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บทน ำ 

1. บทน ำ 

วตัถปุระสงคข์องเอกสำรขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัของสถำนปฏบิตักิำร  

เอกสารขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความปลอดภัยของสถานปฏบิัตกิาร (ขอ้ก าหนด FSR) นี้ เป็นมาตรฐาน

อย่างเป็นทางการของ สมาคมป้องกันทรัพยส์นิทีม่กีารขนสง่ (The Transported Asset Protection Association 

หรอื TAPA) ส าหรับการจัดการคลังสนิคา้และการจัดเก็บสนิคา้อย่างปลอดภัย โดยเป็นมาตรฐานทีใ่ชร้่วมกันทั่ว

โลกทีส่ามารถใชเ้พื่อจัดท าขอ้ตกลงธุรกจิ/การรักษาความปลอดภัยระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์และ/

หรอื ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ในการพัฒนามาตรฐานนี้ TAPA ตระหนักถึงความแตกต่างหลายประการเรื่องวธิีใหบ้ริการขนส่งดว้ย

รถบรรทุกในภูมภิาคหรือในส่วนอืน่ๆ ของโลกและแมแ้ต่ระหว่างบริษัท และขอ้ก าหนด FSR อาจบังคับใชก้ับ

บรกิารทัง้หมดหรอืบางสว่นทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรายหนึ่งหรือผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานหลายราย 

และผูรั้บจา้งชว่งทีม่ีคุณสมบัตนัิ้นสามารถบรรลุการปฏบิัตติามมาตรฐาน TAPA ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความซับซอ้น

และขนาดของหว่งโซอ่ปุทาน 

 

ขอบเขต 

ขอ้ก าหนด FSR อาจบงัคบัใชก้บั 

- สถานปฏบิตักิารใดๆ หรอืทัง้หมดภายในห่วงโซอ่ปุทานทั่วโลก ขึน้อยูก่บัความเสีย่ง และ/หรอืขอ้ก าหนด

ของผูซ้ือ้ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  

- สถานทีท่ีด่ าเนนิงานหรอืเป็นเจา้ของโดยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

- สถานทีท่ีด่ าเนนิงานหรอืเป็นเจา้ของโดยผูซ้ือ้  

 

ผูใ้ช ้

ผูใ้ชม้าตรฐาน TAPA ทัว่ไปคอื 

- ผูซ้ือ้ 

- ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

- องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืองคก์รอืน่ๆ ของรัฐบาล 

- องคก์รหว่งโซอ่ปุทานวชิาชพี 

 

อภธิำนศพัท ์

 

อภธิานศพัทท์ีป่ระกอบดว้ยนยิามของค าศพัทแ์ละค าย่อทีใ่ชต้ลอดทัง้ขอ้ก าหนด FSR ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก 
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บทน ำ 

 

ทรพัยำกรทีใ่ชใ้นกำรน ำขอ้ก ำหนด FSR ของ TAPA ไปปฏบิตั ิ

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน มหีนา้ทีจั่ดหาทรัพยากรทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

FSR โดยคา่ใชจ้่ายของตนเอง เวน้แตผู่ซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานจะเจรจาหรอืตก

ลงไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

 

กำรคุม้ครองนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัขิองผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์

 

ส าเนาเอกสารนโยบายและระเบยีบปฏบิัตดิา้นการรักษาความปลอดภัยจะสง่ใหผู้ซ้ ือ้ตามขอ้ตกลงเปิดเผย

ขอ้มลูทีม่กีารลงนามระหวา่งผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน และผูซ้ือ้ และจะเก็บเป็นความลบั 
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เกีย่วกบั TAPA 

2. เกีย่วกบั TAPA 

 

วตัถปุระสงคข์อง TAPA 

อาชญากรรมที่เกดิกับสนิคา้ที่ขนส่ง คอืหนึ่งในปัญหาที่ทา้ทายทีสุ่ดในห่วงโซ่อุปทานส าหรับผูผ้ลติ

สนิคา้มลูคา่สงู สนิคา้ความเสีย่งสงู และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ 

 

ภัยคุกคามไม่ไดม้าจากอาชญากรทีร่อโอกาสอย่างเดยีวอกีต่อไป  ปัจจุบัน วงจรอาชญากรรมทีท่ าเป็น

ขบวนการก าลังด าเนินไปทั่วโลกโดยใชว้ธิกีารทีซ่ับซอ้นมากขึน้เพื่อโจมตยีานพาหนะ สถานที ่และบุคคลอย่าง

รุนแรงเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 

TAPA คอืทีป่ระชมุเฉพาะกจิเพื่อแสดงความคดิเห็นซึง่รวมผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ตัวแทนรับขน

สนิคา้ หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่มเีป้าหมายในการลดความสญูเสยีในห่วงโซอ่ปุทาน

ระหว่างประเทศ  จุดมุ่งหมายหลักของ TAPA คอืการป้องกันการโจรกรรมผ่านการใชข้อ้มูลแบบเรียลไทม์และ

มาตรการป้องกนัลา่สดุ 

 

ภำรกจิของ TAPA 

TAPA มภีารกจิในการชว่ยปกป้องทรัพยส์นิของสมาชกิโดยการลดการสญูหายของสนิคา้ทีข่นสง่จากห่วง

โซอุ่ปทานใหน้อ้ยทีส่ดุ  TAPA บรรลภุารกจิไดโ้ดยการพัฒนาและน าไปใชซ้ึง่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

การใชแ้นวปฏบิัตขิองอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บการยอมรับ เทคโนโลย ีการศกึษา การวัดผล ความร่วมมอืในการก ากับ

ดแูล และการระบเุชงิรุกเพือ่ใหท้ราบแนวโนม้อาชญากรรมและความเสีย่งดา้นการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่

อปุทาน 

 

ขอ้มูลกำรตดิตอ่ TAPA 

 

TAPA มหีน่วยงานใน 3 ภูมภิาค (อเมรกิา เอเชยีแปซฟิิก และยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา) เพื่อ

ใหบ้รกิารแกส่มาชกิทัว่โลก  ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

 

- TAPA ส านักงานใหญ ่ 

www.tapa-international.org  

- อเมรกิา 

www.tapaonline.org  

- เอเชยีแปซฟิิก  

www.tapa-apac.org  

- ยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา  

www.tapaemea.org    
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มำตรฐำน TAPA 

3. มำตรฐำน TAPA 

มำตรฐำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัของ TAPA 

 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ TAPA ทีใ่ชท้ัว่โลกดังรายการดา้นลา่งนี ้จัดท าขึน้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่

การขนสง่และการจัดเก็บสนิคา้มลูคา่สงูทีเ่ป็นเป้าหมายของการโจรกรรมนัน้ปลอดภัย 

- ขอ้ก าหนดเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสถานปฏบิัตกิาร (Facility Security Requirements หรือ 

FSR) เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวโ้ดยเฉพาะส าหรับการจัดการคลังสนิคา้อย่างปลอดภัย หรือการ

จัดเก็บสนิคา้ระหวา่งขนสง่ ภายในหว่งโซอ่ปุทาน 

- ขอ้ก าหนดเรื่อ งการรักษาความปลอดภั ยในสินค า้ขนส่งโดยรถบรรทุก  (Trucking Security 

Requirements หรือ TSR) เนน้การขนสง่โดยรถบรรทุกและเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวโ้ดยเฉพาะ

ส าหรับการขนสง่สนิคา้ทางถนน ภายในหว่งโซอ่ปุทาน 

 

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ TAPA ที่ใชท้ั่วโลกนั้นไดรั้บการทบทวนและแกไ้ขตามความ

จ าเป็นทกุๆ สามปี 

 

เอกสารนี้กลา่วถงึขอ้ก าหนด FSR เทา่นัน้ และอธบิายเรือ่งการขอรับรองมาตรฐาน TAPA FSR ใน สว่นที ่

6 

 

กำรน ำไปใช ้

 

การน ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ TAPA ไปใชนั้น้ขึน้อยูก่บัการท างานร่วมกนัระหวา่ง  

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ผูซ้ ือ้ (เจา้ของสนิคา้ทีข่นสง่) และผูต้รวจสอบรับอนุญาตของ 

TAPA  
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แนวทำงดำ้นกฎหมำย 

4. แนวทำงดำ้นกฎหมำย 

ขอบเขต 

 

ขอ้ก าหนด FSR เป็นมาตรฐานทีใ่ชท้ั่วโลกและทกุสว่นในมาตรฐานนี้เป็นขอ้ก าหนดภาคบังคบั เวน้แตจ่ะ

ไดรั้บยกเวน้ผา่นกระบวนการขอยกเวน้อยา่งเป็นทางการ (ดสูว่นที ่8) 

 

ค ำแปล 

 

ในพืน้ทีภ่มูศิาสตรท์ีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และตอ้งมกีารแปลเอกสารนี ้ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน และตัวแทน รับผดิชอบในการท าใหแ้น่ใจวา่ค าแปลขอ้ก าหนด FSR หรือ

สว่นหนึง่สว่นใดของค าแปลสะทอ้นเจตนารมยท์ีถ่กูตอ้งของ TAPA ในการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานเหลา่นี้ 

 

แบรนด ์TAPA 

 

“TAPA” คอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Transported Asset Protection Association ซึง่หา้มใช ้

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยชัดแจง้จาก TAPA ผ่านส านักงานในภูมิภาคที่ไดรั้บการยอมรับอย่างเป็นทางการ 

มาตรฐานต่างๆ ของ TAPA และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งนั้นเผยแพร่โดย TAPA และหา้มปรับปรุง แกไ้ข หรือ

เปลีย่นแปลงโดยบคุคลใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรจาก TAPA  การใชแ้บรนด ์TAPA 

ในทางทีผ่ดิอาจสง่ผลใหก้ารรับรองมาตรฐานถกูยกเลกิหรอืถกูด าเนนิการตามกฎหมาย  

 

ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 

 

โดยการเผยแพร่มาตรฐานเหลา่นี้ TAPA ไม่รับประกนัหรอืรับรองวา่จะป้องกันเหตโุจรกรรมสนิคา้ทีข่นสง่

ไดท้กุเหตกุารณ์  ไมว่า่จะมกีารใชม้าตรฐานเหลา่นีอ้ยา่งครบถว้นหรอืเหมาะสมหรอืไมก็่ตาม  ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน และ/หรอื ผูซ้ ือ้ รับผดิในผลลพัธท์ีเ่กดิจากการโจรกรรมสนิคา้ทีข่นสง่ หรอื

ความสญูเสยีใดๆ ในสนิคา้ทีข่นสง่ ภายใตม้าตรฐานของขอ้ก าหนด FSR ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในสญัญาที่

บคุคลเหล่านัน้ท าร่วมกัน และตามกฎหมายหรอืบทบัญญัตทิางกฎหมายใดๆ ซึง่อาจบังคับใชใ้นเขตอ านาจศาล

นัน้ๆ 
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สญัญำและกำรจำ้งชว่ง 

5. สญัญำและกำรจำ้งชว่ง 

สญัญำ 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตวัแทน และผูรั้บจา้งชว่ง มหีนา้ทีรั่บผดิชอบการขนสง่ 

การจัดเก็บ และการจัดการทรัพย์สนิของผูซ้ื้อที่ปลอดภัยและด าเนินการอย่างรัดกุม โดยการรับสนิคา้ ส่งต่อ 

จัดเก็บ และน าสง่ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารปลอ่ยสนิคา้หรอืสญัญา  

 

ในกรณีทีอ่า้งองิถงึ หรอืรวมขอ้ก าหนด FSR ไวใ้นสญัญาทีท่ าระหวา่ง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน ใหร้ะบขุอ้ก าหนด FSR ไวใ้นโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน ดว้ย 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะใหห้ลักฐานใหแ้กผู่ซ้ ือ้วา่ไดรั้บการรับรองการปฏบิัติ

ตามขอ้ก าหนด FSR และหากเป็นไปได ้ใหน้ าส่งหลักฐานว่าปฏบิัตติามขอ้ก าหนด FSR ดว้ย  กรณีที่เชือ่ว่าผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR ใหแ้กไ้ขตามเงือ่นไขของสญัญาที่

เจรจาระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

 

กำรจำ้งชว่ง 

  

ผูรั้บจา้งช่วงทีไ่ม่ไดรั้บการรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด FSR จะตอ้งถูกตรวจสอบตามสัญญาทีท่ า

ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 
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กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด FSR ของ TAPA ใหม ่

6. กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด FSR ของ TAPA ใหม ่

 

ระดบักำรรกัษำควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนด FSR 

 

ขอ้ก าหนด FSR ระบุระดับการรักษาความปลอดภัยไว ้3 ระดับ ส าหรับสถานปฏบิัตกิารโดยจ าแนกตาม

ระดบัการปกป้องทีต่อ้งการดงันี ้

- ระดบั A = การรักษาความปลอดภัยระดบัสงูสดุ 

- ระดบั B = การรักษาความปลอดภัยระดบักลาง 

- ระดบั C = การรักษาความปลอดภัยระดบัต า่สดุ 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน อาจเริม่ทีก่ารรับรองระดับ C และจากนัน้เลือ่นขึน้เป็น

ระดับ B หรือระดับ A เมื่อปรับปรุงการด าเนินการแลว้  นอกจากนี้ ผูซ้ ื้อและผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอ

รับรองมาตรฐาน อาจตกลงกนัวา่สถานปฏบิตักิารทีต่ัง้อยูใ่นประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูอาจตอ้งไดก้ารรับรองระดบั A 

แตใ่นประเทศอืน่ๆ ทัง้หมดเพยีงตอ้งไดก้ารรับรองระดับ B หรอื C  ในทกุกรณี ผูซ้ ือ้รับผดิชอบในการเจรจาระดับ

การรับรองโดยตรงกับ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตามลกัษณะของสนิคา้ทีข่นสง่และความ

เสีย่ง  

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน อาจขอ้ใหม้กีารรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด FSR 

ของ TAPA ใหมห่ากฝ่ายใดเห็นวา่ระดบัการรรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งการนัน้เปลีย่นแปลงไป 

 

ทำงเลอืกในกำรขอรบัรอง FSR 

เพื่อความยดืหยุ่นและเพื่อสนับสนุนใหม้กีารขอรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด FSR ของ TAPA  TAPA 

ไดใ้หท้างเลอืก 2 ทางส าหรับการขอรับรอง 

ตำรำง 1 

ทำงเลอืก รำยละเอยีด ระดบั ประเภทของผูต้รวจสอบ 

รับรองโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบอสิระ   

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ไดร้ับการรับรองผา่นกระบวนการแบบเดมิๆ 

A, B หรอื C TAPA  

หน่วยงานตรวจสอบอสิระ   

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

รับรองตนเอง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

รับรองมาตรฐานของคลังสนิคา้ดว้ยตนเอง 

C ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

* ดอูภธิานศพัทค์ าวา่ ผูต้รวจสอบรับอนุญาต  

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางเลอืกเหลา่นี้ไดด้า้นลา่ง 
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กำรรบัรองโดยหนว่ยงำนตรวจสอบอสิระ  (ระดบั A, B และ C) 

 

หน่วยงานตรวจสอบอสิระจะแจง้ TAPA ใหท้ราบขอบเขตการตรวจสอบและผลลัพธ ์ หากการตรวจสอบ

เสร็จสิน้ไปดว้ยด ี หน่วยงานตรวจสอบอสิระจะออกใบรับรองทีร่ะบวุา่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ไดรั้บการรับรองการปฏบิตัตามขอ้ก าหนด FSR ของ TAPA แลว้ 

 

ระดบัการรับรอง (ระดบั A, B หรอื C) จะระบไุวบ้นใบรับรอง 

 

กำรรบัรองตนเอง (ระดบั C เทำ่น ัน้) 

 

การรับรองตนเองวา่ไดม้าตรฐานระดบั C ด าเนนิการโดยผูต้รวจสอบรับอนุญาต  ผูต้รวจสอบดงักลา่วอาจ

เป็นพนักงานหรอืพันธมติรภายในทีไ่ดรั้บการอบรมและรับอนุญาตจาก TAPA ในฐานะผูต้รวจสอบรับอนุญาตดา้น

ขอ้ก าหนด FSR  ไม่ว่าจะใชผู้ต้รวจสอบแบบใดด าเนินการตรวจสอบตนเอง จะตอ้งน าสง่แบบฟอร์มตรวจสอบที่

กรอกขอ้มลูแลว้ไปยัง TAPA เพือ่ขอรับการรับรองระดบั C 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะตอ้งแน่ใจวา่มอบหมายใหผู้ต้รวจสอบทีเ่หมาะสมซึง่

ไดรั้บการอบรม/มคีณุสมบตัดิา้นความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก าหนด FSR ฉบับปัจจบุนั ในกระบวนการตรวจสอบและ

รับรอง ดตูาราง 1 ส าหรับทางเลอืก 

 

กอ่นก าหนดตารางเวลาหรอืเริม่การตรวจสอบเพือ่การรับรองมาตรฐาน ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน ตอ้งแจง้ผูต้รวจสอบรับอนุญาตวา่ตอ้งการสมัครเพือ่ขอรับรองระดับใด 

 

เครือ่งมอืตรวจสอบคอืแบบฟอรม์ตรวจสอบตามขอ้ก าหนด FSR ฉบบัปัจจบุนั 

 

การขอรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR นัน้ออกใหเ้ฉพาะสถานทีจ่ัดเก็บแตล่ะแหง่เทา่นัน้  หาก

ตรวจสอบแลว้ไดม้าตรฐาน TAPA FSR ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะถอืวา่ผา่นการ

ตรวจสอบส าหรับสถานทีจั่ดเก็บแหง่นัน้เทา่นัน้ 

 

ควรแจง้ผลสรุปแบบไมเ่ป็นทางการใหผู้ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ทราบระหวา่ง

ประชมุปิดการตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบรับอนุญาตจะแจง้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ให ้

ทราบผลการตรวจสอบภายใน 10 (สบิ) วนัท าการหลงัจากการตรวจสอบเสร็จสิน้  ความลา่ชา้ใดๆ ในการจัดท า

รายงานผลการตรวจสอบตอ้งแจง้ให ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ทราบทนัทแีละหารอื

ระหวา่ง หน่วยงานตรวจสอบอสิระและผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 
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ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการขอรับรอง TAPA เวน้แตจ่ะ

ตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่กบัผูซ้ ือ้ 

 

กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด FSR ใหม ่ 

 

การรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR ของ TAPA จะมอีายุ 3 (สาม) ปี และไมม่กีารขยายระยะเวลา 

 

เพือ่ป้องกนัการรับรองหมดอายุ ตอ้งจัดใหม้กีารตรวจสอบเพือ่การรับรองใหม ่(re-certification) กอ่นวนั

หมดอายขุองใบรับรองปัจจุบนั  โดยตอ้งท าตามขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่แกไ้ข (SCAR) ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 60 

วนั และกอ่นวนัหมดอายขุองใบรับรองปัจจบุนั (ดหูัวขอ้ การด าเนนิการเพือ่แกไ้ข / ขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่

แกไ้ขใน สว่นที ่7) 

 

ดงันัน้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารวางแผนและการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ ขอแนะน าให ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน จัดตารางการตรวจสอบเพือ่การรับรองใหม ่3 (สาม) เดอืนกอ่นวนัหมดอายขุองใบรับรอง

ปัจจุบนั  หากใบรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR ของ TAPA ออกภายใน 3 เดอืนขา้งตน้ วนัทีอ่อกใบรับรอง

ใหมค่อืวนัหมดอายขุองใบรับรองปัจจบุนั  แตห่ากยังด าเนนิการแกไ้ขไม่แลว้เสร็จกอ่นวนัหมดอาย ุและไม่ไดรั้บ

อนุมัตยิกเวน้การรับรอง การรับรองก็จะหมดอายุ 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน หรอืผูซ้ ือ้อาจขอใหม้กีารรับรองใหมห่ากฝ่ายใด

พจิารณาเห็นวา่ระดบัความปลอดภัยไดเ้ปลีย่นไป 
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กำรตดิตำมกำรตรวจสอบ 

7. กำรตดิตำมกำรตรวจสอบ 

กำรด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ข / ขอ้ก ำหนดกำรด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ข 

 

หากระหวา่งการตรวจสอบ พบวา่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด FSR ผูต้รวจสอบรับอนุญาตตอ้งน าสง่

ขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่แกไ้ข (Security Corrective Action Requirement หรอื SCAR) ไปยัง ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานจะตอบกลบั

ผูต้รวจสอบรับอนุญาตภายใน 10 (สบิ) วนัท าการและจัดท าเอกสารการด าเนนิการทีจ่ะน าไปปฏบิัตแิละก าหนด

วนัทีแ่ลว้เสร็จ  ใหผู้ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตกลงกบัผูต้รวจสอบรับอนุญาตเกีย่วกับวนัที่

จะปฏบิัตติามขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ อยา่งไรก็ตาม เวน้แตค่ณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้

ของ TAPA ระดบัภมูภิาคจะอนุมัตยิกเวน้  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานจะด าเนนิการเพือ่

แกไ้ขภายในไมเ่กนิ 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้  

 

ในทุกกรณี ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน จะน าส่งเอกสารแจง้ความกา้วหนา้/

รายงานกระบวนการส าหรับทุกรายการในขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขไปยังผูต้รวจสอบรับอนุญาต  หากมี

รายการใดในขอ้ก าหนดการด าเนินการเพื่อแกไ้ขทีย่ังไม่แลว้เสร็จกอ่นวันถงึก าหนด ตัวแทนดา้นการรักษาความ

ปลอดภัยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานจะตอ้งแจง้ไปยังผูบ้รหิารของผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  ใหจ้ัดท าเอกสารระบุเหตผุลของการไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและแจง้ไป

ยังผูต้รวจสอบรับอนุญาต  หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไมด่ าเนนิการตามขอ้ก าหนดการ

ด าเนินการเพื่อแกไ้ข อาจสง่ผลใหถู้กระงับการรับรองมาตรฐาน TAPA  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐานมีสทิธิ์อุทธรณ์โดยตรงไปยัง TAPA หากถูกระงับการรับรอง  TAPA จะเจรจาขอ้โตแ้ยง้ตามแนว

อนุญาโตตุลาการระหว่าง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน และผูต้รวจสอบรับอนุญาต และ 

TAPA สงวนสทิธิใ์นการออกค าตดัสนิชีข้าดทีผ่ลผูกพันในขอ้โตแ้ยง้   

 

หมำยเหต ุไมจ่ ำเป็นทีผู่ต้รวจสอบรบัอนุญำตตอ้งตรวจสอบใหมเ่พือ่ปิดประเด็นรำยกำรทีค่ำ้งอยู่

ตำมขอ้ก ำหนดกำรด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ข  หลกัฐำนกำรปิดประเด็นรำยกำรทีค่ำ้งอยูต่ำมขอ้ก ำหนดกำร

ด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ข (เช่น ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดแลว้) อำจน ำสง่ผูต้รวจสอบรบัอนุญำตในรูปจดหมำย

โตต้อบ ประชุมทำงเว็บหรอืทำงโทรศพัท ์ภำพถำ่ย ก็ได ้เป็นตน้ 

 

กำรสอดสอ่งกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

การตรวจสอบตนเอง 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะตอ้งแน่ใจวา่มกีระบวนการภายในเพือ่สอดสอ่งการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในปีทีส่องและปีทีส่าม และในระหวา่งการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการโดยผูต้รวจสอบรับ

อนุญาต 

 



ข้อก ำหนดเร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำร  

หนา้ 15 

การตรวจสอบตนเองระหวา่งรอการตรวจสอบเป็นทางการตอ้งสะทอ้นตามขอ้ก าหนด FSR  

- ส าหรับการรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR ของ TAPA ทีอ่อกโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ  

การตรวจสอบตนเองระหวา่งรอการตรวจสอบเป็นทางการ ตอ้งจัดท าเป็นเอกสารตามแบบฟอรม์

ตรวจสอบของ TAPA และน าสง่ไปยังหนว่ยงำนตรวจสอบอสิระภายใน 30 วนันับจากวนัครบรอบ

การรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ   

- ส าหรับการตรวจสอบตนเอง การตรวจสอบตนเองระหวา่งรอการตรวจสอบเป็นทางการ ตอ้งจัดท า

เป็นเอกสารและน าสง่ไปยัง TAPA ภายใน 30 วนันับจากวนัครบรอบการตรวจสอบตนเองในครัง้แรก 

 

หากไม่ปฏบิตัติาม จะสง่ผลใหถ้กูระงับการรับรองจนกวา่การตรวจสอบตนเองระหวา่งรอการตรวจสอบเป็น

ทางการจะแลว้เสร็จ  รายการใดทีย่ังไมแ่ลว้เสร็จ จะตอ้งบนัทกึไว ้ระบวุนัถงึก าหนดด าเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ

และตดิตามเพือ่ปิดประเด็นรายการภายใน 60 (หกสบิ) วนั 

 

ตำรำง 2 ตำรำงกำรตรวจสอบและกำรสอดสอ่งกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

กำรด ำเนนิกำร ควำมถี ่ A B C 

การตรวจสอบเพือ่การรับรอง (การตรวจสอบเพือ่

การรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ /  

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต) 

ทกุ 3 (สาม) ปี / / / 

การตรวจสอบตนเองเพือ่รับรองมาตรฐาน โดยผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ทกุ 3 (สาม) ปี   / 

การตรวจสอบตนเอง (การตรวจสอบระหวา่งรอ

การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ)  

ปีละหนึง่ครัง้เมือ่ครบรอบปีที ่1 และ 2 / / / 

การตรวจสอบผูรั้บจา้งชว่งของ ผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ตามสญัญาระหวา่ง ผูซ้ ือ้ และ ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

/ / / 

 

 

ผูซ้ือ่เยีย่มชมกำรด ำเนนิงำนของ ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำขอรบัรองมำตรฐำน 

 

ผูซ้ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน รับทราบถงึความส าคัญในการท างานร่วมกนั

เพือ่ลดความเสีย่งในหว่งโซอ่ปุทาน  ทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดตารางเวลาใหผู้ซ้ ือ้เยีย่มชมการด าเนนิงานไดโ้ดย

แจง้ลว่งหนา้ตามสมควร เชน่ 10 วนัท าการ พรอ้มแจง้ขอบเขตและพืน้ทีเ่ขา้เยีย่มชมลว่งหนา้ และ/หรอืตาม

สญัญาทีท่ าไวร้ะหวา่งผูซ้ ือ้ และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  การตรวจสอบการสญูเสยี เชน่ 

การโจรกรรม ความเสยีหาย เป็นตน้ จะตอ้งด าเนนิการตามสญัญาทีท่ าระหวา่งผูซ้ ือ้และ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์  

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 
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กำรสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนโดย TAPA และกำรแกป้ญัหำ 

 

หาก TAPA ไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการเกีย่วกบัการปฏบิตัขิอง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐานทีไ่ดรั้บการรับรอง TAPA อาจก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จัดใหม้ี

การตรวจสอบซ ้าโดยคา่ใชจ้า่ยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน (ขึน้อยูก่ับการตรวจสอบขอ้

รอ้งเรยีนวา่มมีลูหรอืไม)่   หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่ด าเนนิการตรวจสอบหรอื

ปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามกระบวนการนี ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานอาจถูกเพกิถอนใบรับรอง 
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กำรยกเวน้ 

8. กำรยกเวน้ 

ภำพรวม 

 

การยกเวน้อยู่ในรูปของการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรที่อนุมัตยิกเวน้แก่บรษัิทว่าไม่ตอ้งปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดของ TAPA หรอืเพื่อยอมรับทางเลอืกอืน่ในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ TAPA  โดยอาจขอยกเวน้ได ้

หากผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่สามารถปฏิบัตติามขอ้ก าหนด FSR บางขอ้ได ้และ

สามารถใหม้าตรการทางเลอืกได ้ การยกเวน้มอีายตุามระยะเวลาของใบรับรอง 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งน าสง่ในแบบฟอร์มขอยกเวน้ของ TAPA ไปยัง

หน่วยงานตรวจสอบอสิระหรอืผูต้รวจสอบรับอนุญาตส าหรับค าขอยกเวน้ทัง้หมดส าหรับขอ้ก าหนดดา้นการรักษา

ความปลอดภัยเฉพาะรายการ (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) (ด ูภาคผนวก ข แบบฟอรม์ขอยกเวน้ของ TAPA)   

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานทีข่อยกเวน้จะรับผดิชอบเต็มส าหรับความถูกตอ้งของขอ้มูลที่

ระบใุนแบบฟอรม์ขอยกเวน้ 

 

จากนั้นค าขอยกเวน้จะถูกส่งผ่าน หน่วยงานตรวจสอบอิสระหรือผูต้รวจสอบรับอนุญาต ต่อไปยัง

คณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ TAPA ระดับภูมิภาคเพื่ออนุมัต ิ หน่วยงานตรวจสอบอสิระหรือผูต้รวจสอบรับ

อนุญาต รับผดิชอบในการตัดสนิวา่ค าขอนัน้ครบถว้นหรอืไมแ่ละใหเ้หตผุลในการด าเนนิการโดย TAPA ซึง่รวมถงึ

การตรวจสอบความถูกตอ้งของปัจจัยลดความเสีย่ง และ/หรือทางเลือกในการควบคุมดา้นการรักษาความ

ปลอดภัย 

 

หากเจา้หนา้ที่ของ TAPA และ/หรือ ผูซ้ ื้อ แยง้ว่าเงื่อนไขการขอยกเวน้ เปลี่ยนไปแลว้ TAPA จะ

ด าเนนิการสอบสวนอย่างเป็นทางการ และ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานเขา้ใจวา่ TAPA อาจ

เพกิถอนการยกเวน้ได ้ 

 

กระบวนกำรธุรกจิเพือ่ขอยกเวน้ 

 

หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่สามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเฉพาะรายการใน 

FSR  ใหใ้ชก้ระบวนการขอยกเวน้ดา้นลา่ง 
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ตำรำง 3 ควำมรบัผดิชอบเกีย่วกบั ใบค ำขอยกเวน้ / กำรประเมนิ 

ข ัน้ตอนที ่ ควำมรบัผดิชอบ กำรด ำเนนิกำร 

1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอ 

ก าหนดและตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการลดความ

เสีย่ง 

2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอ 

กรอกแบบฟอร์มขอยกเวน้ TAPA และน าส่งไปยัง หน่วยงาน

ตรวจสอบอสิระ / ผูต้รวจสอบรับอนุญาต (ด ูภาคผนวก ข)  

3 หน่วยงานตรวจสอบอสิระ /  

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

ทบทวนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ระบุใน

แบบฟอรม์ขอยกเวน้ TAPA 

4 หน่วยงานตรวจสอบอสิระ /  

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

น าสง่แบบฟอร์มขอยกเวน้ TAPA ไปยัง คณะกรรมการอนุมัติ

ยกเวน้ของ TAPA ระดบัภมูภิาค 

5 คณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ 

TAPA ระดบัภมูภิาค 

ทบทวนค าขอและอนุมัตหิรอืปฏเิสธค าขอยกเวน้ 

 

หำกค ำขอยกเวน้ถูกปฏเิสธ 

 

หากคณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ TAPA ระดบัภมูภิาค ไมอ่นุมัตคิ าขอยกเวน้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์  

ผูย้ืน่ค าขอ ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นการรักษาความปลอดภัย FSR ทัง้หมดทนัท ี

 

หำกค ำขอยกเวน้ไดร้บัอนุมตั ิ

 

หากคณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ TAPA ระดบัภมูภิาค อนุมัตคิ าขอยกเวน้ ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

 

ตำรำง 5 กำรอนุมตัยิกเวน้ 

ข ัน้ตอนที ่ ควำมรบัผดิชอบ กำรด ำเนนิกำร 

1 คณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ 

TAPA ระดบัภมูภิาค 

บนัทกึการยกเวน้เป็นเอกสารและลงนาม 

2 คณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ของ 

TAPA ระดบัภมูภิาค 

ระบรุะยะเวลาการยกเวน้ (สงูสดุ 3 ปี) และสง่น าเนาไป

ยัง ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

3 ผูต้รวจสอบรับอนุญาต แจง้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน

ทราบผลของค าขอยกเวน้ 

4 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  

ปฏบิัตามขอ้ก าหนดการยกเวน้ มฉิะนัน้การอนุมัตยิกเวน้

จะเป็นโมฆะ 
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กำรยกเวน้ส ำหรบัเป้ำหมำยกำรโจรกรรมทีม่มีูลคำ่สูง 

 

 TAPA จะพจิารณายกเวน้การปฏบตัติามขอ้ก าหนดส าหรับเป้าหมายการโจรกรรมทีม่มีลูคา่สงูหากสามารถ

ปฏบิตัติามเงือ่นไขบงัคับกอ่นดังตอ่ไปนี้ได ้

 น าสง่ค าขอยกเวน้โดยใชแ้บบฟอรม์ขอยกเวน้ TAPA และลงนามโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ/ผู ้

ตรวจสอบรับอนุญาต 

 ค าขอยกเวน้แนบไปกบัค าแถลงทีผู่ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ลงนามโดยระบวุา่

ผูซ้ ือ้ไม่ไดก้ าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัเป้าหมายการโจรกรรมทีม่มีูลคา่สงู 

 ค าขอยกเวน้ระบุรายละเอยีดมาตรการลดความเสีย่งเพื่อใหแ้น่ใจว่าสนิคา้ทีม่ีความเสีย่งไม่ตกอยู่ใน

ความเสีย่งหรอืการโจรกรรมหรอืการสญูเสยีโดยไม่จ าเป็น 

 ทบทวนและจัดท าเอกสารการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสีย่ง (กรณีไม่ระบุเงื่อนไขเรื่อง

เป้าหมายการโจรกรรมทีม่มีูลค่าสงู) ไวใ้นการประเมนิความเสีย่งประจ าปี  หมายเหต ุTAPA อาจขอดู

เอกสารประเมนิความเสีย่งนี ้ 
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ขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัของสถำนปฏบิตักิำร  

 

9. ขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัของสถำนปฏบิตักิำร 

 

สว่น  A B C 

1 ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัรอบนอก 

1.1 การจัดการบรเิวณภายนอกคลงัสนิคา้ บรเิวณทีข่นสง่ และพืน้ทีรั่บสนิคา้ (ทัว่ไป) 

                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

1.1.1 ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดสามารถดสูภาพการจราจรทัง้หมดในบรเิวณที่

ขนสง่และพืน้ทีรั่บสนิคา้ (รวมทัง้จดุเขา้ออกพืน้ที)่ เพือ่ใหท้ราบถงึ

ยานพาหนะและบคุคลทัง้หมดไดต้ลอดเวลา ยกเวน้กรณีทีม่กีารกดีขวาง

ชัว่คราวเนือ่งจากความจ าเป็นในการปฏบิตังิาน (เชน่ การขนสนิคา้ขึน้ลง

รถบรรทกุแบบเรยีลไทม(์  

     

                   ไฟสอ่งสวา่ง 

1.1.2 ไฟสอ่งสวา่งเพยีงพอในบรเิวณทีข่นสนิคา้ขึน้ลงรถ 

หมายเหต:ุ ไฟสอ่งสวา่งอาจเป็นไฟอัตโนมัตทิีท่ างานเมือ่มกีารแจง้เตอืน การ

เคลือ่นไหว หรอืตรวจจับเสยีง และอืน่ๆ และตอ้งมรีะบบไฟสอ่งสวา่งทนัที

(ระบบเปิดปิด) 

      

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

1.1.3 ระเบยีบปฏบิตัจิัดท าเป็นเอกสารและอธบิายวา่จะจัดการกับยานพาหนะและ

บคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตอย่างไร  ค าสัง่ในระเบยีบปฏบิัตติอ้งจัดสง่ใหก้บั

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึพนักงานรักษาความปลอดภัยดว้ย 

      

1.1.4 การจัดการสนิคา้ทีข่นสง่และพืน้ทีรั่บสนิคา้ไดรั้บการควบคมุอยา่งพอเพยีง

เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

     

1.1.5 ส าหรับหนา้ตา่งทีร่ะดับพืน้ดนิทีส่ามารถเขา้ถงึได ้หรอืประตพูืน้ทีท่ีร่ถขน

สนิคา้จอดเทยีบ  การประเมนิความเสีย่งประจ าปีตอ้งประเมนิความจ าเป็นใน

การมเีหล็กกัน้หรอืวัสดกุัน้ (อา้งองิการประเมนิความเสีย่งที ่สว่น 6.2.3( 

    

1.2 ทางเลอืก 1: เครือ่งกดีขวางทางกายภาพในสถานที ่

                   การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

1.2.1 มเีครือ่งกดีขวางทางกายภาพรอบพืน้ทีจั่ดการสนิคา้ทีจั่ดสง่ พืน้ทีข่นสง่ และ

พืน้ทีรั่บสนิคา้ 

    

1.2.2 ความสงูของเครือ่งกดีขวางทางกายภาพสงูอยา่งต า่ 6 ฟตุ/ 1.8 เมตร 

หมายเหต:ุ เครือ่งกดีขวางทางกายภาพไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ป้องกนัการ

เขา้ถงึทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาต จงึตอ้งมคีวามสงูที ่6 ฟตุ/ 1.8 เมตรตลอดความ

ยาวของเครือ่งกดีขวาง รวมถงึบรเิวณทีร่ะดับพืน้ดนิมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ 

ต า่กวา่ 

    

1.2.3 เครือ่งกดีขวางทางกายภาพอยู่ในสภาพด ี     
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1.2.4 ประตรัูว้ไดรั้บการควบคมุโดยอเิล็กทรอนกิสห์รอืโดยคน     

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

1.2.5 เครือ่งกดีขวางทางกายภาพไดรั้บการตรวจสภาพความสมบรูณ์และความ

เสยีหายอยา่งนอ้ยทกุสปัดาห ์

    

1.3 ทางเลอืก 2: ไมม่เีครือ่งกดีขวางทางกายภาพในสถานที ่

                   การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

1.3.1 ป้ายรอบนอกทีม่องเห็นไดง้า่ยจัดท าเป็นภาษาทอ้งถิน่โดยระบวุา่ “หา้มเขา้

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต” และ “หา้มจอดโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต”  

    

1.3.2 ป้ายทีม่องเห็นไดง้า่ยทีบ่รเิวณประตหูรอืก าแพงพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ

ดา้นนอก แจง้คนขบัรถ ผูม้าเยอืน เป็นตน้ ใหไ้ปทีพ่ืน้ทีรั่บรองหรอืบรเิวณ

ควบคมุการรักษาความปลอดภัย 

    

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

1.3.3 ระเบยีบปฏบิตัจิัดท าเป็นเอกสารก าหนดใหร้ะบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด และ/

หรอืพนักงานรักษาความปลอดภัย และ/หรอืผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบตรวจตรา

พืน้ที ่

    

1.4 บรเิวณรอบนอกพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ 

                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

1.4.1 พืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบมกีลอ้งโทรทศันว์งจรปิดส าหรับตดิตัง้ภายนอก

ทีแ่สดงภาพสหีรอื “กลางวนั/กลางคนื” ครอบคลมุพืน้ที ่

      

                   ประสทิธภิาพของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 

1.4.2 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีต่ดิตัง้สามารถแสดงใหเ้ห็นการปฏบิตังิานและความ

เคลือ่นไหวทัง้หมดรอบๆ พืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบภายนอกตลอดเวลา 

ยกเวน้กรณีทีม่กีารกดีขวางชัว่คราวเนือ่งจากความจ าเป็นในการปฏบิตังิาน 

(เชน่ การขนสนิคา้ขึน้ลงรถบรรทกุแบบเรยีลไทม)์ 

      

1.4.3 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพยานพาหนะทัง้หมดและบคุคลแตล่ะคนได ้

อยา่งชดัเจน 

    

1.4.4 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพยานพาหนะทัง้หมดและบคุคลไดใ้นเกอืบ

ทกุกรณี 

     

                ไฟสอ่งสวา่งบรเิวณประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ 

1.4.5 ประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอบเทยีบทกุบานมไีฟสอ่งสวา่งเต็มที ่       

1.5 การเขา้ถงึของยานพาหนะสว่นบคุคล 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

1.5.1 ยานพาหนะสว่นบคุคลจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ทีข่นสง่และพืน้ทีรั่บ

สนิคา้ ในกรณีทีไ่ดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้และจ ากดัใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะบรเิวณ

จอดรถทีม่ป้ีายก ากับ/ก าหนดไวเ้ทา่นัน้   หา้มจอดยานพาหนะสว่นบคุคล

ภายในระยะเดนิ 25 เมตรจากพืน้ทีท่ีร่ถขนสง่สนิคา้จอดเทยีบ กระบวนการใน

การรับอนุมัตลิว่งหนา้และการจ ากดัการเขา้ถงึตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร 
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สว่น  A B C 

2 ประต ูหลงัคำ และก ำแพงภำยนอก 

2.1 ดา้นนอกของสถานปฏบิตักิาร: ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

2.1.1 มรีะบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแบบตดิตัง้ภายนอกทีแ่สดงภาพส ีหรอื 

“กลางวนั/กลางคนื” ครอบคลมุบรเิวณดา้นนอกทัง้หมดของสถานปฏบิตักิาร 

    

2.1.2 มรีะบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแบบตดิตัง้ภายนอกทีแ่สดงภาพส ีหรอื 

“กลางวนั/กลางคนื” ครอบคลมุบรเิวณดา้นนอกของสถานปฏบิตักิาร ประต ู

หนา้ตา่ง หรอืชอ่งเปิดอืน่ๆ 

    

                   ประสทิธภิาพของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 

2.1.3 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพยานพาหนะทัง้หมดและบคุคลแตล่ะคนได ้

อยา่งชดัเจน 

    

2.1.4 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพยานพาหนะทัง้หมดและบคุคลไดใ้นเกอืบ

ทกุกรณี 

    

2.1.5 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดทีต่ดิตัง้สามารถแสดงใหเ้ห็นการปฏบิตังิานและความ

เคลือ่นไหวทัง้หมดรอบๆ พืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบภายนอกตลอดเวลา 

ยกเวน้กรณีทีม่กีารกดีขวางชัว่คราวเนือ่งจากความจ าเป็นในการปฏบิตังิาน 

(เชน่ การขนสนิคา้ขึน้ลงรถบรรทกุแบบเรยีลไทม)์ 

     

2.2 ก าแพงและหลงัคา 

2.2.1 ก าแพงและหลงัคาไดรั้บการออกแบบและบ ารุงรักษาเพือ่ตา้นการบกุรุกได ้

(เชน่ ท าดว้ยอฐิแดง อฐิบล็อก แผน่คอนกรตี แผน่ผนังประกบคูภ่ายนอก

ภายใน)  

      

                   วัสดกุัน้ทางกายภาพของก าแพง หรอืการตรวจจับการบกุรุก 

2.2.2 หนา้ตา่งทีส่ามารถเปิดได ้ ชอ่งระบายอากาศ หรอืชอ่งใดๆ ตอ้งมวีัสดกุัน้ทาง

กายภาพ หรอืมรีะบบแจง้เตอืน หรอืเชือ่มตอ่ไปยังระบบแจง้เตอืนหลัก 

     

                   เครือ่งกดีขวางทางกายภาพทีห่ลงัคาหรอืการตรวจจับการบกุรุก 

2.2.3 หนา้ตา่งทีส่ามารถเปิดได ้ชอ่งแสงบนหลงัคา ชอ่งระบายอากาศ ชอ่งประตู

เพดาน หรอืชอ่งใดๆ ตอ้งมเีครือ่งกดีขวางทางกายภาพ หรอืมรีะบบแจง้เตอืน 

หรอืระบบเชือ่มตอ่ไปยังระบบการแจง้เตอืนหลกั 

    

                   ชอ่งทางเขา้ออกจากดา้นนอกทางหลงัคา 

2.2.4 ชอ่งทางเขา้ออกจากดา้นนอกทางหลงัคา (ทีม่บีนัไดพาดหรอืบนัไดส าหรับ

เดนิ) ล็อกโดยใชอ้ปุกรณ์กายภาพและมกีลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

)กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพสหีรอื “กลางวนั/กลางคนื”) ตดิตัง้เพือ่จับ

ภาพทัว่บรเิวณ หรอืมรีะบบแจง้เตอืน 

    

2.2.5 ชอ่งทางเขา้ออกจากดา้นนอกทางหลงัคา (ทีม่บีนัไดพาดหรอืบนัไดส าหรับ

เดนิ) ล็อกโดยใชอ้ปุกรณ์กายภาพ 
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                   ประตดูา้นนอก 

2.2.6 ประตสู านักงานและคลงัสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่ดา้นนอกของสถาน

ปฏบิตักิาร มอีปุกรณ์แจง้เตอืนเพือ่ตรวจจับการเปิดทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตและ

เชือ่มตอ่ไปยังระบบแจง้เตอืนหลกั 

      

2.2.7 ประตสู านักงานและคลงัสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่ดา้นนอกของสถาน

ปฏบิตักิาร หรอืชอ่งเปิดอืน่ๆ สามารถระบจุ าแหน่งไดว้า่เป็นประตไูหนหรอื

โซนไหนในระบบการแจง้เตอืนหลกั  

    

2.2.8 ประตคูลงัสนิคา้ดา้นนอกทัง้หมด (พืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ) ปิดและล็อก

แน่นหนา้เสมอเมือ่ไม่ไดม้กีารใชง้าน มกีารควบคมุดว้ยกญุแจหรอืรหัส 

     

                   ประตคูนเดนิทีค่ลงัสนิคา้ 

2.2.9 ประตคูนเดนิทีค่ลงัสนิคา้และกรอบไม่สามารถบกุรุกไดโ้ดยง่าย  หากบานพับ

ประตอูยูด่า้นนอก บานพับตอ้งตรงึหรอืเชือ่มไวแ้น่นหนา หา้มใชป้ระตกูระจก

ยกเวน้มเีครือ่งตรวจจับกระจกแตกหรอืมอีปุกรณ์ตรวจจับอืน่ตดิตัง้ไว ้(เชน่ 

อปุกรณ์ส าหรับดักจับความเคลือ่นไหวอนิฟราเรด (พไีออาร)์) หรอืมเีหล็กดดั

หรอืตาขา่ยครอบกระจกและมรีะบบแจง้เตอืนโดยตรงไปทีศ่นูยเ์ฝ้าระวงั 

      

                   ทางออกฉุกเฉนิ 

2.2.10 ทางออกฉุกเฉนิมจีดุประสงคเ์พือ่ใชใ้นกรณีฉุกเฉนิเทา่นัน้ (เชน่ ทางออก

กรณีเกดิไฟไหม)้ และมรีะบบแจง้เตอืนตลอดเวลา พรอ้มเสยีงเตอืนแยกโซน 

และระบพุืน้ที/่เชือ่มตอ่ไปยังระบบแจง้เตอืนหลัก 

     

                   ประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ 

2.2.11 ประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบทกุบานมคีวามแข็งแรงเพยีงพอทีจ่ะ

ขดัขวางหรอืถ่วงเวลาการบกุรุกโดยใชอ้ปุกรณ์มอืแบบพกพาขนาดเล็กชว่ย 

      

2.2.12 นอกเวลำท ำกำร 

ประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบตอ้งปิดและล็อกแน่นหนา (เชน่ ปิดระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์หรอืล็อกดว้ยอปุกรณ์)  

ในเวลำท ำกำร 

ประตพูืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบตอ้งปิดเมือ่ไมใ่ชง้าน 

หากใชป้ระตยูดื ใหล้็อกดว้ยกลอนหรอืสลกัและสงูอยา่งต า่ 8 ฟตุ / 2.4 เมตร 

     

สว่น  A B C 

3 ทำงเขำ้-ออกส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ 

3.1 ทางเขา้ของผูม้าเยอืนตรงพืน้ทีส่ านักงาน 

                   การควบคมุการเขา้ออก 

3.1.1 ทางเขา้ของผูม้าเยอืน ควบคุมโดยพนักงาน/พนักงานรักษาความปลอดภัย/

พนักงานตอ้นรับทีไ่ดรั้บการอบรมเรือ่งการแลกบัตร การควบคมุ การลงบนัทกึ 

ผูม้าเยือน ขอ้ก าหนดเรื่องการน าผูม้าเยือนเดนิไปยังจุดหมาย และอืน่ๆ (มี

กระบวนการส าหรับกรณีมผีูม้าเยอืนนอกเวลาท าการ) 
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                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

3.1.2 ทางเขา้ของผูม้าเยอืน มกีลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด )กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด

แสดงภาพส ีหรอื “กลางวนั/กลางคนื”) จับภาพ ซึง่สามารถระบบุคุคลได ้

อยา่งชดัเจนตลอดเวลา 

     

                   ระบบแจง้เตอืน 

3.1.3 ปุ่ มกดฉุกเฉินตดิตัง้ในต าแหน่งลับที่ทางเขา้ของผูม้าเยือน และไดรั้บการ

ทดสอบทกุสปัดาห ์

     

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

3.1.4 ผูม้าเยอืนทกุคนไดรั้บการตรวจสอบบัตรทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการซึง่มรีูป

ถา่ย (เชน่ ใบขบัขี ่ หนังสอืเดนิทาง หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน หรอือืน่ๆ)  

      

3.1.5 ผูม้าเยอืนทกุคนลงทะเบยีนและเก็บบนัทกึไวอ้ย่างต า่ 30 วนั       

3.1.6 ตรวจสอบจ านวนบัตรผูม้าเยือนเมื่อผูม้าเยือนกลับและตรวจสอบบันทึก

ทัง้หมดทกุวนั 

     

3.1.7 ผูม้าเยอืนทกุคนตอ้งตดิบตัรหรอืบตัรผ่านในทีท่ีใ่หม้องเห็นได ้หรอืมพีนักงาน

พาเดนิ 

     

3.1.8 นโยบายเกีย่วกบัผูม้าเยอืนจัดท าเป็นเอกสาร       

3.2 ทางเขา้ของบคุลากร 

                   การควบคมุการเขา้ออก 

3.2.1 ทางเขา้ของบคุลากรไดรั้บการควบคมุตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั      

3.2.2 ทางเขา้ของบุคลากรไดรั้บการควบคมุผ่านอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ออกระบบ

อเิล็กทรอนกิสต์ลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั มกีารบนัทกึการเขา้ออกดว้ย 

    

                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

3.2.3 ทางเขา้ของบคุลากรควบคมุโดยระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

)กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดแสดงภาพสหีรอื “กลางวนั/กลางคนื”)  

     

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

3.2.4 หลงัการตรวจเขา้ท างานแลว้ พนักงานทกุคนตอ้งมบีตัรพนักงานทีม่รีูปถา่ย      

3.2.5 บุคลากรอืน่ๆ ทุกคนตอ้งมบีัตรพนักงานเพื่อใหท้ราบว่าเป็นพนักงานภายใน

สถานปฏบิตักิาร 

     

3.2.6 บคุลากรทกุคนตอ้งแสดงบตัรพนักงานใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน      

3.2.7 หา้มยมืบัตรพนักงานไม่ว่าในกรณีใด และนโยบายในการออกบัตรพนักงาน

ตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร 

     

3.3 การระบตุวัคนขับรถ 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

3.3.1 ระบุตัวคนขับรถทุกคนโดยดูบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึง่มีรูปถ่าย 

(เชน่ ใบขับขี ่ หนังสอืเดนิทาง หรอืบัตรประจ าตัวประชาชน หรืออืน่ๆ) และ

ตอ้งเก็บบนัทกึคนขบัรถ 

      

3.3.2 บันทึกการระบุ ยานพ าหนะด ว้ยมือ  (เช่น  การจดบันทึก ) ห รือด ว้ย     
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กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด  รวมถึงการบันทึกป้ายทะเบียนและชนิดของ

ยานพาหนะดว้ย 

3.3.3 ตรวจสอบว่าบัตรประจ าตัวทีม่ีรูปถ่ายไม่หมดอายุ บัตรตรงกับคนขับรถและ

ใบอนุญาตยังไมห่มดอาย ุ

    

 

สว่น  A B C 

4 ภำยในส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ 

4.1 บรเิวณคลงัสนิคา้: ก าแพงป้ายแสดงชือ่สถานทีต่า่งๆ  

                   ทางเลอืก 1: การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

4.1.1 ผนังแบ่งส่วนพื้นที่เช่าที่สูงจากพื้นภายในจนถึงเพดาน และหลังคาก่อสรา้ง/

ออกแบบ และบ ารุงรักษาเพือ่ตา้นการบุกรุก (เชน่ ท าดว้ยอฐิแดง อฐิบล็อก แผ่น

คอนกรตี  ผนังก าแพงประกบคู)่ 

      

                   ทางเลอืก 2: ระบบการรักษาความปลอดภัย 

4.1.2 ผนังแบ่งสว่นพื้นทีเ่ชา่ทีส่งูจากพื้นภายในจนถงึเพดานก่อสรา้งดว้ยลวดตาข่าย

โลหะเกรดเฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรอืดว้ยเครือ่งกดีขวางทีแ่ข็งแรง

มั่นคงเป็นทีย่อมรับในอตุสาหกรรม ใหต้ดิตัง้ระบบแจง้เตอืนเพื่อการตรวจจับการ

บกุรุกทีผ่นังดว้ย 

หมายเหต:ุ ไม่อนุญาตใหใ้ชต้าข่าย รัว้คุณภาพต ่า หรอืลวดตาขา่ยทีไ่ม่ใชเ่กรด

เพือ่รักษาความปลอดภัย 

      

4.2 บรเิวณคลงัสนิคา้ดา้นใน  

                   การตรวจจับการบกุรุก 

4.2.1 ตอ้งมีการเฝ้าระวังระบบการตรวจจับการบุกรุก (เชน่ การตรวจจับความรอ้นดว้ย

อินฟราเรด การตรวจจับเคลื่อนไหว เสียง หรือแรงสั่นสะเทือน) ในบริเวณ

คลงัสนิคา้ดา้นใน  ระบบการแจง้เตอืนตอ้งเปิดใชง้านและเชือ่มตอ่ไปยังระบบการ

แจง้เตอืนหลกัระหวา่งนอกเวลาท าการ (เชน่ เมือ่เวลาคลงัสนิคา้ปิด)  

หมายเหตุ: หากคลังสนิคา้มีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี  

ขอ้ก าหนดนี้จะไม่ใชห้ากมกีารบันทกึความเสีย่งและมาตรการลดความเสีย่งไวใ้น

แบบประเมนิความเสีย่งของพืน้ที ่

ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาท าการหรือไม่ ตอ้งมีการตรวจจับการบุกรุกรอบนอก หรือ

เครือ่งกดีขวางทางกายภาพทีป่ระตภูายนอก หนา้ตา่งในระดับพืน้ดนิในส านักงาน

และคลงัสนิคา้ (ด ูสว่น 2.2) 

    

4.3 ประตภูายในและบรเิวณพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ  

                ความครอบคลมุของระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 

4.3.1 มีระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด )กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพสี หรือ 

“กลางวนั/กลางคนื) จับภาพประตภูายในและบรเิวณพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ  

      

4.3.2 ภาพตอนขนสนิคา้ขึน้หรอืลงตอ้งชัดเจนตลอดเวลา ยกเวน้กรณีทีม่กีารกดีขวาง

ชั่วคราวเนื่องจากความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (เช่น การขนสินคา้ขึ้นลง
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รถบรรทกุแบบเรยีลไทม)์  

4.3.3 ทรัพย์สนิผูซ้ ื้ออยู่ภายใตก้ารสอดส่องดูแลโดยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 100% 

เพือ่ดกูารเคลือ่นไหวของสนิคา้ทีข่นสง่ หรอืบรเิวณจัดเตรยีม (เชน่ ความเสยีหาย

ของลังแพ็ลเล็ต/การวางลังซอ้น  เสน้ทางไปถงึ/มาจากชัน้วางสนิคา้ พื้นทีท่ีร่ถ

ขนสนิคา้จอดเทยีบ ทางเดนิในการขนสง่) 

     

4.4 การควบคมุการเขา้ออกระหวา่งส านักงานกบัพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ/คลงัสนิคา้ 

                การควบคมุการเขา้ออก 

4.4.1 มกีารเขา้ออกถกูควบคมุระหวา่งส านักงานกบัคลงัสนิคา้หรอืพืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้

จอดเทยีบ 

     

4.4.2 การเขา้ออกดว้ยบัตรผ่านหรอืประตอูนิเตอรค์อมตอ้งมเีสยีงแจง้ใหไ้ดย้นิในพืน้ที ่

และสง่การแจง้เตอืนเพื่อการตอบสนองเมือ่มกีารเปิดประตูคา้งไวเ้กนิ 60 วนิาท ี

หรอืทนัททีีม่กีารใชก้ าลงัในการเปิด 

    

                  ระบบแจง้เตอืน 

4.4.3 การแจง้เตอืนทีป่ระตไูดย้นิในพืน้ที ่หรอืสง่การแจง้เตอืนเพือ่ตอบสนองเมือ่มกีาร

เปิดประตหูรอืใชก้ าลงัในการเปิด 

    

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

4.4.4 บุคลากรทีไ่ดรั้บอนุญาตของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน 

และผูม้าเยอืนทีม่พีนักงานพาเดนิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ออกสถานทีไ่ปยัง

พืน้ทีท่ีร่ถขนสนิคา้จอดเทยีบ/บรเิวณคลังสนิคา้โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นทางธร

กจิและตอ้งจ ากดัการเขา้ออก 

      

4.4.5 รายชื่อผูเ้ขา้ออกตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุกไตรมาสเพื่อจ ากัด/

ตรวจสอบการอนุญาตเขา้ออกวา่มกีารอนุญาตใหก้ับบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาต/บคุคล

ทีเ่ฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ และกระบวนการดงักลา่วไดจ้ัดท าเป็นเอกสาร 

     

4.5 บรเิวณ/กรงเก็บสนิคา้มลูคา่สงู 

                   การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

4.5.1 ขนาดและการใชก้รงเก็บสนิคา้มูลคา่สงูอาจก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ ือ้/ผู ้

ใหบ้ริการโลจิสตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน  หากไม่มีขอ้ตกลง กรงเก็บ

สนิคา้มลูคา่สงูตอ้งสามารถเก็บสนิคา้ไดอ้ยา่งต า่ 6 ลกูบาศกเ์มตร 

     

4.5.2 รอบนอกไดรั้บการหุม้กรงหรอืท าเป็นผนังแข็งทกุดา้น รวมทัง้ดา้นบน/หลงัคา      

4.5.3 มอีปุกรณ์ในการล็อกทีป่ระต/ูประตรัูว้      

                   ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

4.5.4 มกีลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด )กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพส ีหรอื “กลางวัน/

กลางคนื) ครอบคลมุบรเิวณกรงหรอืทางเขา้หอ้งนริภัย  

หมายเหตุ: หากกรงหรอืหอ้งนิรภัยเล็กเกนิไปทีจ่ะตดิตัง้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด

ภายใน  การตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดครอบคลมุทีบ่รเิวณทางเขา้ก็เพยีงพอ 

    

4.5.5 มกีลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพส ีหรอื “กลางวัน/

กลางคนื) ครอบคลมุบรเิวณกรงหรอืหรอืทางเขา้หอ้งนริภัย 
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                การควบคมุการเขา้ออก 

4.5.6 หากมคีวามจ าเป็นทีบุ่คคลมากกวา่ 10 คนตอ้งการเขา้ถงึกรงเก็บสนิคา้มูลค่าสงู

ตอ้งควบคมุการเขา้ถงึดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยใชบ้ตัรผา่น/หรอืรโีมทเปิดปิด  

หากผูท้ีจ่ะเขา้พื้นทีน่อ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 10 คน  ตอ้งมรีะบบล็อกทีแ่ข็งแรงหรือ

ใชแ้มก่ญุแจทีม่รีหัสพรอ้มดว้ยระบบการออกกญุแจทีม่กีารควบคมุ สามารถลงชือ่

เอากญุแจออกไดโ้ดยบคุคลเพือ่ใหค้รอบคลมุกะการท างานแตต่อ้งไม่โอนกญุแจ

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และตอ้งบันทกึในบันทกึกญุแจดว้ย  กญุแจทัง้หมดตอ้งคนื

และนับใหค้รบในเวลาทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

    

                การตรวจจับการบกุรุก 

4.5.7 ประต/ูประตูรัว้ของกรงเก็บสนิคา้มูลค่าสงู มกีารแจง้เตอืนเมือ่ตรวจเจอการบกุรุก

ดว้ยการใชก้ าลัง  ระบบการแจง้เตอืนสง่ออกจากประต ูและ/หรอืเมือ่ตรวจพบการ

เคลือ่นไหวดว้ยระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อตรวจจับการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดรั้บ

อนุญาต 

    

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.5.8 รอบนอกของกรง/หอ้งนิรภัยตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพดแีละไดรั้บ

การตรวจภาพการใชง้านและความเสยีหายทกุเดอืน 

    

4.5.9 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่

เจาะจงและไดรั้บมอบหมายเทา่นัน้จงึไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปได ้  

รายชือ่การเขา้ถงึกรงเก็บสนิคา้มูลคา่สงู ทีไ่ดรั้บอนุมัตติอ้งไดรั้บการทบทวนทุก

เดอืน และอัพเดทตลอดเวลาเมือ่พนักงานออกจากงานหรอืไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ใน

กรงอกีตอ่ไป   

กระบวนการตอ้งมกีารท าเป็นเอกสาร 

     

4.6 กญุแจควบคมุทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.6.1 หากท าได ้ตอ้งควบคมุกญุแจในบรเิวณทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ในขณะขนสง่หรอืขณะ

เก็บรักษาสนิคา้ 

      

4.6.2 มแีผนเป็นลายลักษณ์อักษรในการควบคุม และการออกกุญแจ รวมถงึการออก

บตัรผา่นเขา้ออกพืน้ทีด่ว้ย 

     

4.7 การตรวจขยะจากคลงัสนิคา้ 

                ระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด 

4.7.1 มกีลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพถังเก็บขยะหลักของคลังสนิคา้ภายนอก และ/

หรอืภายใน หรอืจดุเก็บขยะถกูเฝ้า 

    

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.7.2 บรเิวณใดทีใ่ชถ้งุขยะ ถงุทีใ่ชต้อ้งเป็นชนดิโปร่งใส      

4.8 การจัดการกอ่นขนสนิคา้ขึน้ลงและการเตรยีมการ 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.8.1 ไม่อนุญาตใหจ้ัดการสนิคา้ก่อนขนสนิคา้ขึน้หรือลงหรือจอดรถบรรทุกของผูซ้ือ้       
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หรอืของในกรณีการขนสง่สนิคา้เต็มคันรถทีด่า้นนอกคลังสนิคา้นอกเวลาท าการ 

ยกเวน้ผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไดต้กลงกันไว ้

แลว้ 

ตอ้งใชม้าตรการรักษาความปลอดภัยทางเลอืกอืน่ไปปฏบิัต ิ(เชน่ เพิ่มอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยทีตู่บ้รรทกุ) 

หมายเหต:ุ “ดา้นนอกคลังสนิคา้” คอืบรเิวณทัง้หมดทีแ่ยกออกไป ห่างจากสถาน

ปฏบิัตกิาร แต่ยังอยู่ภายในบรเิวณรัว้พื้นทีร่อบนอกของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผู ้

ยืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

4.9 การตรวจคน้กลอ่งเก็บของสว่นตวัและ ณ จุดทางออก 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.9.1 ระเบยีบปฏบิัตใินการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่าควบคุม”

กล่องเก็บของสว่นตัว” อย่างไรภายในคลังสนิคา้  กล่องเก็บของส่วนตัวรวมถงึ

กล่องอาหารกลางวัน  กระเป๋าสะพายหลัง  เครื่องท าความเย็น  กระเป๋าสตางค ์

และอืน่ๆ  

     

4.9.2 หากกฎหมายอนุญาต ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  ตอ้ง

พัฒนาและบ ารุงรักษาเอกสารระเบยีบปฏบิัตสิ าหรับการคน้ ณ จุดทางออก  การ

ใชร้ะเบยีบปฏบิัตนิี้ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ และ/

หรอืตามขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ ือ้/ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  

อย่างนอ้ยทีส่ดุ ระเบยีบปฏบิัตติอ้งระบสุทิธขิองผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐานเกีย่วกับเกณฑก์ารตรวจคน้หากจ าเป็นตอ้งมีการตรวจคน้ทัง้ที่

โดยปกตไิมต่อ้งตรวจ (เชน่ สงสยัวา่พนักงานขโมยของ) 

    

4.10 การควบคมุเครือ่งมอืจัดการสนิคา้ทีข่นสง่ 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.10.1 เอกสารระเบียบปฏิบัติระบุว่าตอ้งปิดการใชง้านรถยก (โฟล์กลิฟต์) และ

เครื่องจักรทีใ่ชจั้ดการสนิคา้ที่ขนส่งดว้ยระบบไฟฟ้าแบบอืน่ทุกคันเมื่ออยู่นอก

เวลาท าการ 

     

4.11 ความสมบรูณ์ของรถพ่วงหรอืตูบ้รรทกุ 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.11.1 ตรวจสอบภายนอกตูบ้รรทกุหรอืรถพ่วงของผูซ้ือ้ 7 จดุส าหรับขาออกทัง้หมด 

ไดแ้ก ่ผนังดา้นหนา้ ดา้นซา้ย ดา้นขวา พืน้ ฝ้า/หลงัคา ประตภูายใน/ภายนอก 

และกลไกการล็อก  ดา้นนอกและชว่งลา่งรถ  ระเบยีบปฏบิตัติอ้งจัดท าเป็น

เอกสาร 

หมายเหต ุ เงือ่นไขขอ้นีใ้ชก้บัรถพ่วงและตูบ้รรทกุทกุประเภททีม่ลี็อก  และ/หรอื 

ซลีล็อก (เชน่ ไมจ่ ากดัเฉพาะตูบ้รรทกุสนิคา้สง่ทางทะเล) 

      

4.12 กระบวนการสง่ตอ่สนิคา้ทีข่นสง่และซลีล็อก 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.12.1 หากไม่ไดรั้บการยกเวน้จากผูซ้ือ้โดยเฉพาะ  ใหใ้ชซ้ลีล็อกเป็นหลกัฐานกับการ       
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จัดสง่สนิคา้ทางตรงทีไ่มแ่วะพักทัง้หมด   ซลีล็อกนีต้อ้งไดม้าตรฐาน ISO 

17712 (ประเภท I, S หรอื H) 

4.12.2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมรีะเบยีบปฏบิตัเิป็นเอกสาร

ส าหรับการจัดการและควบคมุซลีล็อก ล็อกประตขูองรถพ่วง )ตูบ้รรทกุ)  กลอน

ล็อก และอปุกรณ์การรักษาความปลอดภัยอืน่ 

      

4.12.3 ตดิหรอืแกะซลีล็อกออกโดยบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ เชน่ พนักงาน

คลงัสนิคา้ ซึง่ไดรั้บการอบรมเกีย่วกบัความผดิปกตขิองซลีล็อกและรายงานความ

ผดิปกตขิองซลีล็อก  ซลีล็อกตอ้งไมเ่คยตดิหรอืแกะออกโดยคนขบัรถหากผูซ้ือ้

ไมอ่นุญาต 

      

4.12.4 มรีะเบยีบปฏบิตัเิรือ่งความผดิปกตขิองซลีล็อกและรายงานความผดิปกตขิอง 

ซลีล็อก 

      

4.13 ความสมบรูณ์ของสนิคา้ทีข่นสง่ และกระบวนการตรวจสอบการขนสนิคา้ขึน้/ลง 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.13.1 มรีะเบยีบปฏบิตัทิีเ่คร่งครัดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ทีถ่กูขนสง่และรับยัง

สมบรูณ์อยู ่ณ จุดสง่มอบ โดยการนับดว้ยมอื และ/หรอื วธิอีเิล็กทรอนกิส ์ 

กระบวนการตอ้งจัดท าเป็นเอกสารและตอ้งแน่ใจวา่รูถ้งึความผดิปกตอิย่าง

สม า่เสมอ และรายงานใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

และ/หรอืผูซ้ ือ้ทราบ 

การนับดว้ยมอื และ/หรอื วธิอีเิล็กทรอนกิส ์ตอ้งระบจุ านวนไวเ้ป็นหลกัฐาน หาก

คนขบัรถไมอ่ยูเ่ป็นพยานในการนับ ผูซ้ ือ้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน ตอ้งแน่ใจวา่ใชเ้ก็บรักษาบนัทกึวธิตีรวจสอบการนับเพิม่ เชน่ สแกน 

และ/หรอื ภาพจากกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด เพือ่การตรวจซ ้า 

      

4.14 การฉอ้ฉลเพือ่รับสนิคา้ 

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

4.14.1 บตัรประจ าตัวคนขบัรถ เอกสารในการรับสนิคา้ทีข่นสง่ และรายละเอยีดในการ

แจง้เตอืนลว่งหนา้ทีก่ าหนดเฉพาะเจาะจงโดยผูซ้ือ้ยังไมห่มดอายุอยู่กอ่นขน

สนิคา้ขึน้ลง 

      

สว่น  A B C 

5 ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยั: กำรออกแบบ กำรเฝ้ำระวงัและกำรตอบสนอง 

5.1 ศนูยเ์ฝ้าระวงั  

                   การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

5.1.1 มกีารเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ตอ้งมีการแจง้เตอืนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี

ผ่านศูนย์เฝ้าระวังภายใน หรือศูนย์เฝ้าระวังภายนอกของบุคคลภายนอกเพื่อ

ป้องกนัการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

      

                   การตอบสนองตอ่ระบบการแจง้เตอืน 

5.1.2 ระบบการรักษาความปลอดภัยทัง้หมดแจง้เตอืนแบบเรยีลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทกุวนัตลอดปี 
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5.1.3 ศูนย์เฝ้าระวังรับรูก้ารเริม่การท างานของระบบการแจง้เตอืนและรายงานปัญหา

ภายใน 3 นาท ี

      

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

5.1.4 มรีายงานการเฝ้าระวงัการแจง้เตอืน       

5.1.5 ระเบยีบปฏบิตักิารตอบสนองไดจ้ัดท าเป็นเอกสาร       

5.2 ระบบการแจง้เตอืนผูบ้กุรุก  

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

5.2.1 ระบบทัง้หมดเปิดใชง้านในระหว่างเวลานอกเวลาท าการ และเชือ่มต่อกับระบบ

การแจง้เตอืนหลกั 

      

5.2.2 มกีารเก็บบนัทกึระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 60 วนั      

5.2.3 บันทกึระบบการแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภัยไดรั้บจัดเก็บอย่างปลอดภัย

และมกีารส ารองขอ้มลู 

    

5.2.4 บนัทกึระบบการแจง้เตอืนการรักษาความปลอดภัยไดรั้บจัดเก็บอย่างปลอดภัย      

5.2.5 ระเบยีบปฏบิัตจิัดท าเป็นเอกสารเพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ถงึระบบการรักษาความ

ปลอดภัยไดถู้กจ ากัดใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะบุคคลหรือผูดู้แลรักษาระบบที่ไดรั้บ

อนุญาต   ซึง่รวมถึงการเขา้ถึงเซิฟเวอร์ แผงจอภาพ แผงควบคุมระบบ แผง

ควบคมุไฟฟ้า เครอืขา่ย และขอ้มลู 

      

               การเฝ้าระวงัและการสง่สญัญาณจากระบบแจง้เตอืน 

5.2.6 ระบบแจง้เตอืนสง่สญัญาณเมือ่ไฟดับหรอืไฟตก 

หมายเหตุ: ส าหรับระบบทีม่ีเครื่องส ารองไฟฟ้า ระบบแจง้เตอืนจะสง่สญัญาณ

เมือ่แบตเตอรีข่องเครือ่งส ารองไฟฟ้าขัดขอ้ง 

      

5.2.7 มกีารตรวจสอบความถกูตอ้งการตัง้คา่ระบบแจง้เตอืน 

หมายเหต:ุ ระเบยีบปฏบิัตจิัดท าเป็นเอกสารเพือ่ใหเ้ปิดระบบแจง้เตอืนใหท้ างาน

ในระหวา่งเวลานอกท าการ 

      

5.2.8 ระบบการแจง้เตอืนสง่ขอ้มลูเมือ่อปุกรณ์ และ/หรอืสายการผลติขดัขอ้ง      

5.2.9 ระบบการตดิตอ่สือ่สารส ารองพรอ้มเมือ่อปุกรณ์ และ/หรอืสายการผลติขดัขอ้ง      

5.3 ระบบควบคมุการเขา้ออกแบบอเิล็กทรอนกิส ์  

                การเก็บบนัทกึการเขา้ออก 

5.3.1 มบีันทกึการท ารายการของระบบเก็บไว ้90 วัน และเก็บไวอ้ย่างปลอดภัย และมี

การส ารองขอ้มลู 

     

                การเขม้งวดการเขา้ออก 

5.3.2 ระเบยีบปฏบิัตจิัดท าเป็นเอกสารเพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ถงึระบบไดถู้กจ ากัดให ้

เขา้ถงึเฉพาะบคุคลหรอืผูด้แูลรักษาระบบทีไ่ดรั้บอนุญาต 

สทิธิใ์นการเขา้ถงึตอ้งมกีารอัพเดททันทเีมื่อบุคคลทีม่ีสทิธินั์ ้นออกจากองคก์ร 

หรอืมกีารเปลีย่นบทบาทหนา้ที ่ หรอืไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึอกีตอ่ไป 

     

                ทบทวนรายงานการเขา้ถงึระบบ  

5.3.3 รายงานระบบการเขา้ถงึไดรั้บการทบทวนอย่างนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อระบุความ      
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ผิดปกติ หรือการใชง้านที่ผิด (เช่น ความพยายามเขา้ระบบที่ไม่ประสบ

ความส าเร็จซ ้าๆ หลายครัง้ การอา่นขอ้มูลผดิพลาด (เชน่ บัตรใชง้านไม่ได)้ พบ

หลักฐานการใชบ้ัตรร่วมกันเพื่อเขา้ถึงโดยไม่ไดไ้ด รั้บอนุญาต เป็นตน้)  

กระบวนการจัดท าเป็นเอกสาร 

5.4 ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด  

                ทางกายภาพ 

5.4.1 มกีารบนัทกึขอ้มลูดจิทิลั       

5.4.2 ภาพความละเอยีดอยา่งต า่ 3 เฟรมตอ่วนิาทตีอ่กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดหนึง่ตัว       

                กระบวนการของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

5.4.3 ตรวจสอบการท างานของระบบการบันทกึดจิทิัลทุกวันในวันที่มีการปฏบิัตงิาน

โดยปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัทิีจ่ัดท าเป็นเอกสาร  มกีารบนัทกึขอ้มลู 

      

5.4.4 การบันทึกดว้ยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดจัดเก็บไวอ้ย่างต ่า 30 วันตามที่ไดรั้บ

อนุญาตโดยกฎหมายทอ้งถิน่  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน

ตอ้งใหห้ลักฐานเกีย่วกับกฎหมายทอ้งถิน่ใดๆ ทีห่า้มใชก้ลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 

และ/หรอืจ ากดัการเก็บขอ้มลูภาพ (วดิโีอ) ใหเ้ก็บไวน้อ้ยกวา่ 30 วนั 

      

5.4.5 การเขา้ถงึระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดถูกควบคมุอย่างเขม้งวด รวมถงึการเขา้ถงึ

ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และคลงัภาพ(วดิโีอ)/ขอ้มลู 

      

5.4.6 เพือ่จดุประสงคใ์นการรักษาความปลอดภัย ภาพจากระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด

จะดไูดเ้ฉพาะบคุคลากรทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 

      

5.4.7 มรีะเบยีบปฏบิัตจิัดท าเป็นเอกสารโดยใหร้ายละเอยีดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ของระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดทีเ่กีย่วกับการใชง้านภาพบันทกึแบบเรยีลไทม์

และภาพทีถ่กูเก็บถาวรตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

     

5.5 ไฟสอ่งสวา่งภายนอกและภายใน  

                ระเบยีบปฏบิัต ิ

5.5.1 ระดับแสงไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน เพี ยงพอให ้เห็ นภาพจาก

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งช่วยในการสอบสวนและการบันทึกภาพไดอ้ย่างมี

คณุภาพเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐาน 

      

5.5.2 สามารถเห็นยานพาหนะทัง้หมดและบคุคลแตล่ะคนไดอ้ยา่งชดัเจน     

 

สว่น  A B C 

6 ระเบยีบปฏบิตัแิละกำรอบรม 

6.1 ระเบยีบปฏบิตัใินการรายงานปัญหา 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.1.1 มเีอกสารระเบยีบปฏิบัตปิระจ าพื้นที่ส าหรับการควบคุมดูแลสนิทรัพย์ของผูซ้ื้อ

รวมถงึกระบวนการส าหรับการรายงานใหท้ันเวลาส าหรับการสญูเสยี การสญูหาย

หรอืการโจรกรรมสนิทรัพยข์องผูซ้ือ้ อบุตักิารณ์ทีต่อ้งรายงานโดย ผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งรายงานไปทีผู่ซ้ ือ้ภายใน 24 ชั่วโมง ตอ้ง
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รายงานการโจรกรรมทีรู่ช้ดัแจง้ในทันท ี กระบวนการด าเนนิการตอ้งตดิตามอย่าง

สม า่เสมอ  

6.1.2 มรีายชือ่ผูต้ดิตอ่ฉุกเฉินส าหรับการจัดการคลังสนิคา้ของผูซ้ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน กรณีเกดิเหตุดา้นการรักษาความปลอดภัย  

รายชือ่อพัเดททกุ 6 เดอืนซึง่รวมถงึรายชือ่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย 

      

6.2 การใหค้ ามั่นของฝ่ายบรหิาร 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.2.1 ซัพพลายเออรต์อ้งมบีุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นทางการส าหรับการรักษาความ

ปลอดภัยที่หนา้งานซึ่งตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด FSR และ

เงือ่นไขในการรักษาความปลอดภัยในโซอ่ปุทานของบรษัิท  ซัพพลายเออรต์อ้งมี

บุคคล (อาจเป็นคนเดียวกัน) ที่ รับผิดชอบในการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนด FSR โดยรวมถงึการจัดตารางการตรวจสอบการปฏบิัตติาม การสือ่สาร

กบัผูต้รวจสอบรับอนุญาต การเปลีย่นแปลงมาตรฐาน FSR เป็นตน้  

หมายเหต:ุ บคุคลขา้งตน้สามารถเป็นพนักงานของบรษัิทหรอืจา้งพนักงานจาก

นอกบรษัิทภายใตส้ญัญาในการปฏบิตัหินา้ทีน่ีก็้ได ้

      

6.2.2 ผูบ้รหิารตอ้งพัฒนา สือ่สาร และเก็บรักษาไวซ้ึง่นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ทีเ่ป็นเอกสารเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ พนักงานในบรษัิท หรือ

ผูรั้บจา้ง( ทราบชัดเจนถงึความคาดหวังในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของผู ้

ใหบ้รกิาร 

      

6.2.3 ตอ้งประเมนิความเสีย่งในสถานปฏบิัตกิารซึง่ตระหนักถงึแนวโนม้และผลกระทบ

ของเหตุการณ์ที่เกีย่วขอ้งกับการรักษาความปลอดภัยนั้นๆ ทุกปีเป็นอย่างนอ้ย  

กระบวนการประเมนิความเสีย่งตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร และผูบ้รหิารตอ้งตัดสนิใจ

โดยมขีอ้มลูประกอบในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูและมาตรการลดความเสีย่ง  

อย่างนอ้ยทีส่ดุ ตอ้งมกีารประเมนิเหตกุารณ์ภายใน/ภายนอกบรษัิททั่วไปตอ่ไปนี้ 

การโจรกรรมสนิคา้หรอืขอ้มูล  การผ่านเขา้สูส่ถานปฏบิัตกิารหรอืคลังสนิคา้โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต  การแทรกแซง/การท าลายระบบการรักษาความปลอดภัย  การ

หลอกลวงเพื่อรับสนิคา้  ความต่อเนื่องในเรือ่งการรักษาความปลอดภัยระหว่าง

การขาดแคลนก าลงัคน และภัยพบิตัติามธรรมชาต ิหรอือืน่ๆ  

อาจพจิารณาเหตกุารณ์อืน่นอกจากนี ้ขึน้อยู่กบัความเสีย่งในพืน้ที/่ในประเทศ 

      

6.3 การอบรม 

                   การอบรม 

6.3.1 จัดใหม้กีารอบรมจติส านึกเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัย/ภัยคุกคามทุกๆ 2 ปี

ใหก้ับบุคลากรที่เกี่ยวกับทัง้งานทั่วไปหรือเฉพาะดา้น/งานในพื้นที่ที่จ าเพาะ

เจาะจง 

      

6.3.2 จัดอบรมความตระหนักทางดา้นการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลทีเ่นน้ในเรือ่ง

การคุม้ครองขอ้มลูการขนสง่ทางกายภาพและทางอเิล็กโทรนกิสข์องผูซ้ือ้ทีใ่หก้ับ

พนักงานในการเขา้ถงึขอ้มลูของผูซ้ือ้ 
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6.4 การเขา้ถงึสนิทรัพยข์องผูซ้ือ้ 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.4.1 มเีอกสารระเบยีบปฏบิัตเิพื่อปกป้องสนิทรัพยข์องผูซ้ือ้ (เชน่ คลังสนิคา้) จากการ

เขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยบคุลากร หรอืผูม้าเยอืน เป็นตน้ 

     

6.5 การควบคมุขอ้มลู 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.5.1 การเขา้ถงึเอกสารการส่งสนิคา้และขอ้มูลเกีย่วกับสนิทรัพยข์องลูกคา้ไดรั้บการ

ควบคมุขึน้อยูก่บั “ความจ าเป็นตอ้งทราบ” 

      

6.5.2 การเขา้ถงึจะถูกบนัทกึและเฝ้าระวงั       

6.5.3 ปกป้องเอกสารการขนสง่จนกวา่จะถกูท าลาย       

6.6 การรายงานอบุตักิารณ์ความปลอดภัย 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.6.1 มรีะบบรายงานเหตกุารณ์ความปลอดภัยและตดิตามเพือ่การใชม้าตรการเชงิรุก      

6.7 โปรแกรมการบ ารุงรักษา 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.7.1 มโีปรแกรมการบ ารุงรักษาจัดท าเป็นเอกสารส าหรับระบบ/การตดิตัง้อปุกรณ์รักษา

ความปลอดภัยเชงิเทคนิค (เชงิกายภาพ) ทัง้หมด เพื่อความมั่นใจในการท างาน

ของระบบตลอดเวลา (เช่น กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด  ระบบควบคุมการเขา้ออก 

การตรวจจับผูบ้กุรุก และระบบไฟสอ่งสวา่ง) 

      

6.7.2 ท าการบ ารุงรักษาเชงิป้องกนัปีละหนึง่ครัง้ หรอืตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผูผ้ลติ       

6.7.3 ตรวจสอบการท างานของระบบทัง้หมดสปัดาหล์ะหนึง่ครัง้และบันทกึเป็นเอกสาร 

ยกเวน้กรณีระบบลม้เหลวใหร้ายงานหรอืแจง้เตอืนทนัท/ีโดยอตัโนมัต ิ

     

6.7.4 เมื่อพบความผิดพลาดเกิดขึน้ ตอ้งสั่งซ่อมแซมภายใน 48 ชั่วโมง  กรณีการ

ซ่อมแซมที่คาดว่าจะใชเ้วลาเกนิกว่า 24 ชั่วโมง  ใหใ้ชม้าตรการลดความเสีย่ง

ทางเลอืกอืน่ 

     

6.8 การอบรมปฐมนเิทศผูรั้บจา้ง 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.8.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมั่นใจวา่ผูรั้บจา้งชว่ง/ผูข้าย

ตระหนักถึงและท าตามโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวขอ้งของ ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

    

6.9 บนัทกึการสง่และการรับสนิคา้ 

6.9.1 เอกสารตอ้งอ่านออก ครบถว้นและถูกตอ้ง (เชน่ วันที ่เวลา ลายมอืชือ่ คนขับรถ 

ผูส้ง่และรับ รายละเอยีดและปรมิาณการขนสง่ เป็นตน้) 

      

6.9.2 ผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งเก็บรักษาบันทึกการรับ

สนิคา้ทัง้หมดและหลกัฐานการจัดสง่สนิคา้เป็นระยะเวลาไม่ต า่กวา่สองปี และตอ้ง

ตรวจสอบไดใ้นกรณีทีต่อ้งมกีารตรวจสอบของหายตามจ าเป็น 
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6.9.3 เมือ่ผูซ้ ือ้ตอ้งการตอ้งใหห้ลักฐานการจัดสง่ตามขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร

ระหว่างผูซ้ ื้อและผูใ้หบ้ริการโลจิสตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน หากผูซ้ื้อ

ก าหนด รวมทั ้งหลักฐานใบแจง้การขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่แจง้

แหล่งก าเนดิในระยะเวลาทีต่กลงกัน และรายละเอยีดการกระทบยอดการจัดสง่ที่

แจง้เตอืนลว่งหนา้ 

      

6.10 มกีระบวนการเตอืนลว่งหนา้ 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

6.10.1 หากผูซ้ือ้ก าหนด ใชก้ระบวนการเตอืนลว่งหนา้เพือ่การขนสง่ขาเขา้ และ/หรอืขา

ออก  รายละเอยีดการเตอืนล่วงหนา้ตอ้งตกลงระหว่างผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  

รายละเอียดที่ควรมี คือ เวลาที่ออกเดินทาง เวลาที่คาดว่าจะไปถึง บริษัท

รถบรรทุก ชือ่คนขับรถ หมายเลขทะเบยีนรถ รายละเอยีดสนิคา้ทีข่นสง่ (จ านวน

ชิน้ น ้าหนัก เลขเอกสารขนสง่ เป็นตน้) และเลขซลีล็อกรถพ่วง 

      

6.11 ระเบยีบปฏบิตัทิัว่ไป 

                   ทั่วไป 

6.11.1 หากตอ้งมรีะเบยีบปฏบิัต ิตอ้งท าเป็นเอกสาร       

                   แม่กญุแจและลกูกญุแจ 

6.11.2 หากตอ้งใชแ้ม่กญุแจและ/หรอืลกูกญุแจ ตอ้งมรีะเบยีบปฏบิัตเิป็นเอกสาร มแีผน

ในการจัดการและการควบคมุการตดิตามตวัแม่กญุแจและลกูกญุแจ 

      

 

สว่น  A B C 

7 ควำมซือ่สตัยข์องบคุลำกร 

 การคดักรอง/การตรวจสอบ/การตรวจประวตั ิ(ตามกฎหมายอนุญาต) 

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

7.1.1 ผู ใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐานตอ้งมี

กระบวนการในการคัดกรอง/การตรวจสอบซึง่อย่างนอ้ย  ตอ้งรวมถงึประวัตกิาร

จา้งงานในอดตีและประวัตอิาชญากรรม การคัดกรอง/การตรวจสอบใชก้ับผูส้มัคร

ทกุคนรวมทัง้พนักงานและผูรั้บจา้งดว้ย  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐานรับรองมาตรฐานตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบที่เทียบเท่ากับบริษัท

คูส่ญัญาทีส่ง่พนักงานทีรั่บจา้งชว่ง  

     

7.1.2 พนักงานทีรั่บจา้งช่วงตอ้งลงลายมอืชือ่เพื่อยนืยันว่าตนไม่มีคดอีาญาในปัจจุบัน 

และจะปฏบิัตติามระเบยีบปฏบิัตใินการรักษาความปลอดภัยของ ผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐาน 

      

7.1.3 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐานจะท าขอ้ตกลง

เพือ่ใหต้ัวแทน และ/หรอืผูรั้บจา้งชว่งทีจั่ดสง่พนักงานทีรั่บจา้งชว่งสง่ขอ้มูล หรอื

ท าการคดักรองดว้ยตวัเอง  การคดักรองตอ้งรวมการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม

และการตรวจสอบการจา้งงานดว้ย 
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7.1.4 มกีระบวนการในการจัดการกับผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน

รับรองมาตรฐาน/บคุลากรทีแ่จง้ขอ้มูลเท็จทัง้กอ่นและหลงัการจา้งงานเขา้มาแลว้ 

      

7.2 การบอกเลกิการจา้งงานหรอืการจา้งบคุลากรกลับเขา้มาใหม่ 

หมายเหตุ: การบอกเลกิการจา้งงานรวมถงึการแยกโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ 

และบอกเลกิและการลาออกของบคุลากร 

      

                   ระเบยีบปฏบิตั ิ

7.2.1 ขอทรัพยส์นิทางกายภาพคนืจากบคุลากรทีส่ ิน้สดุการจา้งไปแลว้รวมถงึบัตร

พนักงาน  บตัรผ่านเขา้ออก  กญุแจ  อปุกรณ์ หรอืขอ้มลูละเอยีดออ่น  จัดท า

กระบวนการเป็นเอกสารดว้ย 

      

7.2.2 การปกป้องขอ้มูลของผูซ้ือ้: ระงับการเขา้ถงึระบบทางกายภาพหรอืทางอเิล็กโทร

นิกสท์ีม่ขีอ้มูลของผูซ้ือ้ (สนิคา้คงคลังหรอืก าหนดการ)  จัดท ากระบวนการเป็น

เอกสารดว้ย 

      

7.2.3 มบีญัชรีายชือ่บคุลากรเพือ่การตรวจสอบ       

7.2.4 การจา้งบคุลากรกลบัเขา้มาใหม่: มกีระบวนการเพือ่การป้องกนั ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐานจา้งบุคลากรเขา้ใหม่ใน

กรณีทีย่ังมเีหตผุลใหบ้อกเลกิการจา้งหรอืปฏเิสธการจา้งงานอยู ่

หมายเหต:ุ บันทกึจะถูกตรวจสอบกอ่นการจา้งงาน (เชน่ ประวัตขิองคนทีถู่กบอก

เลกิการจา้งงานกอ่นหนา้ หรอื ผูส้มัครทีถู่กปฏเิสธ (การจา้งงานทีถู่กปฏเิสธกอ่น

หนา้) 
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ภำคผนวก ก อภธิำนศพัท ์FSR 

 

ค ำศพัท ์  ค ำจ ำกดัควำม 

อยา่งเพยีงพอ 

(Adequately)  

ในลกัษณะทีน่่าพอใจ เพือ่ทีไ่ม่ใหม้หีรอืมชีอ่งโหวใ่นระเบยีบปฏบิตันิอ้ย

ทีส่ดุ 

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

(Authorized Auditor)  

 

ผูต้รวจสอบทีท่ างานร่วมกับ หนว่ยงำนตรวจสอบอสิระ ทีผ่่านการอบรมที่

ดแูลโดย TAPA และไดรั้บอนุญาตใหท้ าการตรวจสอบและออกใบรับรอง

มาตรฐาน TAPA ในทกุระดับ (FSR A, B, C และ TSR 1, 2, 3)  

หรอื 

ผูต้รวจสอบทีท่ างานร่วมกับ ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำขอรบัรอง

มำตรฐำนรบัรองมำตรฐำน หรอืผ็ซือ้ ทีผ่่านการอบรมทีด่แูลโดย TAPA 

และไดรั้บอนุญาตใหอ้อก ใบรบัรองตนเอง ส าหรับ FSR ระดบั C หรอื 

TSR ระดบั 3 เทา่นัน้  

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

(Applicant)  

 

หน่วยงานทีก่ าลงัขอรับรองมาตรฐาน TAPA  

แมผู้ย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานสว่นใหญจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์แตผู่ ้

ซือ้ก็อาจเป็นผูท้ีข่อการรับรองส าหรับคลงัสนิคา้หรอืขบวนรถบรรทกุของ

ตนเองก็ได ้ 

ส ารอง 

(Backed Up) 

ท าส าเนาแฟ้มขอ้มูลหรอืเอกสารทีจั่ดเก็บไวอ้ย่างแน่นหนาแยกตา่งหาก

เพือ่ใหพ้นักงานรักษาความปลอดภัยเขา้ถงึเพือ่การสอบสวนได ้

จดุบอด  

(Black Spots) 

พื้นที่ที่เทคโนโลยีการตดิตามไม่สามารถท างานไดห้รือเวลาแฝง (ช่วง

ลา่ชา้ในการรายงาน) นานกวา่ 1 ชัว่โมง  เทคโนโลยตีดิตามทีแ่ตกตา่งกัน

อาจม ี“จดุบอด” ทีแ่ตกตา่งกนัในแผนทีพ่ืน้ทีท่ีค่รอบคลมุของระบบ  

ผูซ้ือ้  

(Buyer) 

ผูซ้ือ้บรกิาร และ/หรอื เจา้ของสนิคา้ทีข่นสง่ และ/หรอื จัดเก็บ 

การยกเวน้โดยผูซ้ือ้ 

(Buyer Exemption)  

 

หากขอ้ก าหนดระบวุา่ “เวน้แตผู่ซ้ ือ้จะยกเวน้” จะสามารถใชเ้ป็นเหตผลใน

การบนัทกึผลการตรวจสอบวา่ ไมเ่กีย่วขอ้ง (N/A) ได ้หรอืใชเ้พือ่สนับสนุน

ค าขอยกเวน้ก็ได ้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรับรอง

มาตรฐาน ตอ้งมหีลักฐานสนับสนุนการยกเวน้โดยผูซ้ือ้ เชน่ เอกสารอนุมัติ

จากผูซ้ือ้  หลักฐานนีต้อ้งระบไุวใ้นการตรวจสอบและแจง้ใหผู้ต้รวจสอบรับ

อนุญาตทราบเพือ่ใหต้รวจสอบผล ไมเ่กีย่วขอ้ง (N/A) หรอืใชเ้พือ่

สนับสนุนค าขอยกเวน้ 

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(Closed-Circuit Television)  

 

ระบบกลอ้งวดิโีอแบบแสดงภาพสหีรอื “กลางวนั/กลางคนื” ทีต่ดิตัง้ภายใน

หรอืภายนอก ซีง่สง่สญัญาณไปยังหนา้จอ เครือ่งบนัทกึ และอปุกรณ์

ควบคมุ 
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รถพ่วงตดิผา้ใบดา้นขา้ง  

(Curtain Sided Trailers) 

รถพ่วงทีด่า้นขา้งท าจากผา้ทีเ่สรมิโครง (ป้องกนัการกรดี) หรอืไมก็่ตาม ซึง่

มว้นขึน้ไดเ้พือ่เปิดขนของขึน้ลง 

วนั  

(Days) 

เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้ก าหนด “วนั” หมายถงึ “วนัปฏทินิ” และ

รวมวนัหยดุสดุสปัดาหแ์ละวนัหยดุราชการ 

ขัน้ตอนทีจ่ัดท าเป็นเอกสาร

(Documented Procedure)  

 

ค าบรรยายเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึการด าเนนิการหรอืกระบวนการที่

ก าหนด  ขัน้ตอนทีจ่ัดท าเป็นเอกสารหนึง่ชดุอาจระบกุารด าเนนิการหรอื

กระบวนการหลายอย่างก็ได ้ ในทางตรงกนัขา้มการด าเนนิการหรอื

กระบวนการหลายอย่างอาจบนัทกึเป็นเอกสารในขัน้ตอนหนึง่หรอืหลาย

ขัน้ตอนก็ได ้

ขอ้ก าหนดการรักษาความ

ปลอดภัยของสถานปฏบิตักิาร 

(Facility Security 

Requirements) 

มาตรฐาน TAPA ทีอ่ธบิายขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภัยส าหรับการ

จัดการคลงัสนิคา้  

 

ผลลพัธ ์

(Finding(s)) 

การทราบถงึการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรฐาน TAPA  

หมายเหต ุผลลพัธท์ัง้หมดจะบันทกึไวใ้น ขอ้ก าหนดแผนการแกไ้ขการ

รักษาความปลอดภัย 

สนิคา้ทีข่นสง่  

(Freight)  

สนิคา้ สนิคา้ทีข่นสง่ หรอืสนิคา้ส าหรับจ าหน่าย ทีถ่กูขนสง่หรอืจัดเก็บ  

การบรรทกุสนิคา้ใสตู่จ้นเต็ม 

(Full-container Load หรอื FCL) 

สนิคา้ทัง้ตูเ้ป็นของผูซ้ือ้รายเดยีว 

การขนสง่สนิคา้เต็มคนัรถ (Full-

trucked Load หรอื FTL) 

สนิคา้ทัง้คนัเป็นของผูซ้ือ้รายเดยีว 

รถพ่วงแบบผนังถาวร  

(Hard Sided Trailers) 

รถพ่วงทีม่ดีา้นขา้ง พื้น และเพดานทีท่ ามาจากโลหะหรอืวัสดุอืน่ทีม่คีวาม

แข็ง 

เป้าหมายการโจรกรรมทีม่มีลูคา่

สงู 

(High Value Theft-Targeted)  

สนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งมากขึน้ทีจ่ะถกูโจรกรรม  

 

หน่วยงานตรวจสอบอสิระ 

(Independent Audit Body) 

บริษัทตรวจสอบที่ TAPA อนุมัตและ ผูใ้หบ้ริการโลจิสตกิส/์ผูย้ื่นค าขอ

รับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐาน หรือผูซ้ ื้อที่ก าลังขอรับรอง TAPA เป็น

ผูว้า่จา้ง  

การควบคมุกญุแจ 

(Key Controls) 

มกีารจ ากดัการเขา้ถงึกญุแจโดยการใชท้ะเบยีนกญุแจและมแีผนกญุแจที่

ท าเป็นเอกสารครบถว้นและเป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการรักษาความ

ปลอดภัย 

การขนสง่สนิคา้ไมเ่ต็มคนัรถ  

(Less than Truck Load หรอื 

LTL) 

สนิคา้ทีร่วมกันที่อาจขนโดยรถบรรทุกหรือในตูข้นสนิคา้และอาจมีสนิคา้

ส าหรับผูซ้ือ้หลายราย 
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ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Logistics Service Provider)  

ผูข้นสง่ ผูรั้บขนสนิคา้ บรษัิทรถบรรทุก ผูบ้รหิารคลังสนิคา้ หรือบรษัิทอืน่

ใดทีใ่หบ้รกิารโดยตรงในการจัดการสนิคา้ทีข่นสง่ภายในหว่งโซอ่ปุทาน 

บนัทกึความเขา้ใจ  

(Memorandum of 

Understanding)  

ขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรณระหว่างหน่วยงานตรวจสอบอิสระแล 

TAPA ที่ระบุขัน้ตอนที่หน่วยงานตรวจสอบตอ้งปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการร

รับรองมาตรฐาน  บนัทกึความเขา้ใจมอีาย ุ3 ปีนับจากวนัลงนาม 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

(Not Applicable) 

 

เงือ่นไขสถานการณ์บางอยา่งทีผู่ต้รวจสอบอสิระยอมรับไดใ้นการตรวจสอบ

เพือ่รับรองมาตรฐาน TAPA  โดยระบวุา่ ไม่เกีย่วขอ้ง (N/A) เป็นเหตผุลได ้

ต่อเมื่อค าตอบ“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในขอ้ก าหนด TAPA ไม่ใช่ค าตอบที่

เหมาะสม และ/หรอืขอ้ก าหนดไม่สามารถบังคับใชไ้ด ้ N/A ไม่สามารถใช ้

เพื่อเลีย่งการปฏบิัตติามเนื่องจากค่าใชจ้่ายหรอืปัญหาดา้นการด าเนินงาน 

เมือ่ระบุ N/A ในแม่แบบการตรวจสอบเพื่อการรับรอง จะตอ้งประกอบดว้ย 

หรอือา้งองิถงึรายละเอยีดสนับสนุนที่จัดท าเป็นเอกสารทีบ่รรยายและให ้

เหตผุลการตดัสนิวา่ ไมเ่กีย่วขอ้ง  

ตวัอยา่งทีส่ามารถระบ ุ N/A ได ้ 

• การปกป้องประต ูหนา้ตา่ง หรอืชอ่งเปิดทีไ่มม่ ี 

• การรักษาความปลอดภัยบันไดพาดหลังคาทีไ่ม่ไดก้ าหนดใหต้ดิตัง้ที่

สถานจัดเก็บสนิคา้ (เชน่ ไมม่บีนัไดภายนอกทีส่ถานจัดเก็บสนิคา้)  

• คลังสนิคา้ปฏบิัตงิาน 24 ชัว่โมงทกุวนัตลอดปี จงึไม่จ าเป็นตอ้งมรีะบบ

ตรวจจับการบกุรุกในพืน้ทีด่า้นใน  

หมายเหตุ: การใช ้N/A นั้นไม่เหมือนกับการขอยกเวน้ การขอยกเวน้จะ

พจิารณาเมื่อไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีบ่ังคับใชแ้ละความเสีย่งไดรั้บการ

จัดการโดยมาตรการทางเทคนคิหรอืมาตรการควบคมุกระบวนการ  

เครือ่งกดีขวางทางกายภาพ 

(Physical Barrier) 

องค์ประกอบทางกายภาพที่หน่วงการบุกรุก  อาจรวมถึง รั ้ว ผนัง พื้น 

หลงัคา ตะแกรง เหล็กดดั กญุแจรหัส โซ ่ประตรัูว้ หรอืโครงสรา้งอืน่ๆ  

เรยีลไทม ์

(Real Time)  

ทนัทโีดยไมล่า่ชา้  

 

เห็นได ้

(Recognizable) 

สามารถเห็นตัวบคุคล สถานที ่หรอืสิง่ของจากการปรากฏตัวหรอืรูปลักษณ์

ได ้

ขอ้ก าหนดแผนการแกไ้ขการ

รักษาความปลอดภัย 

(Security Corrective Action 

Requirement) 

การรายงานที่จัดท าเป็นเอกสารเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด

มาตรฐาน TAPA  

 

การตรวจสอบตนเอง 

(Self-Audit)  

 

การตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดโดยหน่วยงานที่ไดรั้บการ

รับรอง TAPA (บรษัิทคลังสนิคา้หรอืรถบรรทุก) ทีใ่ชแ้บบฟอร์มตรวจสอบ 

TAPA ตามก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐาน FSR หรอื TSR  

การับรองตนเอง 

(Self-Certification)  

กระบวนการทีห่น่วยงานรับรองบรษัิทตนเองวา่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TAPA 

FSR ระดบั C หรอื TSR ระดบั 3  
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บรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR ของ 

TAPA 

(TAPA FSR Certified 

Company) 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐาน ทีผู่ต้รวจ

สอบอสิระพบวา่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด FSR   

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

TAPA 

(TAPA Security Standards)  

มาตรฐานโลจสิตกิสท์ีใ่ชท้ั่วโลกที ่TAPA จัดท าเพื่อใหส้นิคา้ปลอดภัยใน

ระหวา่งจัดเก็บ  (FSR) และในระหวา่งขนสง่ทางถนน (TSR)  

 

แบบฟอรม์ตรวจสอบ TAPA FSR 

(TAPA TSR Audit Forms) 

แม่แบบการตรวจสอบมาตรฐานส าหรับการวัดการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด 

FSR  

ชัว่คราว 

(Temporary) 

ไมถ่าวร และ/หรอื ระยะสัน้ 

พนักงานชัว่คราว  

(Temporary Agency Staff) 

บคุลากรชัว่คราว 

ขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความ

ปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดย

รถบรรทกุ 

(Trucking Security 

Requirements)  

มาตรฐาน TAPA ทีบ่รรยายขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภัยส าหรับการ

ขนสง่ทางบกโดยรถบรรทกุและรถพ่วงหรอืตูบ้รรทกุ  

 

การขอยกเวน้ 

(Waiver) 

 

การอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรใหย้กเวน้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐาน จากขอ้ก าหนด  TAPA หรือยอมรับ

ทางเลอืกอืน่ในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด  

หมายเหตุ: คณะกรรมการอนุมัตยิกเวน้ TAPA ระดับภูมภิาค เป็นผูท้บทวน

ค าขอยกเวน้ และอนุมัตหิรอืปฏเิสธ 

บคุลากร 

(Workforce)  

พนักงาน พนักงานตัวแทนชั่วคราว และผูรั้บจา้งชว่งทัง้หมด ยกเวน้จะระบุ

เป็นรายบคุคล  
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ภำคผนวก ข 

มำตรฐำน TAPA – ค ำขอยกเวน้ 

 

ค าสัง่  กรอกค าขอยกเวน้ส าหรับการยกเวน้แยกแตล่ะขอ้เพือ่อนุมัต ิ สว่นที ่1-5 ตอ้งกรอกกอ่นสง่ไปยัง TAPA 

 

โปรดทราบวา่ แบบฟอรม์ค าขอยกเวน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บ TAPA ในลงิคน์ี ้

 

1. ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำขอรบัรองมำตรฐำนรบัรองมำตรฐำน   

 

ชือ่บรษัิท  

ทีอ่ยู ่(ทืย่ืน่ขอยกเวน้)  

วนัทีข่อ  

 ผูต้ดิตอ่ของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐาน   

ชือ่  

เบอรโ์ทร  

อเีมล  

ลายมอืชือ่  

 

2. ขอ้ก ำหนดทีม่อียูท่ ีพ่จิำรณำขอยกเวน้ 

 

มาตรฐาน TAPA เวอรช์ัน่ 

และระดับ 

 

เลขทีข่อ้ก าหนด TAPA และ

เนือ้หาฉบบัเต็ม 

 

 

3. เหตผุลและผลกระทบจำกกำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

 

เหตผุลทีไ่มป่ฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนด 

 

ผลกระทบหรอืความเสีย่ง

หากไมใ่ชม้าตรการควบคมุ

เพือ่ลดความเสีย่ง 
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4. กำรลดควำมเสีย่ง 

 

มาตรการลดความเสีย่งและ

มาตรการควบคมุการรักษา

ความปลอดภัยทีจ่ะน าไป

ปฏบิตั ิ

 

รายการเอกสารแนบและ

เอกสารสนับสนุนค าขอนี ้

(แผน ภาพ ขัน้ตอน 

หลกัฐานอย่างเป็นทางการ 

ฯ) 

 

 

5. ผูต้รวจสอบรบัอนุญำต 

 

วนัที ่  

ชือ่บรษัิท  

 ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

ชือ่  

เบอรโ์ทร  

อเีมล  

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

สนับสนุนค าขอของ ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน

รับรองมาตรฐาน  หรอืไม่ 

 

เหตผุลทีส่นับสนุนหรอืไม่

สนับสนุน 

 

ลายมอืชือ่  

 

6. กำรอนุมตัหิรอืปฏเิสธโดย TAPA (ส ำหรบั TAPA ใชเ้ทำ่น ัน้) 

 

วนัที ่  

เลขทีอ่นุมัตยิกเวน้  

อนุมัตหิรอืปฏเิสธ  

เงือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง
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มาตรฐานรับรองมาตรฐาน

ตอ้งปฏบิตัติาม หากไดรั้บ

อนุมัต ิ

ไดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีถ่งึ

วนัที ่

 

อนุมัตโิดยหรอืในนาม 

TAPA (ระบชุือ่) 

 

ลายมอืชือ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


