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1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือให้กรมศุลกากรมีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพ่ืออนุญาตให้เป็น 

ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอและตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออี โอที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใส ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2. เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมการปฏิบัติงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย   
ตรวจคัดเลือก และประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
ตรวจสอบปรับปรุง และเรียนรู้พัฒนาส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็น
มืออาชีพ  

1.3. เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกได้รับรู้ 
เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอรับบริการหรือบูรณาการที่   
ตรงกับความต้องการ 

1.4. เพ่ือเป็นการก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ ในการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน  

 
2. ขอบเขต 

เอกสารฉบับนี้แสดงถึงกระบวนงานหลักของฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ  
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร โดยครอบคลุมถึงกระบวนการตั้งแต่การให้ค าปรึกษา การรับสมัคร  
การตรวจเอกสารประกอบการสมัคร การตรวจประวัติการกระท าความผิด การตรวจประเมินสถานประกอบการ 
การเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาต การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน (รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและหลักทรัพย์
ค้ าประกัน) การพิจารณาค าร้องขอให้ทบทวนผลการพิจารณา กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาฯ และการออก
เลขอ้างอิงผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Reference Number)  

 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1. ค าว่า “ประกาศกรมศุลกากร” ในเอกสารฉบับนี้ หากมิได้กล่าวถึงเลขที่ประกาศกรมศุลกากร 
ให้หมายความถึงประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และประกาศกรมศุลกากรที่ 
121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนออกของ
ระดับมาตรฐานเออีโอ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1. ด าเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร  และตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

4.2. ด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด เสนอกรมฯ อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

4.3. ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแผนงาน การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล (AUDIT PLAN) 
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4.4. ด าเนินการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพ
เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอแล้ว เพ่ือให้คงไว้ซึ่งคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.5. จัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5. กระบวนการ 
 

 
  

ค าอธิบายผังกระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ:  
  ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

ระยะเวลาด าเนินการ:  
  กรมศุลกากรจะพิจารณาสถานภาพภายหลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และสถานประกอบการแล้ว โดยจะประกาศผลให้ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

6.1. เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
สามารถติดต่อเพ่ือขอเข้ารับค าปรึกษา (2. Consultation) ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ส าหรับผู้ประกอบการบางรายที่มี
ความพร้อม อาจจะไม่ต้องขอเข้ารับค าปรึกษาได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดต่อประสานงานเพ่ือนัดแนะ
ถึงการสมัคร การเตรียมการทางด้านเอกสาร การเตรียมการทางด้านการตรวจประเมินสถานประกอบการ เป็นต้น 

 หากผู้ประกอบการศึกษาข้อมูลแล้วพบว่า สถานประกอบการของตนยังไม่มีความพร้อม หรือยัง
บกพร่องในข้อก าหนดบางประการ สามารถแจ้งเพ่ือไม่ด าเนินโครงการต่อได้ หรือแม้ว่าได้ยื่นใบสมัครตามล าดับ
ถัดไปแล้ว ต้องการถอนการสมัครก็สามารถกระท าได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

6.2. เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะยื่นใบสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  
(3. Application) สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ 
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร โดยเอกสารที่ต้องใช้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากร 

6.3. เมื่อส่วนมาตรฐานเออีโอลงรับใบสมัครแล้ว จะต้องมีการตรวจประวัติการกระท าความผิดตาม
หลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากร (4. Customs Compliance Verification) ไปยังด่านศุลกากร/ส านัก/
ส านักงาน โดยหากผลการตรวจสอบประวัติฯ พบว่ามีการกระท าความผิดตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากร
ก าหนด จะส่งผลให้ผู้ประกอบการถูกยกเลิกใบสมัครได้ 

6.4. เมื่อส่วนมาตรฐานเออีโอตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดฯ เรียบร้อยแล้ว 
จะด าเนินการนัดผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบสถานประกอบการ (5. Validation) ทั้งในส่วนของส านักงานใหญ่
และสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมไปถึงการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร  

6.5. หากผู้ประกอบการผ่านการตรวจประเมินสถานประกอบการ หรือน าส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ครบถ้วนแล้ว ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล จะด าเนินการเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ (6. Authorization) โดยเสนอเรื่องผ่านผู้อ านวยการกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
และอธิบดี  หรือรองอธิบดีฯ ที่ ได้รับมอบอ านาจ เ พ่ือออกประกาศกรมศุลกากร (8. Notification 
Announcement) ต่อไป 

 กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผล 
ให้ทราบ โดยผู้สมัครสามารถยื่นค าร้องขอให้ทบทวนผลการพิจารณา ตามแบบแนบท้ายประกาศกรมฯ  
(7. Appeal) ณ ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติม กรมศุลกากรจะด าเนินการพิจารณาทบทวน
และแจ้งผลให้ทราบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง ผลการพิจารณาทบทวนให้ถือเป็นที่สุด  

6.6. ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนการเป็น
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ พร้อมทั้งวางหลักทรัพย์ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากร
ก าหนด (9. Collateral Placement) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกประกาศกรมศุลกากรอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
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6.7. ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
จะออกเลขอ้างอิงผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (10. Generated AEO Reference No.) ในระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) เพ่ือเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ (11. Database 
Updating) และท าหนังสือเพ่ือน าส่งให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้เพ่ือกรอกลงในระบบใบขนสินค้าขาเข้า และ
ใบขนสินค้าขาออก ส าหรับการใช้สิทธิในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

6.8. ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะต้องน าส่งแบบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัย
ประจ าปี เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลการด าเนินโครงการ และเพ่ือให้ผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอสามารถรักษาสภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการได้ โดยระหว่างนี้ 
หากพบเหตุผิดปกติ ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
สามารถแจ้งเพ่ือขอเข้าตรวจสถานประกอบการได้ และหากพบว่าผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอไม่สามารถ 
รักษามาตรการรักษาความปลอดภัยได้ อาจจะน าไปสู่การระงับ เพิกถอน หรือสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ และจะเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ตาม ข้อ 6.5 วรรคสองได้ 

6.9. ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอมีหน้าที่จะต้องถูกทบทวนสถานภาพทุก ๆ 3 ปี โดย ฝ่าย
ตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จะด าเนินการแจ้งให ้
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ น าส่งแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายใน 60 วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ ฝตป. จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงก าหนดการเข้าตรวจสถานประกอบการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ส่วนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการเลื่อนก าหนดการต่ าง ๆ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมศุลกากร 

 
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามหลักเกณฑ์ในประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และประกาศ 
กรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว้ ดังต่อไปนี้ 

7.1. กรมศุลกากรจะพิจารณาสถานภาพภายหลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบ
คุณสมบัติและสถานประกอบการแล้ว โดยจะประกาศผลให้ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
ประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

7.2. ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร โดยการออกประกาศกรมศุลกากรให้
เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ พร้อมทั้ง
วางหลักทรัพย์ค้ าประกันฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมศุลกากรออกประกาศอนุญาต โดยวงเงินค้ าประกัน
เป็นไปตามท่ีประกาศกรมฯ ก าหนด 

7.3. ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
จะก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพ่ือให้ด าเนินตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยอ้างอิงจากเอกสาร กระบวนการ 
หลักการตามกรอบ WCO SAFE Framework of Standard 
 
8. ระบบติดตามและประเมินผล 

ตามหลักเกณฑ์ในประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และประกาศ 
กรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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8.1. ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องจัดท าแบบส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภัย
ประจ าปี น าส่งต่อฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
โดยในระหว่างที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ หากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัย 
หรือข้อบกพร่องในอันที่จะไม่สามารถด าเนินกิจการให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 
ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผลสามารถแจ้งผู้ประกอบการเพ่ือขอเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการได้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากร 

8.2. ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผลจะด าเนินการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ เพ่ือทบทวน
สถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุต้องสงสัยระหว่างที่ผู้ประกอบการ
ยังไม่ถึงระยะเวลาทบทวนสถานภาพ กรมศุลกากรสามารถท าหนังสือแจ้งเพ่ือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

9.1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

9.2. ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

9.3. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 9/2561 เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 4 บทที่ 3 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับผู้น า
ของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และหมวด 9 ส่วนที่ 4 บทที่ 4 เรื่อง ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน
เออีโอ 

9.4. WCO SAFE Framework of Standard 2018 โดยเฉพาะส่วนของเอกสาร AEO Template 
และ Customs AEO Validator Guide ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจคัดเลือกและประเมินผลโดยตรง 

9.5. เว็บไซต์ aeo.customs.go.th ซึ่งจัดท าโดยส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
และประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจคัดเลือกและประเมินผล ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
ได้อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ไว้ที่เว็บไซต์
ตาม URL ดังต่อไปนี้ 
http://aeo.customs.go.th/list_strc_download.php?ini_content=download_170309_02&left_me
nu=menu_download_170307_03&ini_menu=menu_download&lang=th&root_left_menu=men
u_download&left_menu=menu_download_170307_03 
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