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บทน ำ 

1. บทน ำ 

 

วตัถปุระสงคข์องเอกสำรขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสนิคำ้ขนสง่โดยรถบรรทกุ  

เอกสารขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดยรถบรรทุก (ขอ้ก าหนด TSR) นี้ เป็น

มาตรฐานอย่างเป็นทางการของ สมาคมป้องกันทรัพย์สนิที่มีการขนส่ง (The Transported Asset Protection 

Association หรอื TAPA) ส าหรับบรกิารขนสง่ดว้ยรถบรรทกุอย่างปลอดภัย โดยเป็นมาตรฐานทีใ่ชร้่วมกันทั่วโลก

ทีส่ามารถใชเ้พื่อจัดท าขอ้ตกลงธุรกจิ/การรักษาความปลอดภัยระหว่างผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์และ/หรอื 

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ในการพัฒนามาตรฐานนี้ TAPA ตระหนักถึงความแตกต่างหลายประการเรื่องวธิีใหบ้ริการขนส่งดว้ย

รถบรรทุกในภูมภิาคหรือในส่วนอืน่ๆ ของโลกและแมแ้ต่ระหว่างบริษัท และขอ้ก าหนด TSR อาจบังคับใชก้ับ

บรกิารทัง้หมดหรอืบางสว่นทีใ่หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานรายหนึ่งหรือผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานหลายราย 

และผูรั้บจา้งชว่งทีม่ีคุณสมบัตนัิ้นสามารถบรรลุการปฏบิัตติามมาตรฐาน TAPA ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความซับซอ้น

และขนาดของหว่งโซอ่ปุทาน 

 

ขอบเขต 

ขอ้ก าหนด TSR อาจบงัคบัใชก้บั 

- สนิคา้ทัง้หมดทีต่อ้งขนสง่ตามขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA 

- รถบรรทกุทีเ่ชา่หรอืเป็นเจา้ของ 

- รถบรรทกุทีจ่า้งชว่งหรอืด าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

- ดไีซน์รถบรรทุกทุกแบบ (เชน่ หัวลาก/รถพ่วง รถตูเ้ล็กขนของ รถบรรทุกทีม่สีว่นบรรทุกของแบบปิด เป็น

ตน้)  

 

ผูใ้ช ้

ผูใ้ชม้าตรฐาน TAPA ทัว่ไปคอื 

- ผูซ้ือ้ 

- ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

- องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืองคก์รอืน่ๆ ของรัฐบาล 

- องคก์รหว่งโซอ่ปุทานวชิาชพี 

 

อภธิำนศพัท ์

 

อภธิานศพัทท์ีป่ระกอบดว้ยนยิามของค าศพัทแ์ละค าย่อทีใ่ชต้ลอดทัง้ขอ้ก าหนด TSR ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก 
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บทน ำ 

 

ทรพัยำกรทีใ่ชใ้นกำรน ำขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ไปปฏบิตั ิ

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน มหีนา้ทีจั่ดหาทรัพยากรทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

TSR 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 

 

เอกสารนีก้ลา่วถงึขอ้ก าหนด TSR เทา่นัน้ และอธบิายเรือ่งการขอรับรองมาตรฐาน TAPA TSR 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 TSR เป็นมาตรฐานทีใ่ชท้ั่วโลกและทกุสว่นในมาตรฐานนี้เป็นขอ้ก าหนดภาคบังคับ เวน้แตจ่ะ

ไดรั้บยกเวน้ผา่นกระบวนการขอยกเวน้อยา่งเป็นทางการ (ดสูว่นที ่8) 

 

ค ำแปล 

 

ในพืน้ทีภ่มูศิาสตรท์ีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และตอ้งมกีารแปลเอกสารนี ้ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน และตัวแทน รับผดิชอบในการท าใหแ้น่ใจวา่ค าแปลขอ้ก าหนด TSR หรอื

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 TSR 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 TSR ไวใ้นสญัญาทีท่ าระหวา่ง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน ใหร้ะบุขอ้ก าหนด TSR ไวใ้นโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน ดว้ย 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะใหห้ลักฐานใหแ้กผู่ซ้ ือ้วา่ไดรั้บการรับรองการปฏบิัติ

ตามขอ้ก าหนด TSR และหากเป็นไปได ้ใหน้ าส่งหลักฐานว่าปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR ดว้ย  กรณีที่เชือ่ว่าผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR ใหแ้กไ้ขตามเงือ่นไขของสญัญาที่

เจรจาระหวา่งผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

 

กำรจำ้งชว่ง 

  

การจา้งช่วงการขนส่งรวมถงึขอ้ก าหนดของสัญญาว่าผูรั้บจา้งช่วงจะปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR  ทุก

ประการ  รถบรรทกุทีไ่มอ่ยูใ่นทะเบยีนยานพาหนะทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด TSR จะไมส่ามารถใชข้นสง่ได ้
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กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ใหม ่

6. กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ใหม ่

 

ระดบักำรรกัษำควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนด TSR 

 

ขอ้ก าหนด TSR ระบรุะดับการรักษาความปลอดภัยไว ้3 ระดับ (ส าหรับยานพาหนะทีร่ายงานในทะเบยีน

ยานพาหนะ) คอื 

- ระดบั 1 = การรักษาความปลอดภัยระดบัสงูสดุ 

- ระดบั 2 = การรักษาความปลอดภัยระดบักลาง 

- ระดบั 3 = การรักษาความปลอดภัยระดบัต า่สดุ 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน อาจไดรั้บการรับรองระดับ 3 และจากนัน้เลือ่นขึน้เป็น

ระดับ 2 และระดับ 1 เมือ่ปรับปรุงการด าเนนิการแลว้  นอกจากนี ้ผูซ้ ือ้และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน อาจตกลงกนัวา่การขนสง่ดว้ยรถบรรทกุในประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงูอาจตอ้งไดก้ารรับรองระดบั 1 แตใ่น

ประเทศอืน่ๆ ทัง้หมดเพียงตอ้งไดก้ารรับรองระดับ 2 หรอื 3  ในทุกกรณี ผูซ้ ือ้รับผดิชอบในการเจรจาระดับการ

รับรองโดยตรงกับ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตามลักษณะของสนิคา้ทีข่นส่งและความ

เสีย่ง  

 

ทำงเลอืกในกำรขอรบัรอง 

บรกิารขนสง่โดยรถบรรทกุอาจตอ้งมขีอ้ตกลงธุรกจิทีซ่ับซอ้นวา่ดว้ยทรัพยส์นิทีผู่ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผู ้

ยื่นค าขอรับรองมาตรฐาน เป็นเจา้ของ หรือกรณีไดรั้บการว่าจา้งจากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรอง

มาตรฐาน หรอืทัง้สองอยา่ง โดยสามารถจ าแนกความซบัซอ้นได ้3 แบบเพือ่การสนับสนุนการขอรับรอง 

ตำรำง 1 

ทำงเลอืก รำยละเอยีด ระดบั ประเภทของผูต้รวจสอบ 

1 รับ รองโดยห น่วยงาน

ตรวจสอบอสิระ   

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน ไดร้ับการรับรองผา่นกระบวนการ

แบบเดมิๆ 

1, 2 หรอื 3 TAPA  

หน่วยงานตรวจสอบอสิระ   

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

2 รับรองตนเอง ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื ่

นค าขอรับรองมาตรฐาน รับรองตนเอง 

3 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

3 การยอมรับเป็น

หุน้สว่นบรกิารตาม

ขอ้ก าหนด TSR 

- มักจะเป็นกรณีขบวนขนสง่ดว้ยรถบรรทกุที่

จา้งชว่ง 

- ขอ้ก าหนดดา้นนโยบายและระเบยีบปฏบัิตทิี่

นอ้ยลง 

- ตอ้งปฏบิต้ติามขอ้ก าหนดเรือ่งแนวปฏบัิต ิ

1 หรอื 2 TAPA  

หน่วยงานตรวจสอบอสิระ   

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต 

3 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ 

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

* ดอูภธิานศพัทค์ าวา่ ผูต้รวจสอบรับอนุญาต  
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กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ใหม ่

 

ไม่วา่ความสมัพันธท์างธุรกจิเป็นอย่างไร การด าเนนิงานทีไ่ดรั้บการรับรองวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนด TSR 

จะตอ้งใชร้ถบรรทุกทีร่วมอยู่ในโครงการรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR ของคู่สัญญาหนึ่งหรอืหลายราย  

บางบรษัิทอาจเลอืกทีจ่ะรับรองรถบรรทุกทัง้หมด สว่นรายอืน่ๆ อาจเลอืกรับรองเฉพาะบางสว่นเพื่อการใชง้าน

บางอยา่ง   

 

ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทำงเลอืกเหลำ่นีไ้ดด้ำ้นลำ่ง 

 

ทำงเลอืกที ่1 กำรรบัรองโดยหนว่ยงำนตรวจสอบอสิระ  (ระดบั 1, 2 และ 3) 

 

หน่วยงานตรวจสอบอสิระจะแจง้ TAPA ใหท้ราบขอบเขตการตรวจสอบและผลลัพธ ์ หากการตรวจสอบ

เสร็จสิน้ไปดว้ยด ี หน่วยงานตรวจสอบอสิระจะออกใบรับรองทีร่ะบวุา่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ไดรั้บการรับรองการปฏบิตัตามขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA แลว้ 

 

ระดบัการรับรอง (ระดบั 1, 2 หรอื 3) จะระบไุวบ้นใบรับรอง 

 

ทำงเลอืกที ่2 กำรรบัรองตนเอง (ระดบั 3 เทำ่น ัน้) 

 

การรับรองตนเองวา่ไดม้าตรฐานระดับ 3 ด าเนนิการโดยผูต้รวจสอบรับอนุญาต  ผูต้รวจสอบดังกลา่วอาจ

เป็นพนักงานหรอืพันธมติรภายในทีไ่ดรั้บการอบรมและรับอนุญาตจาก TAPA ในฐานะผูต้รวจสอบรับอนุญาตดา้น

ขอ้ก าหนด TSR  ไม่ว่าจะใชผู้ต้รวจสอบแบบใดด าเนินการตรวจสอบตนเอง จะตอ้งน าสง่แบบฟอรม์ตรวจสอบที่

กรอกขอ้มลูแลว้ไปยัง TAPA เพือ่ขอรับการรับรองระดบั 3 

 

ทำงเลอืกที ่3 กำรยอมรบัเป็นหุน้สว่นบรกิำรตำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA (ระดบั 1, 2 และ 3)  

 

หุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA (TTSP หรอืหุน้สว่นฯ) สามารถขอรับการรับรองระดับ 1 

และ 2 ไดโ้ดยการใชห้น่วยงานตรวจสอบอสิระ  ส่วนการรับรองระดับ 3 นั้น ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอ

รับรองมาตรฐาน เลอืกไดว้า่จะใชห้น่วยงานตรวจสอบอสิระหรอืการรับรองตนเอง 

 

การยอมรับเป็นหุน้ส่วนบริการตามขอ้ก าหนด TSR ก าหนดใหต้อ้งปฏิบัตติาม/ไดรั้บการรับรองดา้น

นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิสว่น จ (ความซือ่สตัยข์องบคุลากร) และสว่นขอ้ก าหนดเรือ่ง “แนวปฏบิตั”ิ ทัง้หมด 

 

ส าหรับผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ขนาดเล็ก ทีต่อ้งการใหร้ถบรรทกุบางสว่นของ

ตนรับจา้งใหผู้ใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานรายใหญ่ที่ตอ้งไดรั้บการรับรองการปฏิบัตติาม

ขอ้ก าหนด TSR อาจประสงคใ์ชท้างเลอืกแบบ การยอมรับเป็นหุน้สว่นฯ มากกวา่ 
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กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ใหม ่

  

“หมายเหต ุผูถ้อืใบรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR รับผดิชอบในการท าใหแ้น่ใจวา่ หุน้สว่นบรกิาร

ตามขอ้ก าหนด TSR ที่ตนรวมไวใ้นโครงการนั้นมีหนังสอืยอมรับหุน้ส่วนบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR (เช่น ใช ้

เฉพาะหุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR ทีป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดฯ เทา่นัน้) ทีอ่อกโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ

หรอื TAPA” 

 

ขอ้มูลท ัว่ไป 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะตอ้งแน่ใจวา่มอบหมายใหผู้ต้รวจสอบทีเ่หมาะสมซึง่

ไดรั้บการอบรม/มคีณุสมบตัดิา้นความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก าหนด TSR ฉบบัปัจจบุนั ในกระบวนการตรวจสอบและ

รับรอง ดตูาราง 1 ส าหรับทางเลอืก 

 

กอ่นก าหนดตารางเวลาหรอืเริม่การตรวจสอบเพือ่การรับรองมาตรฐาน ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน ตอ้งแจง้ผูต้รวจสอบรับอนุญาตวา่ตอ้งการสมัครเพือ่ขอรับรองระดับใด 

 

การตรวจสอบแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 

 ขอ้ก าหนด “นโยบายและระเบยีบปฏบิตั”ิ เนน้นโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นเอกสารที ่ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จัดท า รวมถงึทรัพยากรบางอย่างทีจ่ าเป็นตอ่การ

น านโยบายและระเบยีบปฏบิตัไิปปฏบิัต ิ

 ขอ้ก าหนด “แนวปฏบิตั”ิ เนน้ดา้นกายภาพของรถบรรทกุทีจ่ะใชแ้ละอปุกรณ์ทีต่อ้งม ี

 

เครือ่งมอืตรวจสอบคอืแบบฟอรม์ตรวจสอบตามขอ้ก าหนด TSR ฉบบัปัจจบุนั 

 

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 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการขอรับรอง TAPA เวน้แตจ่ะ

ตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่กบัผูซ้ ือ้ 
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กำรขอรบัรอง/กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ของ TAPA ใหม ่

 

ควำมเชือ่มโยงระหวำ่งกำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR และโครงกำรยอมรบัเป็นหุน้สว่น

บรกิำรตำมขอ้ก ำหนด TSR 

 

ภำพ 1 แสดงตวัอยำ่งกำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR และโครงกำรยอมรบัเป็น

หุน้สว่นบรกิำรตำมขอ้ก ำหนด TSR วำ่ท ำงำนรว่มกนัอยำ่งไร 

 

ภาพ 1 ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งการขอรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR และโครงการยอมรับเป็นหุน้สว่น

บรกิารตามขอ้ก าหนด TSR  

 

 

 

กำรตรวจสอบรถบรรทุก 

 

แม ้TAPA รับทราบวา่การน ารถบรรทกุออกจากถนนเพือ่การตรวจสอบอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูและใชเ้วลามาก

ส าหรับ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน แตภ่ายใตข้อ้ก าหนด “แนวปฏบิัต”ิ ของขอ้ก าหนด TSR 

ผูต้รวจสอบรับอนุญาตตอ้งตรวจสอบทางกายภาพของตวัรถบรรทกุ   

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งแจง้ผูต้รวจสอบรับอนุญาตลว่งหนา้ 30 วนัให ้

ทราบถงึทะเบยีนยานพาหนะของรถบรรทกุทีจ่ะขอรับรอง ผูต้รวจสอบรับอนุญาตจะสุม่ตัวอย่างรถบรรทกุทีจ่ะ

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 เทา่ของจ านวนรถทีจ่ะตรวจสอบ  และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานจะ

เลอืกรถบรรทกุส าหรับตรวจสอบจากรายการทีผู่ต้รวจสอบรับอนุญาตไดเ้ลอืกไว ้
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เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยใหน้อ้ยทีส่ดุ และเพือ่ใหก้ระบวนการตรวจสอบถกูตอ้ง จะตอ้งด าเนนิการดังนี ้

 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งแน่ใจวา่มรีถบรรทกุอยา่งนอ้ย 3 คนัอยูใ่น

โครงการ TSR และรักษามาตรฐานเพือ่รักษาสถานะการรับรองการปฏบิตัามขอ้ก าหนด TSR หรอื 

โครงการยอมรับเป็นหุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR (ภายใตเ้งือ่นไขบางประการ ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจสิตกิส/์ ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ขนาดเล็ก เชน่ ผูท้ีม่รีถบรรทกุนอ้ยกวา่ 3 คนั อาจน า

รถบรรทกุของตนไปรวมกบั ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน รายอืน่เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของ TAPA ก็ได)้ 

 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน (ทีม่สีถานะไดรั้บการรับรองหรอืยอมรับเป็น

หุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR) ตอ้งคงสถานะทางทะเบยีนยานพาหนะของรถบรรทกุทกุคนัที่

ข ึน้ทะเบยีน TSR 

 ทะเบยีนยานพาหนะตอ้งรวมรถบรรทกุคนัใหมท่ีเ่พิม่เขา้มาในขบวนนับตัง้แตไ่ดรั้บการรับรองหรอื

การรับรองใหม่ 

 

กำรก ำหนดจ ำนวนรถบรรทุกเพือ่ตรวจสอบโดยแยกตำมขนำดและขอ้ก ำหนดในกำรตรวจสอบส ำหรบั  

ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำขอรบัรองมำตรฐำน TSR 

 

ประเภทของรถบรรทกุจะบง่ชีถ้งึจ านวนรถบรรทกุในโครงการของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน และยังรวมถงึระดับการรับรอง TSR ที่แตกต่างกันหรือระดับการรับรอง TSR ระดับเดยีวกันทัง้หมด  

เจตนาคอืเพือ่ให ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน น ารถบรรทกุเขา้มาเพิม่และเปลีย่นแปลงระดับ

การรักษาความปลอดภัยใหม้คีวามยดืหยุน่แตย่ังมกีารควบคมุ 

 

ตำรำง 2 กำรก ำหนดจ ำนวนรถบรรทกุเพือ่ตรวจสอบ 

ประเภท จ ำนวนรถบรรทุกทีข่ ึน้ทะเบยีน

ในทะเบยีนยำนพำหนะ 

จ ำนวนรถบรรทกุทีจ่ะตรวจสอบ 

ขนาดเล็ก 3-30 รถบรรทกุทีข่ ึน้ทะเบยีน 3 คนั 

ขนาดกลาง 31-100 รอ้ยละ 7 ของรถบรรทกุทีข่ ึน้ทะเบยีน สงูสดุ 6 คนั 

ขนาดใหญ ่ 101-มากกวา่ รอ้ยละ 7 ของรถบรรทกุทีข่ ึน้ทะเบยีน สงูสดุ 10 คนั 

 

1. รถบรรทกุทีเ่พิม่เขา้มาในทะเบยีนยานพาหนะหลงัจากไดรั้บการรับรองแลว้ตอ้งรวมอยูใ่นเอกสาร

ตรวจสอบตนเองทีน่ าสง่  และใหป้รับจ านวนรถทีจ่ะตรวจสอบตามปรมิาณรถทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

2. จ านวนรถบรรทกุทีต่รวจสอบตอ้งรวมรถบรรทกุคนัใหมท่ีเ่พิม่เขา้มาในขบวนนับตัง้แตไ่ดรั้บการรับรองหรอื

การขอรับรองใหม่ 

3. ใหใ้ชห้ลกัการรับรูร้่วมกนั โดย ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน หรอืบรษัิทรถบรรทกุที่

ไดรั้บการรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA อาจใชบ้รกิารของ บรษัิทอืน่ทีไ่ดรั้บการ

รับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA หรอื บรษัิททีไ่ดรั้บการยอมรับเป็นหุน้สว่นบรกิารตาม

ขอ้ก าหนด TSR และผลการตรวจสอบครัง้กอ่นและสถานะจะใชร้่วมกนัได ้โดยรถบรรทกุของผูรั้บจา้งชว่ง
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หรอืบรกิารตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR หรอืทีไ่ดรั้บการยอมรับเป็น

หุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR จะไมต่อ้งถกูตรวจสอบอกี 

4. ผูต้รวจสอบรับอนุญาตอาจขอตรวจสอบใหมห่ากมรีถบรรทกุคันใหมเ่พิม่เขา้มาในทะเบยีนยานพาหนะ  

ทัง้นีจ้ะก าหนดจ านวนรถบรรทกุทัง้หมดในทะเบยีนยานพาหนะ ณ เวลาตรวจสอบตนเองประจ าปี   

ค าตดัสนิของผูต้รวจสอบรับอนุญาตในการก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาการตรวจสอบใหมม่ดีงันี ้

- มรีถบรรทกุ 30 คนัหรอืมากกวา่เพิม่เขา้มาในทะเบยีนยานพาหนะเมือ่เทยีบกับจ านวนรวมของปีกอ่น 

- ผูต้รวจสอบรับอนุญาตสามารถตรวจสอบรถบรรทกุสงูสดุรอ้ยละ 7 ของรถทีเ่พิม่เขา้มาในทะเบยีน

ยานพาหนะ 

- ผูต้รวจสอบรับอนุญาต และผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตกลงกนัลว่งหนา้

เกีย่วกบัจ านวนรถบรรทกุทีถ่งึก าหนดตรวจสอบ 

- ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดพ้ยายามตาม

สมควรในการอ านวยความสะดวกแกผู่ต้รวจสอบรับอนุญาตในการตรวจสอบรถบรรทกุ 

5. ทัง้ผูซ้ ือ้และ TAPA สงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการตรวจสอบเองเพือ่ยืน่ยันวา่รถบรรทกุทัง้หมดในทะเบยีน

ยานพาหนะเป็นไปตามขอ้ก าหนด TSR 

 

กำรขอรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR ใหม ่ 

 

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

 

เพือ่ป้องกนัการรับรองหมดอายุ ตอ้งจัดใหม้กีารตรวจสอบเพือ่การรับรองใหม ่(re-certification) กอ่นวนั

หมดอายขุองใบรับรองปัจจุบนั  โดยตอ้งท าตามขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่แกไ้ข (SCAR) ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 60 

วนั และกอ่นวนัหมดอายุของใบรับรองปัจจบุนั (ดหูัวขอ้ การด าเนนิการเพือ่แกไ้ข / ขอ้ก าหนดการด าเนนิการเพือ่

แกไ้ขใน สว่นที ่7) 

 

ดงันัน้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารวางแผนและการเตรยีมตวัทีเ่พยีงพอ ขอแนะน าให ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน จัดตารางการตรวจสอบเพือ่การรับรองใหม ่3 (สาม) เดอืนกอ่นวนัหมดอายขุองใบรับรอง

ปัจจุบนั  หากใบรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR 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 TSR 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 

 

กำรตรวจสอบตนเอง 
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ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน จะตอ้งแน่ใจวา่มกีระบวนการภายในเพือ่สอดสอ่งการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในปีทีส่องและปีทีส่าม และในระหวา่งการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการโดยผูต้รวจสอบรับ

อนุญาต 

 

การตรวจสอบตนเองระหวา่งรอการตรวจสอบเป็นทางการตอ้งสะทอ้นตามขอ้ก าหนด TSR  

- ส าหรับการรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR 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 

 

กำรประเมนิตนเองส ำหรบัยำนพำหนะ 

 

นอกจากขอ้ก าหนดทัว่ไปในขอ้ก าหนด TSR แลว้  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ตอ้งท าหลักฐานในรูปเอกสารวา่ยานพาหนะทัง้หมด (รถบรรทกุและรถพ่วง) ทีร่ะบอุยูใ่นทะเบยีนยานพาหนะทีไ่ด ้

มาตรฐาน TSR เป็นไปตามขอ้ก าหนดกายภาพทีร่ะบไุวใ้นสว่น “ขอ้ก าหนดแนวปฏบิตั”ิ ของ TAPA TSR 2017 

 

กำรประเมนิแบบตอ่เนือ่ง 

 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งบนัทกึหลกัฐานทัง้หมดวา่การประเมนิตนเองใน

ครัง้ตอ่ๆ ไปทัง้หมด (แบบก าหนดวนัหรอืแบบท าตอ่เนือ่ง ส าหรับยานพาหนะทัง้หมดทีร่ะบใุนทะเบยีนยานพาหนะ

ทีไ่ดม้าตรฐาน TSR) แลว้เสร็จอยา่งนอ้ยทกุๆ 12 เดอืน  และตอ้งเก็บบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้พือ่การตรวจสอบ 

 

ตำรำง 3 ตำรำงกำรตรวจสอบและกำรสอดสอ่งกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

กำรด ำเนนิกำร ควำมถี ่ 1 2 3 

การตรวจสอบเพือ่การรับรอง (การตรวจสอบเพือ่

การรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอสิระ /  

ผูต้รวจสอบรับอนุญาต) 

ทกุ 3 (สาม) ปี / / / 

การตรวจสอบตนเองเพือ่รับรองมาตรฐาน โดยผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

ทกุ 3 (สาม) ปี   / 

การตรวจสอบตนเอง (การตรวจสอบระหวา่งรอ

การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ)  

ปีละหนึง่ครัง้เมือ่ครบรอบปีที ่1 และ 2 / / / 
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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 

 

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 ้

หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่สามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR 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 แยง้ว่าเงื่อนไขการขอยกเวน้เปลี่ยนไปแลว้ TAPA จะ

ด าเนนิการสอบสวนอย่างเป็นทางการ และ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานเขา้ใจวา่ TAPA อาจ

เพกิถอนการยกเวน้ได ้ 

 

กระบวนกำรธุรกจิเพือ่ขอยกเวน้ 

 

หากผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ไม่สามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเฉพาะรายการใน 

TSR  ใหใ้ชก้ระบวนการขอยกเวน้ดา้นลา่ง 
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ตำรำง 4 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 TSR 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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ขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสนิคำ้ขนสง่โดยรถบรรทุก  

 

9. ขอ้ก ำหนดเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสนิคำ้ขนสง่โดยรถบรรทกุ 

นโยบำยและระเบยีบปฏบิตั ิ

การรับรองการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR : สว่น ก-ง บงัคบัใช ้

การยอมรับเป็นหุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR  : สว่น จ บงัคบัใช ้

 

สว่น  1 2 3 

ก ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบและกำรสนบัสนุนโดยฝ่ำยบรหิำร 

 การจัดการการรักษาความปลอดภัย 

ก.1 ผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมีบุคคลที่ไดรั้บการ

แต่งตัง้อย่างเป็นทางการใหรั้บผิดชอบการรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่

อปุทานและรับผดิชอบในการสอดสอ่งการปฏบิตัติามโปรแกรม TSR ดว้ย 

      

 นโยบายและระเบยีบปฏบิัต ิ

ก.2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมนีโยบายการรักษา

ความปลอดภัยหว่งโซอ่ปุทานองคก์รทีจ่ัดท าเป็นลายลักษณ์อกัษร (นโยบาย

การรักษาความปลอดภัย) และไดรั้บการอนุมัตจิากฝ่ายบรหิาร 

      

ก.3 มรีะเบยีบปฏบิัตเิฉพาะทางส าหรับการควบคมุดแูลสนิคา้ขนสง่ทีม่มีลูคา่สงูซึง่

เป็นเป้าหมายในการถกูโจรกรรม และสอดคลอ้งกบัระเบยีบปฏบิตั ิTSR 

      

ก.4 สนิคา้ขนสง่ทีม่มีูลค่าสูงซึง่เป็นเป้าหมายในการถูกโจรกรรมบางอย่าง และ

ระเบยีบปฏบิตั ิTSR สามารถใชไ้ดก้บั ผูรั้บจา้งชว่งของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์

ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน และตอ้งสะทอ้นถึงสัญญาที่ท าเป็นทางการ

ระหวา่งฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

      

 การสอบสวนและขอ้มูลตดิตอ่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ก.5 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งจัดท าเป็นเอกสารและ

น านโยบายทีจ่ัดท าไปใชแ้ละแบง่ปันขอ้มูลกับผูซ้ ือ้เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ทกุการ

สญูเสยีสนิคา้ที่ขนส่งจะไดรั้บการสอบสวน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงการ

แจง้ผูซ้ ือ้ใหท้ราบถงึโจรทีน่่าสงสัยหรอืทีท่ราบตัว และการเริม่การสอบสวน

ภายใน 24 ชั่วโมง  ผูซ้ ื้อหรือตัวแทนที่ไดรั้บแต่งตัง้จะไดรั้บความร่วมมือ

อยา่งเต็มทีใ่นการสอบสวน 

      

ก.6 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมีรายชื่อติดต่อ

หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย ภายในเสน้ทางขนส่งของตน และตอ้งท า

ระเบยีบปฏบิัตเิป็นเอกสารเกีย่วกบัวธิกีารตดิตอ่ การประสานงานกบัหน่วยงาน

บงัคับใชก้ฎหมายเมือ่เกดิเหตกุารณ์โจรกรรมขึน้ ส าหรับใชท้ัง้ส านักงานหลัก

และส าหรับคนขบัรถ 

      

โลโก้ 
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 บนัทกึการรับสนิคา้และการจัดสง่ 

ก.7 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งท าบนัทกึหลักฐานการ

รับสนิคา้และการจัดสง่เป็นระยะเวลาหนึง่ซึง่ไมต่ า่กวา่สองปีโดยจะสามารถ

เขา้ถงึบนัทกึไดเ้มือ่จ าเป็นตอ้งมกีารสอบสวนความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ 

     

 การจอดรถในทีป่ลอดภัยและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

ก.8 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่ง

ของเสน้ทางขนสง่และเสน้ทางหยดุรถอยา่งนอ้ยทกุปีเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดเ้ลอืก

เสน้ทางขนสง่ทีม่คีวามปลอดภัยทีส่ดุเพือ่ลดการผ่านทาง และการหยุดรถใน

บรเิวณทีม่คีวามเสีย่งสงู  และแจง้ขอ้มลูนีใ้หผู้ซ้ ือ้หากผูซ้ือ้ตอ้งการ 

      

ก.9 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมนีโยบายเพือ่ระบแุละ

ใชส้ถานทีจ่อดรถทีม่คีวามปลอดภัยส าหรับรถบรรทกุทีม่สีนิคา้แลว้ตามที่

ก าหนดใน TSR ระดบั 1, 2 และ 3 

      

 

สว่น  1 2 3 

ข ขอ้ปฏบิตักิำรอบรม 

 การอบรมการรักษาความปลอดภัย 

ข.1 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมีโปรแกรมอบรม

บุคลากรของตนเกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยซึง่อย่างนอ้ยที่สดุจะตอ้ง

รวมการตระหนักถงึภัยคกุคาม การตอบสนองต่อการโจรกรรม การตรวจสอบ

ยานพาหนะ การรับรูถ้ ึงภัยคุกคามที่ก าลังจะเกดิ การจอดรถในที่ปลอดภัย  

การตอบสนองอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ทีสุ่ม่เสีย่ง และการตดิต่อสือ่สาร

กบัต ารวจและฝ่ายบรหิาร  โดยตอ้งจัดอบรมทกุๆ 2 ปี 

      

 ศนูยเ์ฝ้าระวงัและการอบรมพนักงาน 

ข.2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมโีปรแกรมส าหรับ

พนักงานทีร่วมการอบรมการใชอ้ปุกรณ์ตดิตามและอปุกรณ์การรักษาความ

ปลอดภัยอยา่งเหมาะสม รวมถงึขอ้ปฏบิัต/ิเกณฑก์ารสง่สญัญาณเตอืนตามที่

อธบิายไวใ้น สว่น ค 

หรอื 

ท าสญัญากับผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองซึง่มขีัน้ตอนจัดการดงัขา้งตน้ 

      

สว่น  1 2 3 

ค ขอ้ปฏบิตักิำรตดิตำมและแกะรอย 

 การตอบสนองกรณีระบบและสญัญาณเตอืนไม่ท างาน 

ค.1 ขอ้ปฏบิัตกิารตอบสนองต่อสญัญาณเตอืนตอ้งไดรั้บการทบทวนอย่างนอ้ยปี

ละหนึง่ครัง้และรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ตอ้งเป็นปัจจุบนั  ขอ้ปฏบิตัติอ้งรวมถงึการ

ตอบสนองเฉพาะกรณีรวมทัง้ขอ้ปฏบิตัใินการตอบสนองกรณีระบบแกะรอยไม่

ท างาน 
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 ขอ้ปฏบิัตใินการตอบสนอง 

ค.2 ขอ้ปฏิบัติในการตอบสนองตอ้งรวมถึงการสื่อสารกับหน่วยงานบังคับใช ้

กฎหมาย ค าแนะน าส าหรับคนขับรถ การจัดสรรทรัพยากรที่พื้นที่เกิด

เหตกุารณ์ และการปกป้องสนิคา้ทีจั่ดสง่ทีค่งเหลอืและมคีวามเสีย่ง 

      

สว่น  1 2 3 

ง ขอ้ปฏบิตับินเสน้ทำงขนสง่ 

 ระเบยีบปฏบิตักิารทีเ่พิม่ขึน้ 

 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมีระเบยีบปฏบิัตเิป็น

เอกสารเพื่อปกป้องสินคา้ขนส่งที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นเป้าหมายในการถูก

โจรกรรมในกรณีทีม่อีบุัตกิารณ์การรักษาความปลอดภัย คนขับรถเจ็บป่วย รถ

เสีย  การหยุดงานประทว้ง การเบี่ยงไปทางอื่น อุบัติเหตุ สภาพอากาศ

เลวรา้ย หรอืการปฏเิสธทีจ่ะรับสนิคา้ทีจั่ดสง่ 

      

สว่น  1 2 3 

จ ควำมซือ่สตัยข์องบุคลำกร:  

บงัคบัใชก้บักำรรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR และกำรยอมรบัเป็นหุน้สว่นบรกิำร

ตำมขอ้ก ำหนด TSR 

 การคดักรอง/การตรวจสอบ/การตรวจประวตั ิ(ตามกฎหมายอนุญาต) 

จ.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมกีระบวนการในการคัด

กรอง/การตรวจสอบซึง่อย่างนอ้ย  ตอ้งรวมถงึประวัตกิารจา้งงานในอดตีและ

ประวัตอิาชญากรรม การคัดกรอง/การตรวจสอบใชก้ับผูส้มัครทุกคนรวมทัง้

พนักงานและผูรั้บจา้งดว้ย  ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน

ตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบที่เทียบเท่ากับบรษัิทคู่สัญญาที่ส่งพนักงานที่

รับจา้งชว่ง  

     

จ.2 พนักงานที่รับจา้งช่วงตอ้งลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าตนไม่มีคดีอาญาใน

ปัจจุบัน และจะปฏบิัตติามระเบยีบปฏบิัตใินการรักษาความปลอดภัยของ ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

      

จ.3 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานจะท าขอ้ตกลงเพื่อให ้

ตวัแทน และ/หรอืผูรั้บจา้งชว่งทีจั่ดสง่พนักงานทีรั่บจา้งชว่งสง่ขอ้มูล หรอืท า

การคัดกรองดว้ยตัวเอง  การคัดกรองตอ้งรวมการตรวจสอบประวั ติ

อาชญากรรมและการตรวจสอบการจา้งงานดว้ย 

      

จ.4 มีกระบวนการในการจัดการกับผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรอง

มาตรฐาน/บคุลากรทีแ่จง้ขอ้มลูเท็จทัง้กอ่นและหลงัการจา้งงานเขา้มาแลว้ 
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 การบอกเลกิการจา้งงานหรอืการจา้งบคุลากรกลับเขา้มาใหม่ 

หมายเหต:ุ การบอกเลกิการจา้งงานรวมถงึการแยกโดยสมัครใจและไม่สมัคร

ใจ และบอกเลกิและการลาออกของบคุลากร 

      

จ.5 ขอทรัพยส์นิทางกายภาพคนืจากบคุลากรทีส่ ิน้สดุการจา้งไปแลว้รวมถงึบัตร

พนักงาน  บตัรผ่านเขา้ออก  กญุแจ  อปุกรณ์ หรอืขอ้มลูละเอยีดออ่น  จัดท า

กระบวนการเป็นเอกสารดว้ย 

      

จ.6 การปกป้องขอ้มูลของผูซ้ือ้: ระงับการเขา้ถงึระบบทางกายภาพหรอืทางอเิล็ก

โทรนิกส์ที่มีขอ้มูลของผูซ้ื้อ (สินคา้คงคลังหรือก าหนดการ)  จัดท า

กระบวนการเป็นเอกสารดว้ย 

      

จ.7 มบีญัชรีายชือ่บคุลากรเพือ่การตรวจสอบ       

จ.8 การจา้งบคุลากรกลบัเขา้มาใหม:่ มกีระบวนการเพือ่การป้องกนั ผูใ้หบ้รกิาร 

โลจิสตกิส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานจา้งแรงงานเขา้ใหม่ในกรณีที่ยังมี

เหตผุลใหบ้อกเลกิการจา้งหรอืปฏเิสธการจา้งงานอยู ่

หมายเหตุ: บันทกึจะถูกตรวจสอบก่อนการจา้งงาน (เชน่ ประวัตขิองคนทีถู่ก

บอกเลกิการจา้งงานก่อนหนา้ หรือ ผูส้มัครที่ถูกปฏิเสธ (การจา้งงานที่ถูก

ปฏเิสธกอ่นหนา้) 
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แนวปฏบิตั ิ 
ทกุสว่นบงัคบัใชก้บักำรรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด TSR  

หรอืกำรยอมรบัเป็นหุน้สว่นบรกิำรตำมขอ้ก ำหนด TSR 

 

สว่น 1 2 3 

1 ควำมปลอดภยัทำงกำยภำพ 

1.1 ความปลอดภัยของรถบรรทกุ 

1.1.1 ขัน้ตอนเกีย่วกบัผูข้บัรถก าหนดใหล็้อกประตรูถบรรทกุระหวา่งขนสง่       

1.1.2 ผูข้ับรถและผูบ้ริหารของผู ใ้หบ้ริการโลจิสติกส์เป็นผูถ้ือกุญแจประตู

รถบรรทกุ 

      

1.2 ความปลอดภัยของรถพ่วง 

1.2.1 ใชอุ้ปกรณ์ล็อกเพื่อความปลอดภัยที่ผลติจากสเตนเลสคุณภาพสูง เช่น 

ล็อกแบบฝังในตวั หรอือปุกรณ์ล็อกทีม่นี ้าหนักมากทีเ่คลือ่นยา้ยไดพ้รอ้ม 

ล็อกในตัวตดิกับประตรูถบรรทกุ/รถพ่วง (ไม่มโีซ ่แม่กญุแจ สายคลอ้ง ราว

เหล็กน ้าหนักเบา กลอนทีถ่อดออกได ้เป็นตน้) และใชอุ้ปกรณ์นี้ระหว่าง

การเดนิทาง  ล็อกนี้อาจท างานโดยอเิล็กทรอนกิสห์รอืล็อกดว้ยมอืแตต่อ้ง

ออกแบบมาใหท้นต่อการทุบท าลายดว้ยเครื่องมือทั่วไปไม่นอ้ยกว่า 10 

นาท ี

    

1.2.2 ใชล้็อกความปลอดภัยที่ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูงติดกับประตู

รถบรรทุก/รถพ่วง หรือใชโ้ซ่ ราว แม่กุญแจที่มีคุณภาพสูง ตลอดการ

เดนิทาง  ล็อกนี้อาจท างานโดยอเิล็กทรอนิกสห์รือล็อกดว้ยมือแต่ตอ้ง

ออกแบบมาใหท้นตอ่การทบุท าลายดว้ยเครือ่งมอืทัว่ไป 

    

1.2.3 ประตปิูดแน่นหนาตามนโยบายภายในของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน 

    

1.2.4 ใชเ้ฉพาะรถพ่วงทีม่ผีนังท าจากวัสดแุข็งเทา่นัน้      

1.2.5 อยา่งนอ้ยมผีนังมว้นดา้นขา้งท าจากวัสดอุอ่น     

1.2.6 มอีุปกรณ์ซลีล็อกเพื่อรักษาความปลอดภัยกรณีงัดแงะส าหรับรถทีบ่รรทุก

สนิคา้ใสตู่จ้นเต็มไม่ว่าจะท างานดว้ยมอืหรืออเิล็กทรอนิกสต์ามมาตรฐาน 

ISO 17712 (คลาส I, S หรอื H)  

หรอื 

ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่ต ิดโดยมีระบบซีลล็อกแน่นหนา้ส าหรับล็อกและ

ปลดล็อก โดยการปลดล็อกระยะไกลหรือผูข้ับตอ้งใส่รหัสปลดล็อกแบบ

เรยีลไทม ์ไมใ่ชก่อ่นเก็บสนิคา้หรอืสง่สนิคา้ 

     

1.2.7 มีอุปกรณ์หยุดรถพ่วง (immobilization device) เมื่อรถพ่วงถูกถอดออก 

(อปุกรณ์ล็อกขาตัง้ตูข้นสนิคา้ ล็อกขาตัง้ตูเ้มือ่มกีารจอดรถ หรอืล็อกระบบ

เบรก) 
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สว่น  
2 เทคโนโลยกีำรตดิตำมและสญัญำณเตอืน 

2.1 ระบบสือ่สารสองทาง 

2.1.1 ใชร้ะบบสือ่สารสองทางตลอดการเดนิทาง       

2.1.2 มกีารเฝ้าระวังระบบสือ่สารสองทางตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน โดยส านักงาน

ของผูข้นสง่หรอืศนูยเ์ฝ้าระวงัของบคุคลภายนอก 

     

2.2 ระบบตดิตามและแกะรอย 

2.2.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งมีระเบยีบก าหนด

โดยละเอยีดซึง่จัดท าเป็นเอกสารเพือ่ตดิตามหัวลากและรถพ่วงทัง้ทีใ่ชง้าน

ร่วมกันหรือแยกจากกันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยมีการตกีรอบเสน้ทาง

ภูมิศาสตร์ (geofencing) และต าแหน่งจอดรถและมีระเบียบปฏิบัติ

ตอบสนองการจัดการกรณีฉุกเฉนิทีจ่ัดท าเป็นเอกสาร 

    

2.2.2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งมรีะเบยีบปฏบิัตโิดย

ละเอียดซึ่งจัดท าเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบการท างานและอายุของ

แบตเตอรีข่องอปุกรณ์รถบรรทกุทกุชิน้ทีจ่ะใชก้อ่นออกเดนิทาง 

    

2.2.3 หากหัวลากแยกจากรถพ่วงได ้ตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์ตดิตามในต าแหน่งที่

มดิชดิในทัง้หวัลำกและรถพว่งและหากท าไดใ้หใ้ชว้ธิสีง่สญัญาณอยา่ง

นอ้ย 2 ประเภท เชน่ 3G หรอื SMS/GPRS ร่วมกบั GSM หรอื CDMA และ

ใหม้เีสาอากาศซอ่นในต าแหน่งทีม่ดิชดิอย่างนอ้ย 1 ชดุ 

หมายเหต ุในประเทศทีไ่มม่วีธิสีง่สญัญาณ 2 วธิ ีผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผู ้

ยืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งแจง้ผูต้รวจสอบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

    

2.2.4 ตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์ตดิตามในต าแหน่งทีม่ดิชดิในรถพว่งและหากท าไดใ้ห ้

ใชว้ธิสีง่สญัญาณอยา่งนอ้ย 2 ประเภท เชน่ 3G หรอื SMS/GPRS ร่วมกบั 

GSM หรอื CDMA และใหม้เีสาอากาศซอ่นในต าแหน่งทีม่ดิชดิอย่างนอ้ย 1 

ชดุ 

หมายเหต ุในประเทศทีไ่มม่วีธิสีง่สญัญาณ 2 วธิ ีผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผู ้

ยืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งแจง้ผูต้รวจสอบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

    

2.2.5 ตดิตัง้อปุกรณ์ตดิตามเพือ่เก็บขอ้มลูทางไกลเกีย่วกับต าแหน่งของ

รถบรรทกุทีบ่รรทกุสนิคา้ใสตู่จ้นเต็มทกุคนั  

    

2.2.6 อตัรา “การรายงาน” มาตรฐานส าหรับหน่วยตดิตามทัง้ส าหรับหัวลากและ

รถพ่วงตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้ทกุๆ 5 นำท ี 

(หมายเหต:ุ หากหัวลากหรอืรถพ่วงอยูต่ดิกนัและมรีะบบแจง้เตอืนทีไ่ม่ได ้

ตดิไปดว้ยแตม่ปีระสทิธภิาพ ใหส้ว่นใดสว่นหนึง่ของยานพาหนะรายงาน

ตามมาตรฐานอัตรา “การรายงาน”) 
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2.2.7 อตัรา “การรายงาน” มาตรฐานส าหรับหน่วยตดิตามทัง้ส าหรับหัวลากตอ้ง

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ครัง้ทุกๆ 30 นำท ี 

    

2.2.8 ระบบตดิตามในรถพ่วงและหัวลากตอ้งรายงานเหตกุารณ์ตา่งๆ รวมถงึการ

ถอดรถพ่วง การงัดแงะอปุกรณ์ การหยดุรถบรรทกุ สถานะแบตเตอรีร่ะบบ

ตดิตาม และการเปิดประตรูถพ่วง 

    

2.2.9 ระบบตดิตามรถพ่วงและหัวลากตอ้งมแีบตเตอรีส่ ารองเพือ่ใหร้ะบบตดิตาม

สง่สญัญาณไดไ้มน่อ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงในอตัรา “การรายงาน” ทีไ่มต่ า่กวา่ 

“1 ครัง้” ทกุ 5 นาทขีณะทีร่ถพ่วงถกูแยกออก 

    

2.2.10 ศนูยเ์ฝ้าระวงัตอ้งสามารถควบคมุอตัรา “การรายงาน” ส าหรับอปุกรณ์ทัง้ใน

หัวลากและรถพ่วง 

    

2.2.11 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าขัน้ตอนโดย

ละเอยีดเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบ ก่อนออกเดนิทาง วา่แบตเตอรี่อปุกรณ์

ตดิตามทัง้หมดท างานปกตแิละไมห่มดกอ่นใชง้าน  

    

2.3 ระบบเตอืนหัวลาก 

2.3.1 ปุ่ มเตอืนไรเ้สยีงที่ท างานดว้ยมือ (ปุ่ มแพนิก) อยู่ในระยะคนขับเอือ้มถึง 

และสามารถสา่งสญัญาณไปยังส านักงานหลักของ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน  หรอืศนูยต์ดิตามของบคุคลภายนอกได ้ 

     

2.3.2 ปุ่ มเตอืนมเีสยีงท างานหากมผีูบ้กุรุกหัวลากโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต      

2.3.3 มรีะเบยีบปฏบิัตกิ าหนดไวโ้ดยไดรั้บการทดสอบและประเมนิอย่างนอ้ยทกุๆ 

6 เดอืน  

     

2.4 สญัญาณเตอืนประตรูถพ่วง 

2.4.1 การเปิดประตรูถพ่วงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจะสง่สญัญาณไปยังศนูยเ์ฝ้าระวงั     

2.4.2 มรีะเบยีบปฏบิตักิ าหนดไวโ้ดยไดรั้บการทดสอบและประเมนิอยางนอ้ยทกุๆ 

6 เดอืน  

    

2.5 อปุกรณ์ตดิตามไม่ท างาน 

2.5.1 ระบบตดิตามตอ้งแจง้เมือ่อปุกรณ์ตดิตามไมท่ างานหรอืสญัญาณจพีเีอ

สหายไป  

    

2.5.2 มรีะเบยีบปฏบิตักิ าหนดไวโ้ดยไดรั้บการทดสอบและประเมนิอยางนอ้ยทกุๆ 

6 เดอืน เพือ่ดกูารตอบรับกรณีอปุกรณ์ตดิตามไม่ท างาน 

    

2.6 ระบบคน้หาเสน้ทางดว้ยดาวเทยีม (การวางแผนเสน้ทางเดนิรถ) 

2.6.1 มกีารตดิตัง้การวางแผนเสน้ทางเดนิรถดว้ยระบบคน้หาเสน้ทางดว้ย

ดาวเทยีม เพือ่ใหท้ราบการเปลีย่นเสน้ทาง สภาพการจราจรตดิขดั เพือ่

เลีย่งการหยดุหรอืความลา่ชา้ทีไ่มจ่ าเป็น ผูข้นสง่โดยตอ้งยนืยันการ

เปลีย่นแปลงเสน้ทางทกุครัง้ทีม่กีารสง่สิง่ของ 

      

2.6.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนทีเ่ทคโนโลยกีารตดิตามทีค่รอบคลมุพืน้ที่     
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ทกุๆ 6 เดอืน เพือ่เลีย่งหรอืลดการเดนิทางผา่น “จดุบอด” 

2.6.3 แผนทีต่อ้งหารอืและท าเป็นเอกสารในฐานะสว่นหนึง่ของการวางแผนการ

ประเมนิความเสีย่ง 

    

2.6.4 ผูว้างแผนเสน้ทางตอ้งจัดท าแผนตอบรับสถานการณ์ที่เกดิภายใน “จุด

บอด”  

    

 

สว่น 1 2 3 

3 ระเบยีบปฏบิตักิำรรกัษำควำมปลอดภยั 

3.1 เสน้ทางขนสง่ทีก่ าหนด 

3.1.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานวางแผนเสน้ทางขนสง่       

3.1.2 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานวางแผนจดุจอดรถ      

3.1.3 หากผูซ้ื้อรอ้งขอ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้ง

รายงานการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ไดว้างแผนในเสน้ทางขนส่งและจุดจอดรถ

หรอืความลา่ชา้ทีเ่กดิจากเหตกุารณ์ไม่คาดคดิ 

    

3.2 โปรแกรมการบ ารุงรักษายานพาหนะ 

3.2.1 ผูใ้หบ้ริการโลจสิตกิส ์ผูย้ื่นค าขอตอ้งจัดท าโปรแกรมบ ารุงรักษาพาหนะ

เป็นเอกสารโดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผูผ้ลติ 

      

3.3 การแวะพักทีไ่มไ่ดก้ าหนดไว ้

3.3.1 หากคนขับรถ (คนเดยีวหรอืหลายคน) ตอ้งละทิง้ยานพาหนะ (เชน่ จอดที่

จุดจอดทีไ่ม่ไดก้ าหนด ความฉุกเฉินทางการแพทย ์อุบัตเิหตุหรือรถเสยี) 

คนขับรถตอ้งผูจ้่ายสนิคา้ ล็อกประตูทุกบาน และเปิดใชอุ้ปกรณ์การรักษา

ความปลอดภัยทัง้หมด  ศูนยเ์ฝ้าระวังตดิตามตอ้งไดรั้บการแจง้ดว้ย และ

ตอ้งเฝ้าระวังรถบรรทกุและ/หรอืสนิคา้ทีข่นสง่ตลอดเวลาจนกวา่จะกลับมา

ท าการขนส่งได ้ในกรณีที่ตอ้งหยุดจอดโดยไม่ไดว้างแผนไวน้านขึน้ ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมขีอ้ปฏบิัตพิรอ้มทีจ่ะ

ใหก้ารปกป้องสนิคา้ทีข่นสง่ 

    

3.3.2 หากคนขับรถตอ้งทิง้หัวลากหรอืรถพ่วง ประตูทุกบานตอ้งล็อกกญุแจและ

ตอ้งเปิดใชร้ะบบสญัญาณเตอืน (หากมตีดิตัง้ไว)้ 

     

3.4 การจอดรถในทีป่ลอดภัย 

3.4.1 คูม่อื/ค าสัง่ของคนขับรถตอ้งมรีายการสถานทีห่ยดุจอดและสถาน

ปฏบิตักิารทีห่า้มจอดและอนุญาตใหจ้อดได ้

      

3.4.2 รถบรรทุกทีใ่ชภ้ายใต ้TSR ระดับ 1 ตอ้งไม่ถูกทิง้ไวโ้ดยไม่มคีนอยู่ยกเวน้

กรณีที่ที่เป็นบริเวณจอดรถที่ปลอดภัยที่ก าหนดไวอ้ันมีรัว้ ไฟส่องสว่าง 

พนักงานรักษาความปลอดภัย การควบคมุการเขา้ออก และกลอ้งโทรทัศน์

วงจรปิด ซึง่เป็นทีท่ีไ่ดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้ (กบัผูซ้ ือ้)  

    

3.5 ผูท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

3.5.1 หา้มผูท้ี่ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในหัวลากหรือรถพ่วง    ผูใ้หบ้รกิารโลจิ       
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สตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งมีนโยบายและระเบียบปฏบิัตเิพื่อ

ป้องกันผูท้ี่ไม่ไดรั้บอนุญาตมาอยู่ในหัวลากหรือรถพ่วง (เช่น ผูท้ี่ขอ

โดยสารระหวา่งทาง  เพือ่น  ญาตทิีไ่มไ่ดร้่วมขบัดว้ย  เด็ก อืน่ๆ) 

3.6 การบรหิารจัดการอปุกรณ์การรักษาความปลอดภัย 

3.6.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าเอกสาร

ระเบยีบปฏบิตัแิละน าไปใชส้ าหรับการจัดการและการควบคมุซลีล็อก  แม่

กญุแจรถพ่วง(ตูข้นสนิคา้)  ตัวล็อก  และอปุกรณ์การรักษาความปลอดภัย

อืน่ 

      

3.7 การบรหิารจัดการหลกั 

3.7.1 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าเอกสาร

ระเบียบปฏิบัตแิละน าไปใชใ้หพ้รอ้มส าหรับการบริหารจัดการแม่กุญแจ

รถบรรทกุ ตวัครอบล็อก อืน่ๆ 

      

3.8 การอบรมการรับสนิคา้และการจัดสง่ 

3.8.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ใหก้ารอบรมคนขับรถ

เกีย่วกบัระเบยีบปฏบิัตกิารรับสนิคา้และการจัดสง่เพือ่ป้องกันการหลอกลวง

และการฉอ้ฉล 

      

3.9 การตรวจสอบยานพาหนะกอ่นการเดนิทาง 

3.9.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งท าเอกสารตรวจสอบ

ก่อนการเดินทางเพื่อมั่นใจว่ายานพาหนะอยู่ในสภาพพรอ้มขับขี่ตาม

กฎระเบยีบในพืน้ที ่ ส าหรับการจอดหลายจุด การตรวจสอบจ าเป็นแคต่อน

ออกเดนิทางครัง้แรก หรือตรวจสอบรายวันในกรณีการขนส่งที่กนิเวลา

หลายๆวนั 

      

3.9.2 การยกเวน้ทีแ่จง้ระหว่างการตรวจสอบก่อนการเดนิทางตอ้งรายงานไปที่

ส านักงานของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน และกรณี

ความล่าชา้หรือการเบี่ยงเสน้ทางใดๆ ที่เป็นผลจากการยกเวน้ตอ้ง

สอดคลอ้งกับมาตรฐาน TSR  ระเบยีบปฏบิัตติอ้งอยู่ใน ค าสั่ง/คู่มอืทีเ่ป็น

ลายลกัษณ์อกัษรของคนขบัรถ 

      

3.10 การตรวจสอบคนขบัรถกอ่นการเดนิทาง 

3.10.1 ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์/ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานตอ้งจัดท าเอกสาร

ระเบยีบปฏบิัตเิพื่อใหม้ั่นใจวา่คนขับรถและอุปกรณ์ว่าสามารถเคลือ่นยา้ย

สนิคา้ไดจ้นถงึจุดจอดรถจุดแรกทีว่างแผนไวโ้ดยไม่มขีอ้ขัดขอ้งทีส่ามารถ

ป้องกันได ้(เชน่ น ้ามันหมด การหยุดพักรับประทานอาหาร การซอ่มแซมที่

วางแผนไว ้ เวลาทีใ่หว้ ิง่รถไดต้ามกฎหมาย เป็นตน้) 

      

3.11 ทะเบยีนยานพาหนะทีไ่ดม้าตรฐาน TSR    

3.11.1 ยานพาหนะที่จะน ามาใชต้ามขอ้ก าหนด TSR ตอ้งอยู่ ในทะเบียน

ยานพาหนะที่ไดม้าตรฐาน TSR ของ ผูใ้หบ้ริการโลจิสตกิส/์ผูย้ื่นค าขอ

รับรองมาตรฐาน  ไม่มรีูปแบบเฉพาะส าหรับทะเบยีนแต่ตอ้งมขีอ้มูลอย่าง
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นอ้ยที่สุดคือ หมายเลขหัวลาก  หมายเลขรถพ่วง ระดับ TSR  วันที่ที่

ตรวจสอบและประเมนิตนเอง การยกเวน้ การแกไ้ข วนัทีม่กีารแกไ้ข 

 

สว่น 1 2 3 

4 กำรอบรมกำรรรกัษำควำมปลอดภยัของคนขบัรถ 

4.1 การอบรมการรักษาความปลอดภัย 

4.1.1 มโีปรแกรมการอบรมการตระหนักถงึภัยคกุคามในการรักษาความปลอดภัยให ้

คนขับรถและท าเป็นเอกสารบันทกึคนขับรถ  การอบรมนี้อย่างนอ้ยทีส่ดุตอ้ง

รวมการตระหนักถงึภัยคุกคาม  การจอดรถในที่ปลอดภัย การตอบสนองที่

เหมาะสมต่อเหตุการณ์การข่มขู่ และการติดต่อสือ่สารกับต ารวจและฝ่าย

บรหิาร  การอบรมนีต้อ้งจัดขึน้อยา่งนอ้ยทกุๆ 2 ปี 

      

 

สว่น 1 2 3 

5 กระบวนกำรสง่ตอ่สนิคำ้ขนสง่ 

5.1 ความสมบรูณ์ของกลอ่งและพาเลตไดรั้บการตรวจสอบเมือ่ไดรั้บและน าสง่ 

5.1.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าเอกสารระเบยีบ

ปฏบิตัใินการตรวจสอบจ านวนกลอ่งและพาเลตกอ่นขนสนิคา้ขึน้รถหลงัจากที่

เอาออกจากคลังแลว้ เอกสารในการตรวจสอบระเบยีบปฏบิัตนิี้ตอ้งเก็บไวไ้ม่

นอ้ยกวา่สองปี 

      

5.2 หลกัฐานบนัทกึการขนสง่และการรับสนิคา้ 

5.2.1 สนิคา้ที่ขนส่งตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเทียบกับเอกสารขนส่งและรายการ

สนิคา้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารท าสญัลักษณ์ทีเ่หมาะสม  น ้าหนัก  จ านวนถูกตอ้ง 

และดคู าแนะน าในการจัดการเฉพาะ (ถา้ม)ี 

      

5.2.2 เอกสารตอ้งอ่านออก มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง  รวมถงึ (หากเหมาะสม) 

เวลา  วนัที ่ลายมอืชือ่คนขับรถและชือ่ตัวบรรจง ลายมอืชือ่ผูส้ง่และรับสนิคา้  

รายละเอยีดสนิคา้ทีข่นสง่ และค าสัง่พเิศษใดๆ 

      

5.2.3 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งเก็บบันทกึการรับสนิคา้

และหลักฐานการจัดส่งเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นอ้ยกว่าสองปี และตอ้ง

สามารถเขา้ถงึไดห้ากจ าเป็นตอ้งมกีารสอบสวนการสญูหายของสนิคา้ 

      

5.2.4 การเขา้ถงึเอกสารสนิคา้ทีข่นสง่และและสนิทรัพยข์องผูซ้ือ้ไดรั้บการควบคุม 

เฝ้าระวงัและบนัทกึตาม “ความจ าเป็นตอ้งทราบ” 

      

5.2.5 ปกป้องเอกสารการขนสง่จนกวา่จะถกูท าลาย       

5.2.6 อบรมการตระหนักถงึการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล (เอกสารสนิคา้ที่

ขนสง่) ใหก้บับคุลากรทีเ่ขา้ถงึขอ้มลู 

      

5.3 คนขบัรถอยูต่อนขนสนิคา้ขึน้และลงจากยานพาหนะ 

5.3.1 ถา้นโยบายของผูส้ง่หรือผูรั้บไม่ไดห้า้มไว ้ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท านโยบายเป็นเอกสารว่าคนขับรถตอ้งอยู่ตอนขน
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สนิคา้ขึน้และลงเพือ่ยนืยันจ านวนสนิคา้  หากผูส้ง่หรอืผูรั้บมนีโยบายหา้มท า

เชน่นี ้ ใหเ้ตรยีมนโยบายส าหรับการตรวจสอบ 

5.4 การเตอืนลว่งหนา้ 

5.4.1 หากผูซ้ือ้ก าหนดไว ้ ตอ้งมีการเตอืนล่วงหนา้ส าหรับการขนส่งขาเขา้และ/

หรือขาออก  รายละเอียดการเตือนล่วงหนา้ตอ้งตกลงโดยผูซ้ื้อและ ผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน 

รายละเอยีดทีแ่นะน ารวมถงึ เวลาออกเดนิทาง  เวลาทีค่าดว่าไปถงึ  บรษัิท

รถบรรทุก  ชือ่คนขับรถ  รายละเอยีดทะเบยีนรถ  รายละเอยีดสนิคา้ทีข่นสง่ 

(จ านวนสนิคา้  น ้าหนัก  หมายเลขเอกสารขนสง่ เป็นตน้)  และหมายเลข 

ซลีล็อกรถพ่วง 

      

 

สว่น 1 2 3 

6 กำรประเมนิตนเองของ ผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำขอรบัรองมำตรฐำน 

6.1 การประเมนิตนเองของยานพาหนะกอ่นจดทะเบยีนเป็นยานพาหนะทีไ่ดม้าตรฐาน TSR 

6.1.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าหลักฐานเป็น

เอกสารวา่ยานพาหนะทุกคัน (หัวลากและรถพ่วง) ในทะเบยีนยานพาหนะที่

ไดม้าตรฐาน TSR นัน้ไดรั้บการประเมนิและเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสว่นการ

ปฏิบัติ TAPA TSR 2017 ที่ เกี่ยวขอ้งกับดา้นกายภาพของยานพาหนะ 

(อา้งองิ สว่นที ่1 และ 2( 

      

6.2 การประเมนิตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตาม TSR สว่นที ่6 

6.2.1 ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งจัดท าเอกสารหลกัฐาน

วา่การประเมนิตนเองภายหลังทัง้หมดโดย ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน (โปรแกรมก าหนดเวลาหรือปรับได -้ครอบคลุมทุก

ยานพาหนะในทะเบยีนยานพาหนะทีไ่ดม้าตรฐาน TSR) นัน้ไดรั้บการประเมนิ

ตนเองซ ้าอย่างนอ้ยทีส่ดุทกุๆ 12 เดอืนโดย ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน และตอ้งเก็บรักษาบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับการตรวจสอบ 

      

 

สว่น                       สว่นที ่7 ไมบ่งัคบั 

7 ขอ้ก ำหนดกำรตดิตำมหรอืแกะรอยสนิคำ้ทีข่นสง่ของผูซ้ือ้ 

ตอ่ไปนีค้อืกำรยกระดบัทีร่อ้งขอโดยผูซ้ือ้และ/หรอื ทีใ่หโ้ดยผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิส/์ผูย้ ืน่ค ำ

ขอรบัรองมำตรฐำน ซึง่จะปฏบิตัเิพิม่เป็นทำงเลอืกใน TSR 1-3  ทำงเลอืกนีไ้มร่วมกำรใช้

เง ือ่นไขบงัคบั (ขอ้ก ำหนดแนวปฏบิตั ิสว่นที ่1-6)  ทีต่อ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรขอ

รบัรองมำตรฐำน TSR 

7.1 ทางเลอืกของผูซ้ือ้ในการตดิตามสนิคา้ทีข่นสง่ทีส่ามารถพกพาได ้

7.1.1 อปุกรณ์ตดิามทีพ่กพาไดต้อ้งสามารถสง่ขอ้มลูการตดิตามใหก้ับศนูยเ์ฝ้าระวงัได ้

7.1.2 มขีอ้บงัคับใหต้ดิอปุกรณ์ตดิตามแบบพกพาและอปุกรณ์ตอ้งไดรั้บการทดสอบกอ่นการเดนิทางเพือ่

ยนืยันการท างานและสถานะแบตเตอรี่ 
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7.1.3 ต าแหน่งตดิตัง้อปุกรณ์ตดิตามแบบพกพาตอ้งอยูใ่นสนิคา้ทีจั่ดสง่หรอืวางภายในหรอืภายนอกของรถ

พ่วงโดยขึน้อยู่กบัประเภทของสนิคา้ทีข่นสง่  มขีอ้บงัคับเรือ่งนี ้

7.1.4 อปุกรณ์ตดิตามแบบพกพาสามารถเฝ้าระวงั “สด” หรอื “แจง้เตอืน” ได ้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน ตกลงกันวจ่ะใชท้างเลอืกไหน 

7.1.5 ศนูยเ์ฝ้าระวงัตอ้งสาธติขัน้ตอนการตอบสนองทีค่รบถว้นส าหรับการแจง้เตอืนใดๆ หรอืทัง้หมดทีส่ง่มา

จากอุปกรณ์ตดิตามแบบพกพา รวมถงึการเบีย่งเบนออกนอกเสน้ทางขนส่ง  การเคลือ่นไหวที่ไม่

สามารถคาดเดาไดห้รือไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ  การสูญหายของสัญญาณเนื่องจากต าแหน่งหรือการ

รบกวนสญัญาณ แบตเตอรีอ่อ่นหรอืหมด หรอืมกีารแจง้การโจรกรรมจาก ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่

ค าขอรับรองมาตรฐาน 

7.1.6 ขัน้ตอนการตอบสนองตอ้งรวมกระบวนการทีเ่ป็นเอกสารส าหรับการใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเขา้

มามีส่วนร่วม ใหค้วามเขา้ใจที่แจ่มแจง้ในทรัพยากรการบังคับใชก้ฎหมาย และวธิีท างานร่วมกับ

หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย และมขีัน้ตอนการตดิตามผลเพื่อชว่ยในการบังคับใชก้ฎหมายตลอดถงึ

การสอบสวนการสูญหายใดๆ รวมทัง้การแบ่งปันขอ้มูลการตดิตาม  แค่การแจง้หน่วยงานบังคับใช ้

กฎหมายเกีย่วกบัการสญูหายนัน้ไมเ่พยีงพอ 

7.1.7 ตอ้งสาธติอปุกรณ์ตดิตามแบบพกพาอยา่งนอ้ยสองเรือ่งคอื การตกีรอบเสน้ทางภมูศิาสตร ์ การเฝ้า

ระวงัการเริม่-การหยดุ การแจง้เตอืนส าหรับพืน้ทีห่า้มหยดุ  และสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงทีว่กิฤต ิ

7.1.8 ผูซ้ือ้ก าหนดความถีข่องรายงานสญัญาณจากอปุกรณ์ตดิตามแบบพกพาแตข่ัน้ต า่คอืรายงานชัว่โมงละ

หนึง่ครัง้ 

 

… 

 

 

 



ข้อก ำหนดเร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภัยในสินค้ำขนส่งโดยรถบรรทุก  

หนา้ 34 

 

ภำคผนวก ก อภธิำนศพัท ์TSR 

 

ค ำศพัท ์  ค ำจ ำกดัควำม 

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

มำตรฐำน หรอืผ็ซือ้ ทีผ่า่นการอบรมทีด่แูลโดย TAPA และไดรั้บอนุญาต

ใหอ้อก ใบรบัรองตนเอง ส าหรับ FSR ระดบั C หรอื TSR ระดบั 3 เทา่นัน้  

ผูย้ืน่ค าขอ 

(Applicant)  

 

หน่วยงานทีก่ าลงัขอรับรองมาตรฐาน TAPA  

แมผู้ย้ืน่ค าขอสว่นใหญจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์แตผู่ซ้ ือ้ก็อาจเป็นผูท้ี่

ขอการรับรองส าหรับคลงัสนิคา้หรอืขบวนรถบรรทกุของตนเองก็ได ้ 

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 าขอรับรองมาตรฐาน ตอ้งมี

หลกัฐานสนับสนุนการยกเวน้โดยผูซ้ือ้ เชน่ เอกสารอนุมัตจิากผูซ้ือ้  

หลกัฐานนีต้อ้งระบไุวใ้นการตรวจสอบและแจง้ใหผู้ต้รวจสอบรับอนุญาต

ทราบเพือ่ใหต้รวจสอบผล ไมเ่กีย่วขอ้ง (N/A) หรอืใชเ้พือ่สนับสนุนค าขอ

ยกเวน้ 

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 

มาตรฐาน TAPA ทีอ่ธบิายขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภัยส าหรับการ

จัดการคลงัสนิคา้  
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(Facility Security 

Requirements) 

 

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

รับรองมาตรฐาน หรอืผูซ้ ือ้ทีก่ าลงัขอรับรอง TAPA เป็นผูว้า่จา้ง  

การรบกวนสญัญาณ 

(Jamming) 

 

อุปกรณ์ทีเ่ป็นตัวสง่สัญญาณคลืน่ความถีว่ทิยุทีจ่งใจสกัดกัน้ รบกวน หรือ

แทรกแซง การสื่อสารโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที ่

ขอ้ความสัน้ ระบบจพีเีอส และเครอืขา่ยวายฟาย  

การขนสง่สนิคา้ไมเ่ต็มคนัรถ  

(Less than Truck Load หรอื 

LTL) 

สนิคา้ทีร่วมกันที่อาจขนโดยรถบรรทุกหรือในตูข้นสนิคา้และอาจมีสนิคา้

ส าหรับผูซ้ือ้หลายราย 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Logistics Service Provider)  

ผูข้นสง่ ผูรั้บขนสนิคา้ บรษัิทรถบรรทุก ผูบ้รหิารคลังสนิคา้ หรือบรษัิทอืน่

ใดทีใ่หบ้รกิารโดยตรงในการจัดการสนิคา้ทีข่นสง่ภายในหว่งโซอ่ปุทาน 

บนัทกึความเขา้ใจ  

(Memorandum of 

Understanding)  

ขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรณระหว่างหน่วยงานตรวจสอบอิสระแล 

TAPA ที่ระบุขัน้ตอนที่หน่วยงานตรวจสอบตอ้งปฏิบัตเิพื่อสนับสนุนการร

รับรองมาตรฐาน  บนัทกึความเขา้ใจมอีาย ุ3 ปีนับจากวนัลงนาม 

ศนูยเ้ฝ้าระวงั 

(Monitoring Center)  

 

สถานทีท่ีรั่บสัญญาณของระบบรักษาความปลอดภัยอเิล็กทรอนิกส ์และมี

บคุลากรประจ าอยูต่ลอดเวลาเพือ่ตอบรับสญัญาณเหลา่นี ้ 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัเชงิพาณชิยด์ าเนนิงานและเป็นของบคุคลภายนอก  

ศนูยเ์ฝ้าระวังเอกชน ด าเนนิงาน และ/หรอื เป็นของ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์

ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน หรอืผูซ้ ือ้  

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

(Not Applicable) 

 

เงือ่นไขสถานการณ์บางอยา่งทีผู่ต้รวจสอบอสิระยอมรับไดใ้นการตรวจสอบ

เพือ่รับรองมาตรฐาน TAPA  โดยระบวุา่ ไม่เกีย่วขอ้ง (N/A) เป็นเหตผุลได ้

ต่อเมื่อค าตอบ“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในขอ้ก าหนด TAPA ไม่ใช่ค าตอบที่
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เหมาะสม และ/หรอืขอ้ก าหนดไม่สามารถบังคับใชไ้ด ้ N/A ไม่สามารถใช ้

เพื่อเลีย่งการปฏบิัตติามเนื่องจากค่าใชจ้่ายหรอืปัญหาดา้นการด าเนินงาน 

เมือ่ระบุ N/A ในแม่แบบการตรวจสอบเพื่อการรับรอง จะตอ้งประกอบดว้ย 

หรอือา้งองิถงึรายละเอยีดสนับสนุนที่จัดท าเป็นเอกสารทีบ่รรยายและให ้

เหตผุลการตดัสนิวา่ ไมเ่กีย่วขอ้ง  

ตวัอยา่งทีส่ามารถระบ ุ N/A ได ้ 

• ส่วนที่ 7 ของแนวปฏิบัต TSR นั้นเลือกไดว้่าจะปฏิบัตหิรือไม่ ดังนั้น 

ระบุ N/A หากผูซ้ือ้ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน ไมไ่ดก้ าหนดใหป้ฏบิตั ิ 

• ใชร้ถบรรทกุเล็กและรถบรรทกุตอนเดยีว โดยไมม่รีถพ่วง อาจระบ ุN/A 

ในขอ้ก าหนดก็ไดว้่า ใชอุ้ปกรณ์หยุดรถพ่วงเมือ่มกีารถอดรถพ่วงออก 

(อุปกรณ์ล็อกขาตัง้ตูข้นสนิคา้ ล็อกขาตัง้ตูเ้มือ่มกีารจอดรถ หรือล็อก

ระบบเบรก) 

หมายเหตุ: การใช ้N/A นั้นไม่เหมือนกับการขอยกเวน้ การขอยกเวน้จะ

พจิารณาเมื่อไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีบ่ังคับใชแ้ละความเสีย่งไดรั้บการ

จัดการโดยมาตรการทางเทคนคิหรอืมาตรการควบคมุกระบวนการ  

เรยีลไทม ์

(Real Time)  

ทนัทโีดยไมล่า่ชา้  

 

อตัราการรายงาน 

(Reporting Rate) 

ความถี่ที่หน่วยตดิตามรถบรรทุกส่งสัญญาณหรืออัพเดทต าแหน่งไปยัง

ระบบตดิตาม  

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  

การประเมนิตนเอง 

(Self-Assessment) 

 

กระบวนการใน TSR ระดับ 1-3 ที ่ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง

มาตรฐาน ตอ้งประเมนิตนเองส าหรับพาหนะแต่ละคันทีร่วมอยู่ในทะเบยีน

ยานพาหนะ TSR ตามขอ้ก าหนดในแนวปฏบิตั ิTSR สว่นที ่1 และ 2  

การับรองตนเอง 

(Self-Certification)  

กระบวนการทีห่น่วยงานรับรองบรษัิทตนเองวา่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TAPA 

FSR ระดบั C หรอื TSR ระดบั 3  

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

TAPA 

(TAPA Security Standards)  

มาตรฐานโลจสิตกิสท์ีใ่ชท้ั่วโลกที ่TAPA จัดท าเพื่อใหส้นิคา้ปลอดภัยใน

ระหวา่งจัดเก็บ  (FSR) และในระหวา่งขนสง่ทางถนน (TSR)  

 

แบบฟอรม์ตรวจสอบ TAPA TSR 

(TAPA TSR Audit Forms) 

แม่แบบการตรวจสอบมาตรฐานส าหรับการวัดการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด 

TSR  
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บรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด TSR ของ 

TAPA 

(TAPA TSR Certified 

Company) 

ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน ทีผู่ต้รวจสอบอสิระพบวา่

ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นนโยบายและระเบยีบปฏบิัต ิและพบวา่ปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดดา้นแนวปฏบิตัใินขบวนรถบรรทกุของตนหรอืในผูข้นสง่ทีว่า่จา้ง

โดยมกีารรับรองการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด TSR ดว้ยตนเองหรอืการยอมรับ

เป็นหุน้สว่นบรกิารตามขอ้ก าหนด TSR   

การยอมรับเป็นหุน้สว่นบรกิารตาม

ขอ้ก าหนด TSR ของ TAPA  

(TAPA TSR SERVICE PARTNER 

หรอื TTSP) 

นี่ไม่ใช่ใบรับรอง แต่เป็นการรับรู ว้่าผู ข้นส่งปฏิบัติไดม้าตรฐานของ

ขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดยรถบรรทุกและ

จึงมีคุณสมบัติในการเป็นผูข้นส่งตามขอ้ก าหนดเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดยรถบรรทกุ (TSR carrier) ใหแ้ก่บรษัิททีไ่ดรั้บ

การรับรองตามขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดย

รถบรรทกุของ TAPA รายใด  

พนักงานชัว่คราว  

(TAS WORKER) 

บคุลากรชัว่คราว 

หัวลาก 

(Tractor)  

สว่นหนา้ของรถบรรทกุทีค่นขบัน่ังและมเีครือ่งยนตต์ัง้อยูซ่ ึง่ออกแบบมา

เพือ่ลากรถพ่วง  

รถพ่วง 

(Trailer)  

สว่นบรรทกุหรอืตูบ้รรทกุทีอ่อกแบบมาใหพ้่วงไปกับหัวลาก  

 

รถบรรทกุ  

(Truck) 

ยานพาหนะแบบหัวลาก/รถพ่วง หัวลาก/ตูข้นสนิคา้/เพลา รถบรรทุก

ทั่วไป/รถใหญ่ หรอืรถตูข้นสนิคา้ ซึง่คนขับรถและสว่นทีบ่รรทุกสนิคา้แยก

ออกจากกันดว้ยผนังถาวร  ในกรณีทีจ่ าเป็น รถบรรทุกจะถูกแยกประเภท

จากรถพ่วงหรอืตูข้นสนิคา้  

ขอ้ก าหนดเรือ่งการรักษาความ

ปลอดภัยในสนิคา้ขนสง่โดย

รถบรรทกุ 

(Trucking Security 

Requirements)  

มาตรฐาน TAPA ทีบ่รรยายขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภัยส าหรับการ

ขนสง่ทางบกโดยรถบรรทกุและรถพ่วงหรอืตูบ้รรทกุ  

 

ทะเบยีนยานพาหนะทีไ่ด ้

มาตรฐาน TSR  

(TSR Vehicle Register) 

เอกสารระบุยานพาหนะ (พรอ้มรายละเอยีดเฉพาะของแต่ละคัน) ที่ตอ้ง

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน TAPA TSR certification  

 

การขอยกเวน้ 

(Waiver) 

 

การอนุมัตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรใหย้กเวน้ ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอ

รับรองมาตรฐาน จากขอ้ก าหนด  TAPA หรือยอมรับทางเลอืกอืน่ในการ

ปฏบิตัติามขอ้ก 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 ำขอรบัรองมำตรฐำน   

 

ชือ่บรษัิท  

ทีอ่ยู ่(ทืย่ืน่ขอยกเวน้)  

วนัทีข่อ  

 ผูต้ดิตอ่ของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรองมาตรฐาน   

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  

หรอืไม่ 

 

เหตผุลทีส่นับสนุนหรอืไม่

สนับสนุน 

 

ลายมอืชือ่  

 

6. กำรอนุมตัหิรอืปฏเิสธโดย TAPA (ส ำหรบั TAPA ใชเ้ทำ่น ัน้) 

 

วนัที ่  

เลขทีอ่นุมัตยิกเวน้  

อนุมัตหิรอืปฏเิสธ  

เงือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารโลจิ

สตกิส/์ผูย้ืน่ค าขอรับรอง
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มาตรฐานตอ้งปฏบิตัติาม 

หากไดรั้บอนุมัต ิ

ไดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีถ่งึ

วนัที ่

 

อนุมัตโิดยหรอืในนาม 

TAPA (ระบชุือ่) 

 

ลายมอืชือ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


