวนสาขา
หรือเม 

   

ทานมีผนการ฿ด โ ทีไอาจกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงสภาพของกิจการ฿นอนาคตหรือเม  
ชน ผนการควบรวมกิจการ การสรຌางคลงัสินคຌา หรือขยายสาขา฿หม ป็นตຌน 

   

฿นรอบปีทีไผานมา กิจการเดຌมีการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรละกฎหมายอืไน โ  
ทีไกีไยวขຌองหรือเม หรือ เดຌรับการจຌงขຌอหา฿ด โ จากกรมศุลกากร หรือเม 

   

฿นรอบปีทีไผานมา กิจการของทานมีผลประกอบการขาดทุนหรือ มีนวนຌมทีไจะขาดทนุ฿น
อนาคตอัน฿กลຌ หรือเม  

   

฿นรอบปีทีไผานมา กิจการของทานมีการปลีไยนปลงนยบายรกัษาความปลอดภัย หรือเม    

ความปลอดภัย฿นการขຌา – ออกอาคารสถานทีไ 
กิจการมีการปรับปรุง กຌเขพิไมติมวิธีการปฏิบัติงาน฿นการดูลรักษาความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
ของสถานประกอบการ หรือเม 

   

ปัจจุบนักิจการมีการด านนิการ฿นดຌานการรักษาความปลอดภัยภาย฿นพืๅนทีไของสถาน
ประกอบการ อยางเร ด านินการอง หรือ จัดจຌางบริษัทรักษาความปลอดภัยจากภายนอก จง
อธิบาย 

   



บบส ารวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 

หัวขຌอ 

ค าตอบ 

 
รายละอียด / ค าอธิบาย 

 
Y N 

 

- 2 - 
 

กิจการของทานเดຌมีการปลีไยนปลงบริษทัทีไขຌามารบัหมาด านินการ฿นดຌานรักษาความ
ปลอดภัย หรือ ปลีไยนมา฿ชຌบรกิารจากบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือ ปลีไยนมาด านนิการ
รักษาความปลอดภัยอง หรือเม 

   

กิจการของทานมีการปลีไยนปลงกีไยวกับ กลຌอง CCTV (จ านวน, ชนิดของกลຌอง, ระยะวลา
฿นการบันทึกภาพ) หรือเม 

   

กิจการของทานมีการปลีไยนปลงกีไยวกับอุปกรณ์ละระบบรกัษาความปลอดภัยอืไน โ ชน 
ระบบลใอก สัญญาณตือนภัย Alarm & Alert System หรือเม  

   

กิจการเดຌมีการปลีไยนปลง/พิไมหรือลดพืๅนทีไหวงหຌาม หรือเม    

กิจการประสบหตุการณ์บุคคลภายนอกบุกรุกขຌาเป฿นพืๅนทีไของสถานประกอบการ หรือเม    

กิจการมีการปรับปลีไยน หรือพิไมประสิทธิภาพการขຌาถึงพืๅนทีไปฏิบัติงาน หรือเม (ชน การน า
ระบบสกนลายนิๅวมือมา฿ชຌ ปน็ตຌน) 

   

กิจการมีการปลีไยนปลงสภาพหรือพิไมติมทางขຌาออก อาคาร รัๅว ทีไจอดรถ หรือพืๅนทีไ฿ด โ 
ทีไอาจกีไยวขຌองกับการควบคุมความปลอดภัย฿นสถานประกอบการ หรือเม 

   

หากกิจการมีการปลีไยนปลงตามขຌางบน ระหวางทีได านินการมีการควบคุมความปลอดภัย฿น
สถานประกอบการพิไมติมขึๅนอยางเร 

   

ความปลอดภัย฿นสวนทีไกีไยวกับพนักงาน 

ปัจจุบนักิจการมีการ฿ชຌผูຌ฿หຌบริการ฿นการคัดลือกพนักงาน฿นการขຌามาท างาน (Recruitment 
Agencies) หรือเม  

   

ปัจจุบนักิจการของทานประสบปัญหาขาดคลนพนักงาน หรือเม    

กิจการมีการปลีไยนปลงบุคลากร฿นระดับผูຌบริหาร/ผูຌจัดการทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการหวงซ    
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อุปทาน หรือเม 
กิจการมีพนักงานทีไออกจากสถานประกอบการ ดยเมปฏิบตัิตามกฎระบียบ฿นการลาออก 
หรือเม 

   

กิจการมีการพิไมติมกຌเขหลักกณฑ์ วิธีการ หรืองืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลพืไอขຌามา
ท างาน฿นสถานประกอบการ หรือเม  

   

กิจการตรวจพบความผดิปกติ฿ด โ กับพนักงานของกิจการระหวางปี หรือเม (ชน พฤติกรรมทีไ
กอ฿หຌกิดความสีไยง, สารสพตดิ ป็นตຌน) 

   

กิจการยังคงมีการอบรม฿นหัวขຌอทีไกีไยวกับการรักษาความปลอดภัย การสรຌางความตระหนัก 
(Security Awareness) ฿หຌกับบุคลากร฿นทุกภาคสวนอยางตอนืไอง หรือเม 

   

ความปลอดภัย฿นสวนของพันธมิตรทางธุรกิจ 

กิจการมีการปลีไยนปลงพนัธมติรทีไกีไยวขຌอง฿นหวงซอุปทาน ชน ผูຌขายสินคຌา ผูຌซืๅอสินคຌา 
บริษัทขนสง ตัวทนออกของ ผูຌ฿หຌบริการขนสงระหวางประทศ หรือเม 

   

พันธมิตรทางธุรกิจของทาน฿นสวนกีไยวขຌองกับหวงซอุปทาน ยงัสามารถรักษามาตรฐานทีไ
กีไยวกับสินคຌา (ชน ความตรงตอวลา สินคຌาเมสูญหาย สนิคຌาเมช ารุด การจัดท าอกสารเมมี
ความผิดพลาด ปน็ตຌน) ตามหลกักณฑ์ทีไทานก าหนด หรือเม 

   

กิจการเดຌรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอืไน โ หรือ มีการตออายุมาตรฐานความ
ปลอดภัย หรือเม 

   

กิจการเดຌมีการปลีไยนปลงหลกักณฑ์ วิธีการ หรืองืไอนเข฿นการคัดลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
หรือเม  

   

กิจการเดຌมีการระบุถึงความปลอดภัย฿นหวงซอุปทาน (Supply Chain Security) พิไมติม฿น    
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อกสารสัญญา (Contract) หรือเม 
กิจการมีการก าหนดคุณสมบัติกีไยวกับ AEO, C-TPAT หรือระบบมาตรฐานความปลอดภัยอืไน 
พืไอ฿ชຌ฿นการคัดลือกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเม 

   

กิจการเดຌมีการรຌองขออกสาร หรือวิธีการปฏิบัติงานจากพันธมิตรทางธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับหวง
ซอุปทาน ชน การขนสง ตัวทนออกของ คลังสินคຌา พืไอป็นการยืนยันวาพันธมิตรทางธุรกิจ
หลานัๅนมีมาตรฐานความปลอดภัย฿นการประกอบกิจการ 

   

กิจการมีการก าหนดหนวยงานภาย฿นทีไตรวจสอบกีไยวกับมาตรฐานความปลอดภัย฿นการ
ประกอบกิจการของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเม 

   

ความปลอดภัย฿นสวนทีไกีไยวกับสินคຌา ละยานพาหนะขนสงสินคຌา 

กิจการมีการปลีไยนปลงสถานทีไทีไ฿ชຌผลติ บรรจุ ผสม ประกอบสินคຌา หรือเม    

กิจการมีการปลีไยนปลงสถานทีไทีไจัดกใบสินคຌา หรือคลังสินคຌา หรือเม    

กิจการมีการปลีไยนปลงทาหรือทีไ ทีไ฿ชຌ฿นการน าขຌาสงออก หรือเม    

กิจการเดຌประสบหตุการณ์ทีไท า฿หຌสินคຌากิดความสียหาย฿นกระบวนการขนสง หรือ
กอ฿หຌกิดความสียหายตอกระบวนการทางธุรกิจของทาน หรือเม 

   

กิจการมีการปรับปรุงหรือกຌเขพิไมติมวิธีปฏิบัติงาน฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับสินคຌา อกสาร
ประกอบสินคຌา การรักษาความปลอดภัย฿นตัวสนิคຌา ละการรกัษาความปลอดภัยส าหรับ
พืๅนทีไจัดกใบสนิคຌา หรือเม 

   

กิจการยังคงมีหนวยงานภาย฿นทีไรับผิดชอบดยตรงกีไยวกับสินคຌา หรือคลังสินคຌา หรือเม     

กิจการมีการวาจຌางบุคคลภายนอก (Outsource, Third Party) ฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับ 

การบรรจุ การหลดสินคຌา การตรวจสอบสภาพตูຌสินคຌา (Container) หรือเม 
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กิจการเดຌมีการปรับปรุงวิธีการ฿นการตรวจสอบสภาพตูຌสนิคຌา การตรวจสอบสภาพซีลลใอกตูຌ 
การควบคุมการ฿ชຌซีลลใอกตูຌ ฿หຌรัดกุมรอบคอบ หรือมีประสิทธิภาพขึๅนหรือเม 

   

กิจการมีการตรวจพบความผดิปกติ฿ด โ ฿นอกสารทีไกีไยวกับสินคຌา ละการควบคุมสนิคຌา 

คงคลัง หรือเม 
   

กิจการมีการปรับปรุงวิธีการหรืองืไอนเข พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดูลติดตามสินคຌาละ 

ตูຌคอนทนนอร์ตัๅงตตຌนทางเปจนถึงปลายทาง หรือเม 
   

ความปลอดภัย฿นสวนของระบบสารสนทศ 

กิจการของทานยังคงมีผนก/หนวยงาน ทีไรับผิดชอบดຌานระบบคอมพิวตอร์ละระบบ
ครือขาย หรือเม 

   

หากกิจการของทานเมมีผนก/หนวยงานทีไรับผดิชอบดຌานระบบคอมพิวตอร์ละครือขาย
สารสนทศลຌว ทานมีวิธีการจัดการอยางเร 

   

กิจการของทานประสบปัญหากีไยวกับการจรกรรมขຌอมูล การบุกรุกระบบ ระบบกิดความ
สียหายจากเวรัส มลัวร์ ฯลฯ หรือความสียหายทางขຌอมูลสารสนทศ หรือเม 

   

กิจการของทานมีการปรับปลีไยน/ปลีไยนปลง กีไยวกับปรกรมทีไกีไยวขຌองกับตัวสินคຌา 
หรือเม 

   

กิจการมีการปรับปรุง กຌเขพิไมติมวิธีปฏิบัติงาน หรือนยบาย฿นการรักษาความปลอดภัย฿น
ระบบสารสนทศ หรือเม 

   

กิจการมีการปรับปรุงพิไมติมอุปกรณ์หรือปรกรม (Hardware, Software) พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการป้องกันความปลอดภัย฿นระบบสารสนทศหรือเม 

   

กิจการยังคงนยบายพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌงานระบบปลีไยนปลงรหัสผานตามรอบระยะวลา (Periodic    
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change of password) หรือเม 
กิจการมีการปลีไยนปลง กຌเขพิไมติมกีไยวกับการรองรับหตุการณ์ผิดปกติทีไจะกิดขึๅนกับ
ระบบสารสนทศ หรือเม 

   

ความปลอดภัย฿นสวนของอกสารของกิจการ 
กิจการมีการปลีไยนปลงสถานทีไ฿นการจัดกใบอกสารทีไมีอายุกินกวา 2 ปี หรือเม    

กิจการมีการปลีไยนปลงวิธีการปฏิบัติงาน฿นการดูลรักษาอกสารทางธุรกิจ หรือเม    

กิจการมีการวาจຌางบริษัทผูຌ฿หຌบริการจัดการ กใบรักษาอกสาร หรือเม    

กิจการมีการท าลายอกสารทีไหมดอายุลຌวตามวธิีการปฏิบตัิงานวาดຌวยการท าลายอกสาร 
หรือเม 

   

ระบบการตรวจสอบละสืบสวนหตุการณ์ทีไกิดขึๅน 

กิจการเดຌประสบหตุการณ์ทีไสงผลกระทบรຌายรงตอการด านนิธุรกิจ หรือเม    

มีพนักงานของกิจการประสบอุบัติหตุ฿นระหวางการท างานจนถึงขัๅนสียชีวิต หยุดงาน หรือ  
ออกจากงาน หรือเม 

   

สินคຌาหรือการขนสงสนิคຌาของกจิการเดຌรับผลกระทบจากภัยกอการรຌาย หรือเม    

กิจการเดຌจัดกใบรายงานละสถติิการกิดหตุการณ์อาเวຌอยางป็นระบบ หรือเม    

ระบบการจดัการมืไอกิดวิกฤตการณ์ละนวทางด านินการกຌเข 

กิจการมีการพิไมติมหรือปรับปลีไยน ผนฉุกฉิน/ ผนส ารอง  หรือเม    

กิจการเดຌประสบปญัหา฿นการด านินมาตรการรักษาความปลอดภัยตามครงการ
ผูຌประกอบการระดบัมาตรฐานออีอ หรือเม 
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กิจการมีความพรຌอม฿นการด านินธุรกิจ฿นปีถัดเป หรือเม    

การตรวจสอบ วิคราะห์ ละปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย 

กิจการยังคงด านนิการติดตามการประมินความสีไยง (Risk Assessment Review) ฿น
กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับหวงซอุปทานอยางตอนืไอง หรือเม 

   

กิจการมีการประสบปัญหาซึไงมเิดຌประมินความสีไยงเวຌลวงหนຌา หรือเม    

จากขຌอกอนหนຌานีๅ มืไอกิจการประสบปญัหาซึไงมิเดຌมีการประมนิความสีไยงเวຌลวงหนຌา 
กิจการเดຌมีการกຌเข ละจัด฿หຌป็นความสีไยง฿นการประมินครัๅงถัดเป หรือเม 

   

กิจการมีกระบวนการติดตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจของกิจการอยางตอนืไอง 
หรือเม 

   

 

 

 

 
 


