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สารบัญ 
 หน้า 
 
บันทกึการแก้ไขเอกสาร 1-2 
บันทกึการแจกจ่ายเอกสาร 3-4 
บทน า 11-12 
บทที ่1   วตัถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 13-14 
บทที ่2   นิยามศัพท์ 15-26 
บทที ่3   การแจกจ่ายและการแก้ไข 27-28 
บทที ่4   กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 29-30 
 4.1  อนุสัญญาระหว่างประเทศ 29 
 4.2  กฎหมายภายในประเทศ 29 
บทที ่5   การแบ่งความรับผดิชอบ 31-46 
 5.1  คณะกรรมการการบินพลเรือน 31 
 5.2  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 31 
 5.3  ผู้ด าเนินงานสนามบิน 34 
 5.4  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 37 
 5.5  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 38 
 5.6  ผู้เช่าพืน้ทีส่นามบินหรือผู้ใช้พืน้ทีส่นามบิน 40 
 5.7  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police Authority) 41 
 5.8  กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence – MoD) 42 
 5.9  กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport – MoT) 42 
 5.10  กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior – MoI) 42 
 5.11  กระทรวงการคลงั (Ministry of Finance – MoF) 43 
 5.12  กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs – MoFA) 43 
 5.13  กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice – MoJ) 44 
 5.14  สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 44 
 5.15  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 44 
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 5.16  บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ ากดั 44 
 5.17  การบินทัว่ไป 45 
 5.18  ตัวแทนควบคุม 45 
 5.19  ผู้เป็นเจ้าของต่อตัวแทนของตน 45 
 5.20  หน่วยงานอ่ืนๆ 46 
บทที ่6   การประสานงานและการส่ือสาร 47-68 
 6.1  คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ   
(National Civil Aviation Security Committee: NCASC) 47 
 6.2  คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport  Security Committee) 49 
 6.3  ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Manger) 52 
 6.4  แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ( Airport Security Programme: ASP) 53 
 6.5  แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security  
Programme: AOSP) 56
 6.6  แผนการรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม 59 
 6.7  ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่าพืน้ทีส่นามบิน(Airport Tenant  
Security Procedures) 61 
 6.8  การเกบ็รักษา การรับรองและการแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัย 61 
 6.9  การส่ือสารกบัส่ือมวลชน (News Media Communications) 65 
 6.10  ส่ือสารและความร่วมมือกบัรัฐอ่ืนๆ (Communication and Cooperation  
with other States) 65 
 6.11  การประสานงานกบัองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (Communication  
with ICAO) 67 
บทที ่7   มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกนัสนามบิน อากาศยาน การบินทัว่ไป และบริเวณ 
ติดตั้งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 69-78 
 7.1  การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 69 
  7.1.1  วตัถุประสงค ์(Objective) 
  7.1.2  ความรับผดิชอบ  (Responsibilities) 
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  7.1.3  ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัการวางแผนสนามบิน (Airport Planning Requirements) 
  7.1.4  แนวแบง่เขตการบินกบัพื้นท่ีสาธารณะ (Airside/Landside Boundaries) 
  7.1.5  พื้นท่ีหวงหา้ม (Security Restricted Areas) 
  7.1.6  พื้นท่ีควบคุม   (Controlled Areas) 
  7.1.7  การด าเนินคดีกบัผูท่ี้ละเมิดการรักษาความปลอดภยั (Prosecution) 
  7.1.8  มาตรการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ (Physical Security Measures) 
 7.2  การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 74 
  7.2.1  วตัถุประสงค ์
  7.2.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  7.2.3  การตรวจคน้และตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยั 
  7.2.4  การปกป้องอากาศยาน   
  7.2.5  การควบคุมการเขา้ถึงอากาศยาน 
  7.2.6  การปกป้องเอกสารของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
  7.2.7 การป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในหอ้งนกับินในระหวา่งท าการบิน  
 7.3  การบินทัว่ไป (General Aviation) 77 
 7.4  การรักษาความปลอดภัยบริเวณติดตั้งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 77 
 7.5  มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิม่เติม 78 
บทที ่8   การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและส่ิงของทีข่ึน้บนอากาศยาน 79-94 
 8.1  ผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage aka Unchecked Baggage) 79 
  8.1.1  วตัถุประสงค ์
  8.1.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  8.1.3  การตรวจคน้ผูโ้ดยสาร    
  8.1.4  การตรวจคน้สัมภาระไม่ลงทะเบียน   
  8.1.5  การตรวจคน้เป็นการส่วนบุคคล  (Private Screening) 
  8.1.6  ส่ิงของหรือเอกสารท่ีมีชั้นความลบั 
  8.1.7  การพกพาอาวธุโดยไดรั้บอนุญาต 
  8.1.8  บุคคลภายใตก้ารดูแลและบุคคลท่ีถูกควบคุมตวัดา้นการปกครอง 
  8.1.9  ส่ิงของท่ียดึได ้ (Confiscated Articles) 
  8.1.10  การปะปนกนัระหวา่งผูโ้ดยสารขาออกและผูโ้ดยสารขาเขา้ 
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 8.2  สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 86 
  8.2.1  วตัถุประสงค ์
  8.2.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  8.2.3  การระบุตวัผูโ้ดยสารและสัมภาระลงทะเบียน  
  8.2.4  การตรวจคน้สัมภาระลงทะเบียน 
  8.2.5  การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน 
  8.2.6  การจดัเก็บสัมภาระลงทะเบียนท่ีจดัการผดิพลาด 
 8.3  การรักษาความปลอดภัยสินค้า ไปรษณยีภัณฑ์ 91 
  8.3.1  วตัถุประสงค ์
  8.3.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  8.3.3  การรับและการตรวจคน้สินคา้   
 8.4  การรักษาความปลอดภัยการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 92 
  8.4.1  การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) 
  8.4.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
บทที ่9   เคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย 95-98 
 9.1 เคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย 95 
 9.2 การใช้งานเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยและการบ ารุงรักษา 95  
 9.3 การตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) 96 
 9.4 การจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาใช้งาน 96 
 9.5 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 97 
 9.4 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ 97 
 9.4 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือเอก็ซเรย์ 97 
 บทที ่10  พนักงานรักษาความปลอดภัยการบินการบินพลเรือน 99-100 
 10.1  แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 99 
  10.1.1  วตัถุประสงค ์
  10.1.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
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บทที ่11  การบริหารจัดการเกีย่วกบัการตอบสนองการกระท าอนัเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 101-110  
 11.1  การจัดการกบัอุบัติการณ์ 101 
  11.1.1  วตัถุประสงค ์
  11.1.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  11.1.3  การปฏิบติัการแรกเร่ิม 
  11.1.4  การสั่งการ 
  11.1.5  การควบคุม 
  11.1.6  การจดัการใหบ้ริการในการเดินอากาศ 
  11.1.7  การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญ 
  11.1.8  ส่ือมวลชน 
  11.1.9  การทบทวนอุบติัการณ์ 
  11.1.10  การรายงาน 
 11.2  แผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ด าเนินงาน 109 
บทที ่12  การประเมินประสิทธิผล 111-114 
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บทน า 
 

 ราชอาณาจกัรไทยมีจุดประสงค์หลกั ในการดูแลและรักษาความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ลูกเรือ 
เจา้หนา้ท่ีภาคพื้น และสาธารณชนในทุกๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองการบินพลเรือนจากการกระท าอนั
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง  และความมีประสิทธิภาพในการให้บริการในเร่ือง
ของการบินพลเรือน รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกของการบินพลเรือนตอ้งปราศจากการถูกคุกคาม โดยท่ี
อาชญากรรมมีรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ดงันั้น  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกนั
และปกป้องผูโ้ดยสาร ลูกเรือในแต่ละเท่ียวบิน เจา้หน้าท่ีภาคพื้น สาธารณชน และส่ิงอ านวยความสะดวก
ของการบินพลเรือน เพื่อเป็นการต่อต้านการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายท่ีได้
กระท าความผิดบนภาคพื้นและขณะปฏิบติัการบิน มาตรการเหล่าน้ีตอ้งมีการตระเตรียมเพื่อท่ีจะเผชิญกบั
การก่อการร้ายในระดบัต่างๆและราชอาณาจกัรไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ค.ศ. 1944 (Convention on International Civil Aviation 1944) ท าท่ีเมืองชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2487 อนัท าให้มีฐานะเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาและสมาชิกของ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) จึงมีพนัธกรณี
ตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาและภาคผนวก (Annex) แห่งอนุสัญญาฯ โดยเคร่งครัดและสุจริตดว้ย ซ่ึงองคก์าร
การบินพลเรือนระหว่างประเทศไดก้ าหนดเร่ืองการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน (Civil Aviation 
Security) ไวใ้นภาคผนวก 17 วา่ดว้ยเร่ืองการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน แห่งอนุสัญญาดงักล่าว 
 การเป็นประเทศผูล้งนามในอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศท าให้ราชอาณาจกัรไทย
ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและขอ้แนะน าท่ีพึงปฏิบติั (Standards and Recommended Practices : SARPs) ของ
ภาคผนวก 17 ท่ีออกโดยองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศในขอ้ 3.1.1. ระบุให้รัฐผูท้  าสัญญา “จดัท า
และปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Programme : NCASP) เพื่อปกป้องการด าเนินงานดา้นการบินพลเรือนจากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยผ่านทางกฎหมาย วิธีปฏิบติั และวิธีด าเนินงาน (Procedures) ท่ีค  านึงถึงความ
ปลอดภยั ความสม ่าเสมอและความมีประสิทธิภาพของเท่ียวบินต่างๆ” 
 พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการบินพล
เรือนให้สามารถก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมติัแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดัท าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพล
เรือนแห่งชาติ (NCASP) ตามภาคผนวก 17 แห่งอนุสัญญาฯ ข้ึน และพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการการ
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บินพลเรือน  เม่ือแผนน้ีอนุมติัใชแ้ลว้ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะท าการแจกจ่ายแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ให้แก่ผูด้  าเนินงานสนามบินสาธารณะ ผูด้  าเนินการ
เดินอากาศ และผูใ้หบ้ริการจราจรทางอากาศ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีด าเนินการในประเทศไทย  
 แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) น้ี จะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลาข้ึนอยูก่บัววิฒันาการของภยัคุกคามและมาตรการต่อตา้น การหารือถึงความเปล่ียนแปลงมาตรการ
รักษาความปลอดภยั จะเกิดข้ึนกบัส่วนต่างๆของภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบตามความเหมาะสม 
การแกไ้ขต่างๆมีข้ึนและถูกบนัทึกประวติัไวใ้นบนัทึกการแกไ้ขท่ีอยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ฉบบัน้ี แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาส าเนาท่ีเป็นปัจจุบนัของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) และน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ไปปฏิบติั โดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีจดัท าและปรับปรุง แผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และเสนอใหค้ณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาอนุมติัให้ใชเ้พื่อให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน
ในประเทศไทย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จึงอนุมติัใหใ้ชแ้ผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติเป็นตน้ไป 

      ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี          กุมภาพนัธ์  2559 
             
 
              (นายอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ) 
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
       ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน  
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บทที ่1  วตัถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

1.1 วตัถุประสงค์ 
 แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีวตัถุประสงค์ในการก าหนดกรอบ
กฎระเบียบเพื่อปกป้องความมัน่คง ให้มีมาตรฐานความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพของการ
บินพลเรือนในประเทศไทย โดยจดัให้มีการป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
ต่อ ดงัน้ี 
  ก) เท่ียวบินของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีจดัใหมี้บริการทางอากาศ 
  ข) การใหบ้ริการการเดินอากาศ 
  ค) ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภยัของสนามบินส าหรับการปฏิบติัการบินของ   
อากาศยาน 
  ง) ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของการรักษาความปลอดภยัและความ
ปลอดภยัส าหรับการปฏิบติัการบินของอากาศยาน 
 การป้องกนัดงักล่าวท าไดโ้ดยอาศยั แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   
ท่ีจดัให้มีข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558  ท่ีก าหนดให้
คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมติัแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
 แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีความมุ่งหมายในการคงไวซ่ึ้งการ
รักษาความปลอดภยัอากาศยานท่ีจดทะเบียนหรือการปฏิบติัการบินในประเทศไทย และสนามบินในประเทศ
ไทยท่ีรองรับเท่ียวบินทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 
 แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) น้ีไดถู้กจดัท าข้ึนเพื่อปฏิบติัตาม
มาตรฐานและขอ้แนะน าพึงปฏิบติัในภาคผนวกท่ี 17 ของอนุสัญญาว่าดว้ยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
รวมถึงมาตรฐานและข้อแนะน าพึงปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีบรรจุในภาคผนวกอ่ืนๆของ
อนุสัญญาฯ 
 เพื่อให้การน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบติัได้อย่าง
ถูกต้อง ให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) จดัท าแผนฝึกอบรม        
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP)   เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าท่ีและเจา้หน้าท่ีท่ี
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เก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้มีการตรวจสอบระดบัการปฏิบติังานแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   ให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC)  
จดัท าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) เพื่อให้การด าเนินการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้  ผูใ้ห้บริการการบินพลเรือนตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) สามารถประเมินคุณภาพการปฏิบติัตามแผนได ้
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บทที ่2  นิยามศัพท์ 
นิยามศัพท์ 

 ค าศพัท์ท่ีใช้ในเอกสารฉบบัน้ีเป็นไปตามความหมายและการใช้ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวกท่ี 17 
และเอกสาร ฉบบัท่ี 8973 ขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ อย่างไรก็ตามในบางกรณี ค าศพัท์
หรือความหมายท่ีแตกต่างอาจน ามาใช้ รวมถึงค าศพัท์เฉพาะใหม่ๆท่ีบญัญติัข้ึนโดยส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย ค าศพัทต่์างๆ ดงักล่าวตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้มี
ความหมาย  ดงัต่อไปน้ี  

สัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Baggage aka Accompanied Hold Baggage) สัมภาระ
ลงทะเบียนซ่ึงยอมรับใหข้นส่งในระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืน
ในอากาศยานและซ่ึงผา่นการแสดงตนเพื่อรับบตัรโดยสาร (Check in) โดยผูโ้ดยสารท่ีโดยสารไปกบัอากาศ
ยาน 

การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  (Act of unlawful interference) การกระท าหรือ
พยายามกระท าการท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของการบินพลเรือน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงการ
กระท า ดงัต่อไปน้ี 
 (1) การยดึอากาศยานโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 (2) การท าลายอากาศยานในระหวา่งบริการ 
 (3) การจบับุคคลเป็นตวัประกนัในอากาศยานหรือในสนามบิน 
 (4) การบุกรุกโดยใช้ก าลงัเขา้ไปในอากาศยานหรือท่ีสนามบินหรือบริเวณท่ีตั้งส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ 
 (5) การน าอาวุธ หรือกลอุปกรณ์หรือวตัถุท่ีเป็นอันตรายซ่ึงมีเจตนาเพื่อใช้ในการประกอบ
อาชญากรรมข้ึนไปในอากาศยานหรือเขา้ไปท่ีสนามบิน 
 (6) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการเพื่อเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การบาดเจ็บสาหัสหรือ
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง 
 (7) การแจ้งข้อมูลอนัเป็นเท็จซ่ึงเป็นอันตรายต่อความความปลอดภยัดังต่อไปน้ี เช่น ความ
ปลอดภยัของอากาศยานระหว่างการบิน หรือขณะอยู่ท่ีภาคพื้น หรือความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ลูกเรือ
เจา้หน้าท่ีภาคพื้น หรือสาธารณะชนท่ีสนามบิน หรือในบริเวณท่ีตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกของการบิน      
พลเรือน 
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งานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) การปฏิบติัการบินบนอากาศยาน ซ่ึงใช้อากาศยานท่ีใชใ้นการ
บริการ เฉพาะทาง เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การถ่ายภาพ การส ารวจ การสังเกตการณ์และการ
ลาดตระเวน การคน้หาและช่วยเหลือกูภ้ยั การโฆษณาทางอากาศ ฯลฯ 

ผู้ด าเนินงานสนามบิน (Airport Operator) บุคคลหรือองค์กรท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในเอกสารใบอนุญาตของ
สนามบิน 

คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee )คณะกรรมการท่ีถูกจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อให้ค  าแนะน าแก่เจา้หน้าท่ีสนามบินในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินและ
แนะน าการน าขอ้ก าหนดของการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนในแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ไปปฏิบติัใชจ้ริง 

แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีให้
รายละเอียดของมาตรการและวิธีการด าเนินงาน (procedures) ท่ีน ามาใช้ท่ีสนามบินเพื่อท่ีจะบรรลุถึงการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ(NCASP) 

ตัวแทน (Agent)  ตวัแทนบุคคลใดๆ บริษทั หรือ องค์กร ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยผ่านตาม
สัญญาจา้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หเ้ช่า เช่น ผูด้  าเนินงานสนามบินหรือผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

ตัวแทนสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Agent) ผูข้นส่งสินคา้หรือบริษทัอ่ืนใดท่ีรับสินคา้เพื่อท่ีจะขนส่งไปยงั
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) ไม่วา่จะโดยตรงหรือผา่นตวัแทนท่ีจดัการสินคา้ขนส่งทางอากาศ
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูด้  าเนินการเดินอากาศ ณ สนามบิน  

อากาศยาน (Aircraft) เคร่ืองจกัรท่ีสามารถสร้างแรงพยุงในชั้นบรรยากาศ จากปฏิกิริยาของอากาศท่ีมีต่อ
พื้นผวิของโลก นอกเหนือไปจากเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นทางทหาร ศุลกากรและต ารวจ หมายความรวมถึง เคร่ือง
ทั้งส้ินซ่ึงทรงตวัในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ เวน้แต่วตัถุซ่ึงระบุยกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวง 

อากาศยานในระหว่างท าการบิน (Aircraft in Flight) อากาศยานอยูใ่นระหวา่งท าการบิน ณ จุดของเวลาใดๆ
เร่ิมจากขณะท่ีประตูดา้นนอกทั้งหมดของอากาศยานไดถู้กปิดลงหลงัจากท่ีผูโ้ดยสารไดข้ึ้นบนอากาศยาน
แลว้ จนถึงเวลาท่ีประตูดงักล่าวไดถู้กเปิดออกส าหรับใหผู้โ้ดยสารลงจากอากาศยาน  
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อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft in Service) อากาศยานท่ีจอดอยู่ซ่ึงมีการตรวจตราอย่าง
เพียงพอเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงของผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต 

อากาศยานไม่อยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft not in Service) อากาศยานท่ีจอดอยูเ่ป็นเวลามากกวา่ 12 
ชัว่โมงหรือไม่มีการตรวจตราอยา่งเพียงพอเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงของผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator aka “Operator of Aircraft”) บุคคล องคก์ร หรือบรรษทัท่ี
เก่ียวขอ้งหรือเป็นผูเ้สนอให้บริการเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการของอากาศยาน แบบขนส่งสาธารณะประจ า
หรือแบบเช่าเหมาล า ภายในบริบทของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ ผูด้  าเนินการ
เดินอากาศหมายรวมถึงผูด้  าเนินงานใดๆท่ีเก่ียวข้องกับด าเนินงานขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์และผูท่ี้
ด าเนินการบินทัว่ไป (General Aviation) โดยใชอ้ากาศยานซ่ึงมีมวลข้ึนสูงสุดมากกวา่ 5,700 กิโลกรัม 

แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Programme) ขอ้ความ
ท่ีเขียนถึงรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการและกระบวนการปฏิบติังานเพื่อน าไปใช้กบัผูด้  าเนินการเดินอากาศ
หรือตวัแทนท่ีปฏิบติังานในนามของผูด้  าเนินการเดินอากาศเองเพื่อใหบ้รรลุตามขอ้บงัคบัในแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนของ
ประเทศอ่ืนหรือเขตการปกครองอ่ืนและผูบ้ริหารจากหน่วยงานท่ีผูด้  าเนินงานอากาศยานไดใ้หบ้ริการ 

การตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check) การตรวจสอบภายใน
อากาศยานซ่ึงผูโ้ดยสารอาจจะเขา้ถึงไดแ้ละการตรวจสอบส่ิงท่ีถือครองโดยมีจุดประสงคเ์พื่อคน้หาวตัถุตอ้ง
สงสัย อาวธุ วตัถุระเบิด หรืออุปกรณ์ ส่ิงของและสารอนัตรายอ่ืนๆ 

การตรวจค้นอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Search) การตรวจคน้บริเวณดา้น
นอกและดา้นในของอากาศยานอยา่งละเอียด โดยมีจุดประสงคเ์พื่อตรวจหาวตัถุตอ้งสงสัย อาวุธ วตัถุระเบิด 
หรืออุปกรณ์ ส่ิงของและสารอนัตรายอ่ืนๆ  

หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand) พื้นท่ีในลานจอดท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็นท่ีจอด อากาศยาน  

ส่ิงติดตั้งของเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ (Air Navigation Installation) อาคาร สถานท่ี
ท างาน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีถูกใชท้ั้งหมด หรือใชส่้วนใหญ่ส าหรับช่วยในการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ หรือถูกใชใ้นฐานะเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ  รวมถึงพื้นดินท่ีอยูติ่ดกบัอาคาร 
สถานท่ีท างาน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือซ่ึงใชท้ั้งหมดหรือส่วนใหญ่ส าหรับจุดประสงคด์งักล่าวขา้งตน้  
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สนามบิน (Airport) สนามบินประเภทหน่ึงท่ีมีการด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยแบ่งออกพื้นท่ีเป็นเขตการบิน 
(Airside) และพื้นท่ีนอกเขตการบิน (Landside)  

พืน้ทีก่ารบิน (Airside) พื้นท่ีเคล่ือนไหว (Movement Area) ของสนามบิน  และพื้นท่ีภูมิประเทศ อาคารหรือ
ส่วนของอาคารท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีเคล่ือนไหวท่ีมีการควบคุมการเขา้ออก 

ผู้มีอ านาจในการรักษาความปลอดภัยการบิน (Appropriate Authority for Aviation Security) อธิบดีซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายโดยรัฐ เพื่อรับผิดชอบในการพฒันาแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP)  ตลอดจนน าไปปฏิบติัจริง และดูแลรักษาแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ  

ลานจอด (Apron) พื้นท่ีของสนามบินบก (Land aerodrome) ท่ีถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีรองรับอากาศยาน 
ส าหรับการ น าผูโ้ดยสาร ไปรษณียภณัฑ ์สินคา้ข้ึนลงอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นท่ีส าหรับเติมน ้ ามนัอากาศ
ยาน และซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

การตรวจสอบประวัติ (Background Check) การตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน และประวติัความเป็นมา 
รวมถึงตรวจสอบประวติัอาชญากรรม เพื่อประเมินความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะผา่นเขา้ออกพื้นท่ีหวงห้าม 
โดยไม่มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัติดตามไปดว้ย  

สัมภาระ (Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (สัมภาระท่ีอยูใ่นความดูแลของผูข้นส่งและผูข้นส่งไดอ้อกป้าย
ก ากบัสัมภาระ) และไม่ลงทะเบียน (สัมภาระท่ีอยูใ่นความดูแลของผูโ้ดยสาร นอกจากสัมภาระลงทะเบียน) 

พื้นที่คัดแยกสัมภาระที่ล าเลียงขึน้บนอากาศยาน (Baggage Sorting Area aka Baggage Make-Up Area) 
พื้นท่ีส าหรับคดัแยกสัมภาระส าหรับน าข้ึนอากาศยานขาออก  

การขู่วางระเบิด (Bomb Threat) การข่มขู่ผา่นช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงอาจจะทราบตวัผูก้ระท าหรือไม่ทราบ 
โดยอาจจะเป็นการแนะน าหรือบอกเป็นนยั ไม่วา่จะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ วา่ความปลอดภยัของ
อากาศยานขณะท าการบิน หรือระหวา่งอยูท่ี่พื้น หรือความปลอดภยัของส่ิงอ านวยความสะดวกทางการบิน
พลเรือน หรือความปลอดภยัของบุคคลไดถู้กคุกคามและอยูใ่นสถานการณ์อนัตราย จากระเบิดหรืออุปกรณ์
อ่ืน ๆ  
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สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked Baggage) สัมภาระท่ีอยู่ในความดูแลของ
ผูโ้ดยสาร นอกจากสัมภาระลงทะเบียนโดยเก็บไวใ้นหอ้งโดยสารบนอากาศยาน 

สินค้า (Cargo) ทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีน าขนข้ึนบนอากาศยานนอกเหนือไปจากไปรษณียภณัฑ์ พสัดุ และ
สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารหรือสัมภาระท่ีจดัการผดิพลาด  

พื้นที่สินค้า (Cargo Area) พื้นท่ีวา่งและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการจดัการสินคา้ ซ่ึง
พื้นท่ีดงักล่าวรวมถึงลานจอด อาคารสินคา้ (Cargo Building) คลงัสินคา้ (Warehouse) ท่ีจอดรถ และถนนท่ี
เช่ือมติดต่อกบัพื้นท่ีดงักล่าว  

อาคารสินค้า (Cargo Building aka Cargo Shed) อาคารซ่ึงเปล่ียนสถานะจากการขนส่งสินคา้ระหวา่งการ
ขนส่ง ทางบกเป็นการขนส่งสินคา้ทางอากาศ และเป็นท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก ในกระบวนการขนส่ง
สินคา้ติดตั้งอยู ่หรือเป็นอาคารส าหรับเก็บสินคา้ เพื่อรอการขนส่งสินคา้ทางอากาศ หรือขนส่งทางบกต่อไป  

การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ส่ิงของทุกส่ิงทุกอยา่ง
นอกเหนือไปจาก การบริการครัวการบิน(Catering Supplies) ซ่ึงเป็นส่ิงของส าหรับใชบ้ริการผูโ้ดยสารบน
เท่ียวบิน เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หูฟัง วิทยุ วิดีโอเทป หมอนและผา้ห่ม ชุดอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูโ้ดยสาร บนอากาศยาน (Amenity kit) ฯลฯ 

การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) อาหาร เคร่ืองด่ืม และส่ิงของแห้ง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับใชบ้นอากาศยาน  

การรับรอง (Certification) การประเมินและการยืนยนัอยา่งเป็นทางการโดยผูมี้อ  านาจหรือผูแ้ทนของผูมี้
อ านาจเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภยัการบิน วา่บุคคลนั้นๆ มีความสามารถท่ีมีความจ าเป็นส าหรับ
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีก าหนดโดยผูมี้อ  านาจในการรักษาความปลอดภยั  

การแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check-In) กระบวนการแสดงตวัต่อผูด้  าเนินการเดินอากาศ เพื่อการรับ
ข้ึนบนอากาศยานเท่ียวบินใดเท่ียวบินหน่ึง  

จุดแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Checked-In Position) สถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับท าการ
แสดงตนต่อผูด้  าเนินการเดินอากาศเพื่อรับการข้ึนนบอากาศยานเท่ียวบินใดเท่ียวบินหน่ึง 
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อุปกรณ์ของสายการบิน (Company Material) และจดหมายของสายการบิน (Company Mail) วสัดุและ
จดหมายของผูด้  าเนินการเดินอากาศ เช่น จดหมาย ข่าวด่วนภายในและส่ิงตีพิมพต่์างๆ โดยไม่จ  ากดัวา่เป็น
จดหมายเท่านั้น แต่รวมถึง เอกสารต่างๆ อะไหล่ส ารอง การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และ 
อุปกรณ์ท าความสะอาด (Cleaning Supplies) และวสัดุต่างๆ ท่ีมีเจตนาจะใช้ในการส่งไปยงัองค์กรท่ีท า
สัญญาเพื่อใชภ้ายในการปฏิบติัการของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

พืน้ทีค่วบคุม (Control Area) พื้นท่ีท่ีมีการควบคุมการเขา้ออก  

การบินบริษัท (Corporate Aviation) การด าเนินงานท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย ์ หรือใช้อากาศยานเพื่อขนส่ง
ผูโ้ดยสาร หรือสินคา้ของบริษทั เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยนกับินอาชีพท่ีบริษทัวา่จา้งมา 
(การบินของบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของการบินทัว่ไป)  

ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูด้  าเนินการเดินอากาศให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีบนอากาศยานในระหวา่งเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีบนเท่ียวบิน  

วัตถุอันตราย (Dangerous Goods) วตัถุหรือสารใด ๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภยั ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม และหมายถึงวตัถุหรือสารใดๆ ท่ีอยู่ในรายการสินคา้อนัตรายใน
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคส าหรับการขนส่งวตัถุอนัตรายทางอากาศโดยปลอดภยั (Technical Instructions for 
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc9284) 

ถุงเมล์การทูต (Diplomatic Baggage aka Diplomatic Pouch) จดหมายหรือพสัดุทางการทูต ซ่ึงขนส่ง
ภายใตเ้ง่ือนไขของอนุสัญญาเวยีนนา (Vienna Convention : 1961) ซ่ึงอาจจะมีผูเ้ดินทางไปดว้ยหรือไม่มีก็ได ้ 

ผู้โดยสารที่ก่อความไม่สงบ (Disruptive Passenger) ผูโ้ดยสารซ่ึงไม่เคารพต่อกฎระเบียบของสนามบิน 
หรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี  สนามบินหรือลูกเรือ รวมถึงการก่อความไม่สงบ
และความไม่เป็นระเบียบวนิยัอนัดีท่ีสนามบินหรือบนอากาศยาน 
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วัตถุระเบิด (Explosive Device) วตัถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ือง
วตัถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองสามารถท าให้บุคคลไดรั้บบาดเจ็บ
หรือเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน  

การอ านวยความสะดวก (Facilitation) การจดัการกระบวนการควบคุมท่ีมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อเร่งการตรวจปล่อยบุคคล สินคา้ และป้องกนัความล่าชา้ในการด าเนินการท่ีไม่จ  าเป็น  

อาวุธปืน (Firearm) อาวธุท่ีท าอนัตรายให้ไดรั้บบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต โดยมีกลไกการยิงให้ลูกออกจากล า
กลอ้งดว้ยก าลงัดินระเบิดหรือแรงอดัดว้ยลมเป็นตน้ 

เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน (Flight Crew Member) เจา้หน้าท่ีประจ าอากาศยานท่ีไดรั้บใบอนุญาต  เพื่อ
ปฏิบติัการบินบนอากาศยานในระหวา่งเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีบนเท่ียวบิน 

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) บุคคล หรือองคก์รใดๆท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ส าหรับขนส่ง
สินคา้ทางอากาศ  

การบินทั่วไป (General Aviation) การด าเนินการบินท่ีนอกเหนือจากการด าเนินการขนส่งเชิงพาณิชยท์าง
อากาศ หรือ การปฏิบติัการบินเฉพาะทาง 

สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) สัมภาระท่ีอยูใ่นความดูแลของผูข้นส่งและผูข้นส่งไดอ้อกป้ายก ากบั
สัมภาระและถูกขนส่งโดยเก็บไวท่ี้ระวางเก็บสินคา้บนอากาศยาน 

บัญชีแสดงรายการสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage Manifest) เอกสารของแต่ละเท่ียวบิน ซ่ึงมีขอ้มูล
รายละเอียดของสัมภาระลงทะเบียน (ทั้งสัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารและสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก) ซ่ึงขน
ส่งไปกบัเท่ียวบินนั้น  

บุคคลต้องห้าม (Inadmissible Person) บุคคลท่ีถูกหรือจะถูกปฏิเสธการเขา้รัฐใดๆ  โดยผูมี้อ านาจของรัฐ
นั้น ๆ  

ระเบิดเพลงิ (Incendiary Device) กลอุปกรณ์ท่ีบรรจุสารท่ีติดไฟได ้ส าหรับใชก่้อใหเ้กิดเพลิง 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเที่ยวบิน (In-Flight Security Officer) บุคคลใด ๆ ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
และผา่นการฝึกอบรมโดยรัฐบาลของรัฐผูด้  าเนินการเดินอากาศ หรือโดยรัฐท่ีอากาศยานจดทะเบียน เพี่อจะ 
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ปฏิบติัหนา้ท่ีบนอากาศยานในการปกป้องอากาศยาน และบุคคลบนอากาศยานให้พน้จากการกระท าอนัเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย บุคคลเหล่าน้ีไม่ใช่บุคคลท่ีถูกว่าจา้งให้ท าการคุม้ครองบุคคล หรือ 
กลุ่มบุคคลท่ีเดินทางไปกบัอากาศยาน เช่น พนกังานรักษาความปลอดภยัส่วนตวั (Personal Bodyguards)  

สนามบินระหว่างประเทศ (International Airport) สนามบินท่ีถูกก าหนดโดยรัฐผูท้  าสัญญาในอาณาเขต
ของตน เพื่อให้เท่ียวบินระหวา่งประเทศ เขา้ออกประเทศ โดยมีการจดัให้มีพิธีการทางศุลกากร การตรวจ 
คนเขา้เมือง สาธารณสุข กกักนัสัตวแ์ละพืช และวธีิการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั  

สินค้าทราบที่มา (Known Cargo)  หมายถึง  1) สินคา้และไปรษณียภณัฑ์ท่ีรับจากตวัแทนควบคุม หรือรับ
โดยตรงจากผูส่้งทราบตวัตน ซ่ึงไดผ้่านการควบคุมการรักษาความปลอดภยัตามขอ้ก าหนด  2) สินคา้และ
ไปรษณียภณัฑ์ท่ีรับจากผูส่้งไม่ทราบตวัตนซ่ึงผา่นการควบคุมการรักษาความปลอดภยัรวมถึงการตรวจคน้ 
3) ไปรษณียภณัฑท่ี์รับจากการไปรษณียค์วบคุมซ่ึงผา่นการควบคุมการรักษาความปลอดภยัตามขอ้ก าหนด  

ผู้ส่งทราบตัวตน (Known Consignor) ผูส่้งซ่ึงเป็นตน้ทางของสินคา้หรือไปรษณียภณัฑ์เพื่อส่งในนามของ
ตนเอง และวธีิด าเนินการของผูส่้งนั้นเป็นไปตามท่ีก าหนด  

พืน้ทีน่อกเขตการบิน (Landside) พื้นท่ีของสนามบินและอาคารต่าง ๆ ท่ีผูโ้ดยสารและสาธารณชนสามารถ
เขา้ออกโดยไม่มีการควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ี  

ไปรษณยีภัณฑ์ (Mail) จดหมายหรือพสัดุอ่ืน ๆ ท่ีส่งโดยผูใ้หบ้ริการจดัส่งไปรษณีย ์ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามกฎของ
สหภาพไปรษณียส์ากล (The Universal Postal Union : UPU)  

สัมภาระที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage) สัมภาระลงทะเบียนท่ีถูกแยกออกจากผูโ้ดยสารหรือ
ลูกเรือโดยการจดัการท่ีไม่ตั้งใจ  

พื้นที่เคล่ือนไหวอากาศยาน (Movement Area) ส่วนของสนามบินท่ีใช้เพื่อการข้ึนลง   และขบัเคล่ือน
อากาศยาน ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีขบัเคล่ือน (Maneuvering Area) และลานจอดอากาศยาน 

ระบบการอนุญาต (Permits System)  ระบบบตัรรักษาความปลอดภยัประกอบดว้ยบตัรแสดงรูปพรรณ
สัณฐาน เอกสารอ่ืนๆท่ีออกใหห้รือใหใ้ชแ้ก่บุคคลท่ีถูกวา่จา้งใหท้  างานในท่าอากาศยาน หรือผูมี้ความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เขา้พื้นท่ีท่าอากาศยาน เขตการบิน หรือ พื้นท่ีหวงห้าม วตัถุประสงคข์องระบบคือ
การระบุตวับุคคลและอ านวยความสะดวกในการเขา้พื้นท่ีดงักล่าว ใบอนุญาตยานพาหนะมีจุดประสงค์
เดียวกนัเพื่อการอนุญาตการเขา้พื้นท่ีของยานพาหนะ 
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วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) วตัถุใด ๆ ซ่ึงอาจใชใ้นการกระท าอนัเป็นการแทรกแซง โดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย และไม่ไดส้ าแดงให้เห็นอยา่งถูกตอ้งและอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั รายละเอียด
ของวตัถุตอ้งหา้มใหดู้ในเอกสารแนบ 4 

ลานจอด (Ramp) มีความหมายเหมือนลานจอดอากาศยาน (Apron)  

ตัวแทนควบคุม (Regulated Agent) ตวัแทน (Agent) ผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) และ
องคก์รอ่ืนซ่ึงท าธุรกิจกบัผูด้  าเนินการเดินอากาศ และไดจ้ดัให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภยัสินคา้
หรือไปรษณียภณัฑต์ามขอ้ก าหนด 

การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การจงใจกระท าโดยมีเจตนาท่ีจะท าลายหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์น เป็นผลใหเ้กิดอนัตรายหรือเป็นผลใหเ้กิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
ต่อการบินพลเรือนระหวา่งประเทศและส่ิงอ านวยความสะดวกของการบินพลเรือน 

การตรวจค้น (Screening)  การใช้เทคนิคหรือวิธีการอยา่งอ่ืนโดยมีเจตนาเพื่อระบุหรือตรวจจบัอาวุธวตัถุ
ระเบิดหรือวตัถุท่ีเป็นอนัตรายอยา่งอ่ืนและส่ิงของหรือสารใด ซ่ึงอาจใชใ้นการกระท าอนัเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  

 หมายเหตุ – วตัถุหรือสสารอนัตรายบางอย่าง จดัว่าเป็นสินคา้อนัตรายในภาคผนวกท่ี 18 และ
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคส าหรับการขนส่งวตัถุอนัตรายทางอากาศโดยปลอดภยั (Technical Instructions for 
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc9284) และตอ้งขนส่งตามขอ้แนะน าเหล่านั้นดว้ย  
รวมถึงคู่มือรักษาความปลอดภยัการบิน (The Aviation Security Manual : Doc8973 – เอกสารปกปิด) ซ่ึงจดั
ใหมี้รายการวตัถุตอ้งหา้มท่ีไม่สามารถน าข้ึนหอ้งโดยสารของอากาศยานได ้

การรักษาความปลอดภัย (Security) การป้องกนัการบินพลเรือนใหเ้กิดความปลอดภยัจากการกระท าอนัเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  วตัถุประสงค์น้ีจะส าเร็จไดโ้ดยการใช้มาตรการ บุคลากร และ 
ทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งผสมผสานกนั  

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบการปฏิบติัเชิงลึกในทุกๆ
ดา้นอยา่งละเอียดของการน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติไปบงัคบัใช ้
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การควบคุมการรักษาความปลอดภัย (Security Control) วิธีการใดๆ ท่ีใช้ในการป้องกนัไม่ให้มีการน า 
อาวุธ วตัถุระเบิด และกลอุปกรณ์อนัตรายอ่ืนๆ ซ่ึงอาจน ามาใชใ้นการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย  

เคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย (Security Equipment) อุปกรณ์ทางเทคนิคส าหรับใชใ้นการป้องกนัหรือ
ตรวจจบัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่อการบินพลเรือน และส่ิงอ านวยความ
สะดวกของการบินพลเรือน โดยอาจจะใช้อย่างอิสระหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภยั
ทั้งหมด  

อุบัติการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Incident) การละเมิดขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนท่ีสนามบิน บนอากาศยาน หรือการละเมิดโดยบุคคลใด ๆ ท่ีถูกก าหนดให้น าขอ้ก าหนดของ 
ไปปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
หรือการกระท าอนัใดๆอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใด ๆ ต่อการบินพลเรือน 

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบการน าแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบติัโดยผูด้  าเนินการเดินอากาศ สนามบิน หรือหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยั  

แผนรักษาความปลอดภัย (Security Programme) มาตรการท่ีน ามาใชใ้นการป้องกนัการบินพลเรือนจาก
การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

พืน้ทีห่วงห้าม (Security Restricted Area) บริเวณพื้นท่ีการบินของสนามบินท่ีถูกระบุวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงเป็นอนัดบัแรก ๆ ท่ีตอ้งจดัให้มีการควบคุมการเขา้พื้นท่ีและการควบคุมการรักษาความปลอดภยั 
เพิ่มเติม  โดยปกติพื้นท่ีดงักล่าวจะรวมถึงพื้นท่ีส าหรับผูโ้ดยสารขาออกท่ีเดินทางโดยการบินเชิงพาณิชย์
ทั้งหมด ตั้งแต่จุดตรวจคน้จนถึงอากาศยาน พื้นท่ีลานจอดอากาศยาน พื้นท่ีคดัแยกสัมภาระ (Baggage Make-
up Areas) รวมถึงพื้นท่ีท่ีอากาศยานถูกน ามาใหบ้ริการซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสัมภาระและสินคา้ท่ีผา่นการตรวจคน้
แลว้  อาคารสินคา้ (Cargo Sheds)  พื้นท่ีไปรษณียภณัฑ ์ พื้นท่ีให้บริการครัวการบิน  และพื้นท่ีส าหรับท า
ความสะอาดอากาศยาน  

การส ารวจการรักษาความปลอดภัย (Security Survey) การประเมินความตอ้งการดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นช่องทางท่ีก่อให้เกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิ
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ชอบดว้ยกฎหมาย และการให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง (The Recommendation of Corrective 
Actions)  

การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) การทดสอบมาตรการการรักษาความปลอดภยัการบิน
โดยจะเป็นแบบลบัหรือเปิดเผยให้ผูป้ฏิบติังานทราบหรือไม่ก็ได ้เป็นสถานการณ์จ าลองโดยความพยายาม
จะก่อการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงอนัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ปืนเลก็ (Small Arms) อาวธุปืนขนาดเล็กทุกประเภท  

รัฐเจ้าของทะเบียนอากาศยาน (State of Registry) ประเทศท่ีอากาศยานนั้นจดทะเบียนไว ้

พื้นที่ปลอดอาวุธ (Sterile Area) พื้นท่ีตั้งแต่จุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารเป็นตน้ไปจนถึงอากาศยาน ซ่ึงการเขา้
พื้นท่ีมีการควบคุมอยา่งเขม้งวด 

สรรพภัณฑ์ (Stores aka Supplies) หมายถึง 1) ส่ิงของส าหรับจ าหน่ายหรือไม่จ  าหน่ายก็ไดโ้ดยมุ่งหมายเพื่อ
บริโภคแก่ผูโ้ดยสารและผูป้ระจ าหน้าท่ีบนอากาศยานซ่ึงส่ิงของนั้นจ าเป็นต่อการปฏิบติังานและการซ่อม
บ ารุงอากาศยานรวมถึงเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน   2) ส่ิงของส าหรับจ าหน่ายแก่ผูโ้ดยสารและผูป้ระจ า
หนา้ท่ีบนอากาศยานโดยจะถูกน าออกจากอากาศยานเม่ือลงจอด  

วตัถุต้องสงสัย (Suspect Item) วตัถุใด ๆ ท่ีอยูใ่นท่ีซ่ึงไม่ควรจะอยู ่วตัถุท่ีถูกทิ้งไวโ้ดยไม่มีเจา้ของ หรือวตัถุ
ท่ีผิดปกติโดยไม่สามารถให้ค  าอธิบายได ้ (ว่าท าไมถึงผิดปกติเช่นนั้น) และวตัถุท่ีพิจารณาแลว้ว่าเป็นภยั
คุกคาม 

ผู้โดยสาร/สัมภาระเปลี่ยนล า (Transfer Passengers/Baggage) หมายถึง ผูโ้ดยสาร/สัมภาระท่ีท าการ
เช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งเท่ียวบินท่ีแตกต่างกนั 

สินค้าเปลี่ยนล า (Transshipment Cargo) หมายถึง สินคา้ท่ีเดินทางมากบัอากาศยานล าหน่ึง จากสนามบิน
ในประเทศหน่ึงและขนถ่ายไปข้ึนบนอากาศยานอีกล าหน่ึงเพื่อขนส่งต่อไปยงัสนามบินของอีกประเทศหน่ึง  

สัมภาระลงทะเบียนทีไ่ปกบัผู้โดยสารผ่าน (Transit Hold Baggage) หมายถึง สัมภาระลงทะเบียนท่ีเดินทาง
มาพร้อมกบัอากาศยานซ่ึงด าเนินการโดยผูด้  าเนินการเดินอากาศระยะหน่ึงและยงัคงอยูบ่นอากาศยานล านั้น 
จนกระทัง่อากาศยานล านั้นเดินทางต่อไป  
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ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางออกจากสนามบินโดยยงัคงใชเ้ท่ียวบินเดียวกนักบัท่ี
ผูโ้ดยสารไดเ้ดินทางมาถึง 

สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) สัมภาระท่ีขนส่งเป็นสินคา้ ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
อาจจะเดินทางหรือไม่ไดเ้ดินทางไปกบัเท่ียวบินนั้น 

สัมภาระที่ไม่มีผู้มารับ (Unclaimed Baggage) สัมภาระลงทะเบียนท่ีมาถึงสนามบินพร้อมกบัอากาศยาน 
และไม่มีผูโ้ดยสารมารับหรือไม่มีผูม้าแสดงตนเป็นเจา้ของ 

สัมภาระที่ไม่มีผู้ดูแล (Unidentified Baggage) สัมภาระท่ีถูกทิ้งไวบ้ริเวณสนามบิน  อาจมีหรือไม่มีป้ายปิด
สัมภาระ (Baggage tag) ติดอยู ่ซ่ึงไม่มีผูโ้ดยสารมารับหรือแสดงตนเป็นเจา้ของ  
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บทที ่3  การแจกจ่ายและการแก้ไขเอกสาร 

3.1 การแจกจ่ายเอกสาร 

 แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ได้จดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ใน
หน่วยงานอุตสาหกรรมการบิน เอกสารฉบับน้ีจะแจกจ่ายให้กับผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการ
เดินอากาศ  ผูเ้ช่าพื้นท่ีภายในสนามบิน ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัของการบินพลเรือน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงถูกก าหนดให้มีการน ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีรายละเอียดในแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบติั ซ่ึงการแจกจ่ายตอ้งมีการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดโดยมิไดก้ าหนดเป็นชั้นความลบั   
 
3.2 การแก้ไขเอกสาร 
 เม่ือเน้ือหาของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ(NCASP) มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงตามมาตรฐานและขอ้แนะน าพึงปฏิบติัในภาคผนวกท่ี 17 ของอนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1944 (Chicago Convention, 1944) รวมถึงมาตรฐานและขอ้แนะน าพึงปฏิบติั ดา้นการ
รักษาความปลอดภยัท่ีบรรจุในภาคผนวกอ่ืนๆของอนุสัญญาฯ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะเป็นผูด้  าเนินการแจ้งข้อแก้ไขไปยงัผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ผูเ้ช่าพื้นท่ีภายใน
สนามบิน หรือหน่วยงานใดๆท่ีถูกก าหนดใหมี้การน ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีรายละเอียดใน
แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน (NCASP) ไปปฏิบติั และจดัท าการบนัทึกตามรูปแบบบนัทึก
การแก้ไขเอกสาร ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ท่ีมีขอ้มูลชั้นความลบัดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินในอนาคต ขอ้มูลนั้นจะเป็น
เอกสารแนบซ่ึงจะจดัท าเป็นชั้นความลบัและแจกจ่ายออกไปโดยมีการควบคุมตามความเหมาะสม 
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บทที ่4 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

4.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 4.1.1 อนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
 มีวตัถุประสงค์ เพื่อท่ีจะพฒันาหลกัการและเทคนิคของการเดินอากาศระหว่างประเทศ มีการ
วางแผน และพฒันาการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศผูล้งนามใน
อนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (Chicago Convention, 1944) น้ีดว้ย  
 4.1.2 อนุสัญญาฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาวา่ดว้ยความผดิและการกระท าอ่ืน ๆ บางประการท่ีกระท าบนอากาศยาน 
(Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)   
 อนุสัญญาวา่ดว้ยการปราบปรามการยดึอากาศยานโดยมิชอบ (Convention for The Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft)  
 อนุสัญญาวา่ดว้ยการปราบปรามการกระท าอนัมิชอบดว้ยกฎหมายต่อความปลอดภยัของการบิน
พลเรือน (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation)  
 พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระท าอนัรุนแรงอนัมิชอบด้วยกฎหมาย  (Protocol for the 
Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation) 

 ค  าศพัท์ต่างๆและบทบญัญติัต่างๆของอนุสัญญาต่างๆ เหล่าน้ีไดมี้ผลบงัคบัใช้ทางกฎหมายใน
ประเทศไทยเน่ืองจากรัฐสภาไทยไดต้รากฎหมายข้ึนเพื่ออนุวติัการอนุสัญญา ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐ
ภาคี เป็นพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 
4.2 กฎหมายภายในประเทศ 

 4.2.1 กฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 
 - พระราชบญัญติัการเดินอากาศ  พ.ศ. 2497 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นการอนุวติัการตาม

อนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ และภาคผนวกของอนุสัญญาฯ ซ่ึงในการจ ากดัสิทธิ หนา้ท่ี
ของบุคคลจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ท่ีตอ้งกระท าโดยการตราเป็นพระราชบญัญติั 
อาจจะเป็นการบญัญติัไว ้เพียงแต่ช่ือเร่ืองท่ีอนุวติัการโดยรายละเอียดนั้นอาจจะออกเป็นกฎหมายล าดบัรอง
ต่อไป ทั้งน้ี แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนระดบัชาติ (NCASP) ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ทาง
กฎหมายในประเทศไทยตาม พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 มาตรา 15 (1) ได้ก าหนดให้
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คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมติัแผนรักษาความปลอดภยั
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และในมาตรา 21 วรรคสอง ไดก้ าหนดให้ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ผู ้
ไดรั้บใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ และผูป้ระกอบการในสนามบินอนุญาตตอ้งรับผิดชอบ
และก ากบัดูแลการปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 - พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดให้การ
กระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่ออากาศยานหรือบนอากาศยาน หรือสนามบิน หรือ 
บุคคลใดๆท่ีอยู่ในเขตสนามบินหรือต่อส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีช่วยในการเดินอากาศว่าเป็นความผิดทาง 
อาญา และพระราชบญัญติัน้ีไดก้ าหนดบทลงโทษการก่อการกระท าเหล่านั้นไวด้ว้ย  
 4.2.2 กฎหมายล าดบัรอง  
 พระราชบญัญติัการเดินอากาศ มีการอนุวติัการภาคผนวกแห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ และให้มีการออกกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามกฎหมายการเดินอากาศฉบับดังกล่าว เช่น 
กฎกระทรวง ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกาศกระทรวง ประกาศส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภยัการบิน        
พลเรือน 
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บทที ่5 การแบ่งความรับผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการการบินพลเรือน  
 มาตรา 15 (1) แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด
แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ก าหนดวา่ ให้คณะกรรมการการบินพล
เรือนมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมติัแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 
 
5.2 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการบินพลเรือนดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1 ใหจ้ดัท าและพฒันาแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดย
คณะกรรมการการบินพลเรือนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแผนรักษาความปลอดภยัฯ ตลอดจนน าไปปฏิบติัและ
รักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัฯดงักล่าว 
  5.2.2 ก าหนดและจดัสรรความรับผิดชอบในการน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพล
เรือนแห่งชาติ ( NCASP) ในดา้นต่างๆไปปฏิบติั 
  5.2.3 จัดให้มีวิธีการในการประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างหน่วยงานภายใน     
ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบในด้านต่างๆของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 
  5.2.4 จดัเตรียมและแจกจ่ายแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
ให้กับผูด้  าเนินงานสนามบิน  ผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีด าเนินงานในประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  5.2.5 ทบทวนและรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภยัและวธีิการด าเนินงานหลงัจากมี
การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และด าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็นในการลดจุดอ่อน เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหมี้การเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายข้ึนอีกคร้ัง 
  5.2.6 ทบทวนและรับรองแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆของผู ้ด า เนินงานสนามบิน 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ตวัแทนควบคุม และหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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  5.2.7 ด าเนินการเพื่อท าให้มัน่ใจว่าการรักษาความปลอดภยั ณ สนามบินท่ีให้บริการกิจการ 
การบินพลเรือน มีส่ิงอ านวยความสะดวกสนบัสนุนท่ีเพียงพอซ่ึงตอ้งรวมถึงพื้นท่ีอาคารส านกังาน เคร่ืองมือ
ในการส่ือสาร เคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม และเคร่ืองมือในการฝึกอบรม 
  5.2.8 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัโดยผูด้  าเนินการ
เดินอากาศ ผูด้  าเนินงานสนามบิน และหน่วยงานอ่ืนๆหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีน ามาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภยัเหล่าน้ีไปปฏิบติั โดยจดัท าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(National Civil Aviation Security Quality Control Programme : NQCP) และน าแผนควบคุมคุณภาพการ
รักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) ไปปฏิบติัใช ้ซ่ึงแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) ให้รวมถึง การส ารวจ การตรวจสอบทั้งระบบ การตรวจสอบ
เฉพาะดา้น การทดสอบและการสอบสวนเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัการบิน ณ สนามบินท่ีให้บริการ
ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ 
  5.2.9 แกไ้ขปัญหาการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนหรือกฎท่ีใชใ้นการควบคุมการรักษา
ความปลอดภยัสนามบินพลเรือน และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัของอากาศยาน
จดทะเบียนหรืออากาศยานท่ีปฏิบติัการในประเทศไทยเม่ือมีเท่ียวบินท่ีอยู่ในภาวะตอ้งสงสัย และหน่วง
เหน่ียวอากาศยานดงักล่าว 
  5.2.10 บงัคบัใชก้ฎหมายหลกั และกฎหมายล าดบัรองของแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
  5.2.11 จดัท าและแจกจ่ายแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASTP) ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  รวมถึงรับรองแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  5.2.12 พฒันามาตรฐานระดับชาติและข้อแนะน าเก่ียวกับข้อก าหนดและระเบียบวิธีการ
ประเมินเคร่ืองมือและระบบรักษาความปลอดภยัรวมถึงการออกแบบสนามบินเพื่อท่ีจะปรับกายภาพ
สนามบินให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนและเพื่อรักษาระดบัความ
เช่ียวชาญ วิธีการด าเนินงานและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ระบบและกลอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
  5.2.13 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นโดยน ามาตรการรักษาความปลอดภยัการบินระหว่างประเทศสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
ร่วมกบัการออกแบบและการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ๆรวมทั้งการเปล่ียนแปลงใดๆของส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ณ สนามบินท่ีใหบ้ริการเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
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  5.2.14 ตรวจสอบและประเมินข่าวกรองและขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามนั้นโดยด าเนินงานตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองและปรับ
องค์ประกอบของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพื่อท าให้มัน่ใจว่า
มาตรการตอบโตไ้ดถู้กรวมรวมเขา้ไวใ้นขอ้มูลภยัคุกคามเหล่านั้นแลว้ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็น
ตลอดเวลา 
  5.2.15 ติดตามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานและข้อปฏิบติัท่ีแนะน าของภาคผนวกต่างๆของ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัและขอ้ก าหนดของประเทศ
อ่ืนๆท่ีประเทศไทยมีเท่ียวบินตรงและการด าเนินการเก่ียวกบัการออกกฎหมายและพฒันาแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นระดบั
นานาชาติ 
  5.2.16 รักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในการ
ทบทวนแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ต่างๆ ส าหรับตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยั 
  5.2.17 ให้ค  าแนะน าแก่รัฐบาล รัฐมนตรี ผูมี้อ  านาจหน้าท่ี และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
  5.2.18 ส ารวจระบบการรักษาความปลอดภยัสนามบินท่ีให้บริการกิจการการบินพลเรือนเพื่อ
ยืนยนัว่ากิจกรรมการรักษาความปลอดภยัของผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินงานเดินอากาศ ผูใ้ห้บริการ
รักษาความปลอดภยัการบิน และตวัแทนต่างๆจากหน่วยงานของรัฐไดท้  างานประสานกนั 
  5.2.19 สืบสวนและทบทวนเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัภายใตข้อ้ก าหนด
ของกฎหมาย 
  5.2.20 ประเมินการประสานงาน และการให้ค  าแนะน าต่อผูอ้  านวยการส านักงานการบิน      
พลเรือนแห่งประเทศไทยในการเห็นชอบขอ้ก าหนดต่างๆท่ีก าหนดข้ึนโดยประเทศอ่ืนๆภายใตแ้ผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) น้ี 
  5.2.21 สร้างความช านาญด้านเทคนิคการรักษาความปลอดภยัการบินและให้ค  าแนะน าแก่
กระทรวงการต่างประเทศ ในการเตรียมการประชุมหรือการส่ือสารระหวา่งรัฐอยา่งเป็นทางการในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบิน 
  5.2.22 เผยแพร่ผลของการประชุมหรือการส่ือสารระหว่างรัฐทั้ งท่ีไม่เป็นทางการและ         
เป็นทางการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
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  5.2.23 ท าใหม้ัน่ใจวา่ไดเ้ก็บรักษาบนัทึกรายละเอียดท่ีก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ส าหรับการจดัการและการก ากบัดูแล 
  5.2.24 จดัท าหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับการรับรองบุคคลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจ
คน้ 
 
5.3 ผู้ด าเนินงานสนามบิน 
   ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ ตาม
มาตรา 21 วรรค 2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พรบ.การเดินอากาศ (ฉบบัท่ี11) พ.ศ.2551 โดยแต่ละสนามบินใน
ประเทศไทยท่ีให้บริการสาธารณะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการและด าเนินงานสนามบินของตนเอง       
ผูด้  าเนินงานสนามบินแต่ละรายมีความรับผิดชอบในการจดัให้มีและน ามาตรการรักษาความปลอดภยัไปใช้
เพื่อป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ณ สนามบินท่ีตนด าเนินงาน 
 ความรับผดิชอบดา้นการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนของผูด้  าเนินงานสนามบินอยา่ง
นอ้ยมีดงัต่อไปน้ี 
  5.3.1 สร้างและรักษาไวซ่ึ้งบรรยากาศการรักษาความปลอดภยัเพื่อน ามาตรการต่างๆ ไปใชโ้ดย
หน่วยงานต่างๆท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีก าหนด 
  5.3.2 พฒันา น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซ่ึงแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport 
Security Program : ASP) ท่ีรับรองหรือเห็นชอบโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะ ณ สนามบินเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม
แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
  5.3.3 ท าใหม้ัน่ใจวา่การแต่งตั้งบุคคลในการด าเนินงานและการรักษาความปลอดภยัสนามบิน
ทางด้านการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  
  5.3.4 แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัสนามบินท่ีท าหน้าท่ีในการปฏิบติัตามและ/หรือ
การประสานงานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเฉพาะของแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  
  5.3.5 จดัตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบินเพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
  5.3.6 ท าให้มัน่ใจว่า เม่ือมีการก่อสร้างหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสนามบิน ให้ระบุ
ขอ้ก าหนดต่างๆในดา้นการรักษาความปลอดภยัให้เป็นไปในทางเดียวกนักบัการออกแบบและก่อการสร้าง
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 
 

 ฉบับที ่1   หน้า 35 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย     

  5.3.7 ท าให้มัน่ใจว่า ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก่อนการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการเปล่ียนแปลงใหม่ๆต่อส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยูแ่ลว้ ณ 
สนามบิน 
  5.3.8 จัดให้มีและรักษาไวซ่ึ้งขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ส าหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภยัเพื่อให้เป็นแนวทางแก่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้ง 
  5.3.9 จดัใหมี้เคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัท่ีจ าเป็นส าหรับสนบัสนุนการรักษาความปลอดภยั
ในการบินพลเรือน ณ สนามบินและการท าใหม้ัน่ใจวา่มีการใชแ้ละรักษาเคร่ืองมือดงักล่าวอยา่งถูกตอ้ง 
  5.3.10 จดัให้มีโครงสร้างทางกายภาพท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
  5.3.11 พฒันาและการปฏิบติัตามแผนควบคุมคุณภาพภายในเพื่อท าให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติั
ตามวิธีด าเนินงาน แผนหรือระบบตามท่ีก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) อย่างเพียงพอ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในดา้นการประกนัคุณภาพภายในตอ้งมีการรายงานตรงต่อ
ผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆท่ีมีผลต่อความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของการปฏิบติังานของอากาศ
ยานและต่อการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของสนามบิน 
  5.3.12 ท าการส ารวจ (Survey) การตรวจสอบเฉพาะดา้น (Inspection) การทดสอบ (Test) และ
การตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) ถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัและขั้นตอนปฏิบติั ณ สนามบินโดยอาศยั
ในการน าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) ไปใช้และท าให้
มัน่ใจวา่มีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆอยา่งรวดเร็ว 
  5.3.13 ปฏิบติัตามและการให้ความร่วมมือกบัแผนควบคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) ของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  5.3.14 จดัตั้ งศูนย์ปฏิบติัการฉุกเฉิน (EOC) ท่ีสนามบินส าหรับใช้ในการบริหารจดัการ
เหตุการณ์ดา้นการรักษาความปลอดภยัหรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 
  5.3.15 ท าการตรวจคน้ลูกเรือ ผูโ้ดยสาร สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) และการ
ตรวจคน้สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสาร (Accompanied Baggage / Accompanied Hold Baggage) ท่ีเป็นเท่ียวบิน
ประจ าระหว่างประเทศ และเท่ียวบินภายในประเทศทั้งหมดตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการบินพล
เรือนหรือผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การท าการตรวจคน้ดงักล่าวนั้นเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
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  5.3.16 ปฏิบติัตามแผนควบคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) 
เพื่อท าให้มั่นใจว่าการตรวจค้นนั้ นเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) เม่ือมีการมอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืนๆท าการตรวจคน้ 
  หากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนท าการตรวจคน้ตามขอ้ 5.3.15 ตอ้งท าให้มัน่ใจว่าการ
ตรวจคน้นั้นเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดยผา่นการควบคุม
คุณภาพตามแผนควบคุมคุณภาพของหน่วยงานนั้น 
  5.3.17 ท าให้มัน่ใจว่าบุคคลผูป้ฏิบติังานตรวจค้นตอ้งได้รับการรับรองตามขอ้ก าหนดของ     
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  5.3.18 ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการรักษาความปลอดภยัโดยทนัที ในบริเวณ
พื้นท่ีของสนามบินท่ีมีควบคุมตามจุดประสงค์การรักษาความปลอดภัย และบริเวณติดตั้ งเคร่ืองช่วย
เดินอากาศหรือบริเวณใดๆตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  5.3.19 ควบคุมการเขา้-ออกพื้นท่ีสนามบินท่ีมีการควบคุมตามจุดประสงค์การรักษาความ
ปลอดภยัตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยั
สนามบิน (ASP) ท่ีไดรั้บการเห็นชอบโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  5.3.20 น าระบบบตัรอนุญาตของสนามบินไปใชก้บับุคคลทั้งหมดท่ีไม่มีการดูแล (Unescorted) 
ในการเขา้พื้นท่ีหวงห้าม (SRA) สถานท่ีติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศและสถานท่ีอ่ืนท่ี
ก าหนด รวมทั้งระบบการด าเนินงาน การควบคุมโดยใช้เจา้หน้าท่ีต ารวจและการรักษาระบบไวต้ามแผน
รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  และทิศทางอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.3.21 จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัภายในพื้นท่ีควบคุมโดยมีจุดประสงค์ในการ
รักษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออากาศยาน    
การปฏิบัติการบิน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการบินและความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินท่ีอยู่ใน      
อากาศยาน 
  5.3.22 จดัท ามาตรการตระเวนตรวจสนามบินและส่ิงอ านวยความสะดวก อากาศยานและ
อุปกรณ์เพื่อให้คน้พบและจบักุมผูบุ้กรุก หรือเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีอาจแสดงถึงภยัคุกคามต่อการ
รักษาความปลอดภยัและความปลอดภยัในการปฏิบติัการของอากาศยาน 
  5.3.23 ตรวจสอบประวติั (Background Check) เพื่อยืนยนัตวับุคคลและประสบการณ์ท่ีผา่นมา
รวมไปถึงประวติัอาชญากรรมของบุคคลท่ีเหมาะสมในการเขา้ไปยงัพื้นท่ีเขตการบินและพื้นท่ีหวงห้ามโดย
ไม่ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแล ซ่ึงถา้จะปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพควรจะมีการตรวจสอบประวติั
ทุกคร้ังท่ีท าการต่ออายบุตัรรักษาความปลอดภยัสนามบิน (Airport Security Identification Permits)  
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  5.3.24 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) และขอ้ก าหนดอ่ืนๆของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อท าให้มัน่ใจวา่บุคคลต่างๆ
ท่ีท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไดรั้บการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีรับรองโดยส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยและผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมตอ้งมีความสามารถตามท่ีก าหนด พร้อมดว้ยการลงบนัทึก
ประวติัการฝึกอบรมพร้อมทั้งจดัท าและประเมินการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  5.3.25 จดัให้มีบริการท่ีสนบัสนุนดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
เม่ือมีการร้องขอ 
  5.3.26 ร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน และให้ขอ้แนะน าและ
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานนั้นๆเม่ือไดรั้บแจง้หรือสั่งการจากผูมี้อ านาจ 
  5.3.27 พฒันาและน ามาตรการไปปฏิบติัเพื่อจะป้องกนัวตัถุตอ้งห้าม อาวุธ วตัถุระเบิดหรือกล
อุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาจจะน าไปใชใ้นการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือการ
น าข้ึนไปบนอากาศยานของพลเรือน 
  5.3.28 ท าใหม้ัน่ใจวา่กิจกรรมต่างๆทั้งหมดท่ีด าเนินการโดยสนามบินไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การเงินเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีบญัญติัไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 
   5.3.29 บริหารจดัการภาระหน้าท่ีอ่ืนๆในดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินท่ีก าหนดโดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะระหว่างช่วงท่ีภยัคุกคามสูงกว่าปกติ 
หรือมีภยัคุกคามต่อเท่ียวบินใดๆเป็นการเฉพาะ 
 
5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
 ผูใ้ห้บริการจราจรทางอากาศตอ้งจดัท าและน าแผนรักษาความปลอดภยัการให้บริการจราจรทาง
อากาศท่ีเหมาะสมไปปฏิบติั เพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านความปลอดภยัท่ีมีอยู่ในแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ท่ีได้รับการเห็นชอบจากส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามแผน
รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
 ผูใ้ห้บริการจราจรทางอากาศมีความรับผิดชอบการรักษาความปลอดภยัการบินท่ีเฉพาะเจาะจง
ส าหรับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศระหว่างเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัเก็บและการส่งขอ้มูลเก่ียวกบัอากาศยานในกรณีท่ีอากาศยานนั้นเกิดการ
กระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  
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5.5 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีมีเท่ียวบินเขา้ออกระหว่างประเทศหรือภายในประเทศไทยตอ้งจดัท า

และน าแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Program: AOSP) ไป
ปฏิบติัและรักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ใหเ้หมาะสมตามขอ้ก าหนด
ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และตอ้งน าส่งผูอ้  านวยการส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อใหก้ารรับรอง 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูด้  าเนินการเดินอากาศเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยมีดงัต่อไปน้ี 
  5.5.1 พฒันาและน าแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ไปปฏิบติัและ
รักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
  5.5.2 แต่งตั้ งบุคลากรให้เพียงพอส าหรับการน ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้นแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
(AOSP)  
  5.5.3 แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีหน้าท่ีตามข้อก าหนดของแผนรักษาความ
ปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  และ/หรือท าหน้าท่ีประสานงานในการน าแผนรักษาความ
ปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ไปปฏิบติั 
  5.5.4 พฒันาและน าแผนควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังาน แผนงาน ระบบ และแผนท่ีก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP)   ผูท่ี้มีความรับผดิชอบในการประกนัคุณภาพภายในตอ้งมีการน าเสนอต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ในเร่ืองต่างๆท่ีมีผลต่อความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของการด าเนินงานอากาศยานและการน า
แผนควบคุมคุณภาพภายในท่ีไดรั้บการรับรองไปปฏิบติั 
  5.5.5 ส ารวจ ตรวจเฉพาะด้าน ทดสอบและตรวจสอบทั้งระบบของมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัการบินและขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างละเอียด โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนควบคุม
คุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) และท าให้มัน่ใจว่ามีการแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้บกพร่องต่างๆท่ีระบุไวอ้ยา่งรวดเร็ว 
  5.5.6 ควบคุมการเข้าออกพื้นท่ีของสนามบินเพื่อการรักษาความปลอดภยัภายใตพ้ื้นท่ีของ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
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  5.5.7 บริหารจดัการภาระหน้าท่ีในด้านการรักษาความปลอดภยัการบินตามท่ีก าหนดโดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเม่ือมีภยัคุกคามต่อการบินสูงกวา่ปกติ หรือภยัคุกคามต่อเท่ียวบิน
หน่ึงๆเป็นการเฉพาะ 
  5.5.8 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามดูแล (Escort) ภายในพื้นท่ีควบคุมของ
สนามบินเพื่อป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายต่ออากาศยาน การปฏิบติัการ
บิน ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการบินและความปลอดภยัของชีวติทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นอากาศยาน 
  5.5.9 ท าให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีน ามาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภยัไปใช้ได้รับการ
ตรวจสอบประวติัดงัท่ีระบุไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
  5.5.10 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) และขอ้ก าหนดอ่ืนๆของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อท าให้มัน่ใจวา่บุคคลต่างๆ
ท่ีท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไดรั้บการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีเห็นชอบโดยส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยและผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมตอ้งมีความสามารถตามท่ีก าหนด พร้อมดว้ยการลงบนัทึก
ประวติัการฝึกอบรมพร้อมทั้งจดัท าและประเมินการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  5.5.11 พฒันาและน ามาตรฐานไปปฏิบัติส าหรับการป้องกันวตัถุต้องห้าม อาวุธ หรือกล
อุปกรณ์อนัตรายใดๆท่ีอาจจะใช้ในการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายท่ีข้ึนไปบน
อากาศยาน 
  5.5.12 ท าให้มัน่ใจวา่กิจกรรมต่างๆทั้งหมดท่ีด าเนินการโดยผูด้  าเนินงานเดินอากาศไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีบญัญติัโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 
  5.5.13 ท าให้มัน่ใจว่ามีการตรวจสอบดา้นการรักษาความปลอดภยัก่อนเท่ียวบิน (Pre-flight 
Check) ตามกระบวนการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการเห็นชอบแลว้และเก็บรักษาเอกสารของการตรวจสอบ 
  5.5.14 น ามาตรการในแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ท่ีรับรองโดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปใชก้บัเท่ียวบินท่ีอยูภ่ายใตภ้ยัคุกคามท่ีเพิ่มข้ึน  เพื่อให้มัน่ใจวา่
ผูโ้ดยสารท่ีข้ึนลงจากอากาศยานไม่ทิ้งวตัถุไวบ้นอากาศยานขณะท าการบิน ณ จุดผูโ้ดยสารแวะพกั (Transit 
Stop)  
  5.5.15 ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้มัน่ใจวา่มีการป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต
เขา้หอ้งผูค้วบคุมอากาศยานในเท่ียวบินนั้นๆระหวา่งท าการบิน 
  5.5.16 ท าให้มัน่ใจวา่ผูค้วบคุมอากาศยาน (Pilot In Command) ไดรั้บแจง้จ านวนผูโ้ดยสารท่ี
น าอาวธุข้ึนไปบนอากาศยานและต าแหน่งท่ีนัง่ในหอ้งผูโ้ดยสาร (เช่น เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั) 
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  5.5.17 น ามาตรการต่างๆ ไปปฏิบติัท่ีสนามบิน เพื่อป้องกนั สินคา้ สัมภาระ จดหมาย ส่ิงของ 
และส่ิงจ าเป็นของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีมีการเคล่ือนยา้ยภายในสนามบินและมีเจตนาท่ีจะน าข้ึนบน
อากาศยานเพื่อป้องกนัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
  5.5.18 พฒันาและน ามาตรการไปปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่าผูข้นส่งสินคา้และคูเรียร์ พสัดุด่วน
พิเศษ อุปกรณ์ของสายการบิน (Company Material) จดหมายของสายการบิน (Company Mail) และอาวุธท่ี
เจตนาจะน าข้ึนอากาศยานอยู่ภายใต้การควบคุมการรักษาความปลอดภยัตามแผนรักษาความปลอดภยั
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ท่ีได้รับการรับรอง โดยมีการพฒันาและน ามาตรการต่างๆไปใช้เพื่อให้
มัน่ใจวา่การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูโ้ดยสารบน
อากาศยาน (Catering Stores) และส่ิงของท่ีน าไปขายบนอากาศยาน (Merchandise) ท่ีจะน าข้ึนบนอากาศ
ยานอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดา้นการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมตามท่ีไดรั้บการรับรอง 
  5.5.19 ผูด้  าเนินการเดินอากาศและผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ตอ้งจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในด้าน   
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
 
5.6 ผู้เช่าพืน้ทีส่นามบินหรือผู้ใช้พืน้ทีส่นามบิน  
 ผูเ้ช่าพื้นท่ีสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ีสนามบินรวมถึงผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจในสนามบิน
และไดรั้บสัมปทานหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีของสนามบิน หรือมีการเขา้ออกจากพื้นท่ี
สาธารณะสู่พื้นท่ีเขตการบินตอ้งรับผิดชอบควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ีของบุคคล สินคา้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการเขา้ออกพื้นท่ีโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตและไม่มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือส่ิงของ
ต่างๆระหวา่งพื้นท่ีสาธารณะกบัพื้นท่ีเขตการบินซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัและขอ้ก าหนดท่ีมีรายละเอียดใน
แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน 
(ASP) ท่ีรับรองโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูเ้ช่าพื้นท่ีสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ี
สนามบินจะตอ้งไดรั้บเอกสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) และตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดการควบคุมการเขา้พื้นท่ีหวงหา้ม 
 ผูเ้ช่าพื้นท่ีในสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ีสนามบินตอ้งส่งแผนรักษาความปลอดภยัให้ผูด้  าเนินงาน
สนามบินเพื่อเห็นชอบเก่ียวกบัเร่ืองการเขา้พื้นท่ีหวงห้าม (SRA) พื้นท่ีควบคุม (Controlled Area) และพื้นท่ี
เขตการบิน (Airside)  
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 ผูเ้ช่าพื้นท่ีในสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ีในสนามบินตอ้งด าเนินการฝึกอบรมด้านการรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัพนกังานของตนเองและตอ้งมัน่ใจวา่พนกังานนั้นๆไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองความตระหนกั
ดา้นการรักษาความปลอดภยัการบิน 

 
5.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police Authority)  
 ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปกป้องการบินพลเรือนท่ีอาจเกิดจากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใน
ประเทศไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน ดงัต่อไปน้ี  

5.7.1 ป้องกนัและตรวจจบัการก่ออาชญากรรม บริเวณท่ีเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการบิน
พลเรือน 

5.7.2 เฝ้าระวงัและลาดตระเวนพื้นท่ีสาธารณะของอาคารผูโ้ดยสารรวมถึงเขตร้ัวรอบนอก
อยา่งสม ่าเสมอ 

5.7.3 เฝ้าระวงัผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกเป็นประจ าซ่ึงอาจจะมีบุคคลท่ีเป็นภยัคุกคามต่อการ
บินพลเรือนแฝงอยู ่

5.7.4 จดัท าแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบสนองและควบคุมเหตุการณ์ การจ้ีเคร่ืองบิน การวางระเบิด 
หรือภยัคุกคามอ่ืนๆ การจู่โจมภาคพื้นและการไม่ปฏิบติัตามกฎการบินทัว่ไป โดยร่วมมือกบัส านักงาน    
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.7.5 จดัหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านซ่ึงอย่างน้อยจะตอ้งรวมถึงหน่วยต่อตา้นการก่อการร้าย 
(Anti-terrorist Unit) การบุกเขา้แทรกแซงโดยใชอ้าวุธ (Armed Intervention) การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือ
ตวัประกนั (Hostage Negotiation) และการท าลายวตัถุระเบิด (Explosive Device Disposal) 

5.7.6 จดัให้มีหน่วยติดอาวุธท่ีมีขีดความสามารถเคล่ือนท่ีเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนท่ีสนามบิน 

5.7.7 จดัใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีต ารวจดา้นปฏิบติัการการรักษาความปลอดภยัการบินและ
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานรวมถึงใหก้ารช่วยเหลือในการส่งเสริมการตระหนกัถึงการรักษาความ
ปลอดภยัระหวา่งสาธารณชนและบุคคลท่ีท างานดา้นการบิน 
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5.8 กระทรวงกลาโหม 
 หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมจะตอ้งพร้อมปฏิบติังานท่ีสนามบินในประเทศไทยในการใช้
แผนเผชิญเหตุในส่วนของการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน การปฏิบติัการใดๆของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจะประสานงานกบัศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล (ศตก. - CTOC) 
 กระทรวงกลาโหมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินโดยมีการจดัการดา้นการ
ต่อตา้นการก่อการร้ายท่ีรวมเอาหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดทั้งในระดบักลยทุธ์และปฏิบติังาน ณ สนามบิน
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ร่วมกัน   กระทรวงกลาโหมด าเนินการภายใต้กรอบการท างานของ
หน่วยงานเพื่อท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าจะมีความร่วมมือในด้านการรักษาความปลอดภยัการบินในฐานะเป็น
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนดา้นสภาพแวดลอ้มการรักษาความปลอดภยัการบิน  กระทรวงกลาโหมสามารถจดัให้
มีการตอบสนองต่อภยัคุกคามต่างๆของการบินไดใ้นระดบัหน่ึง  ส่วนการปรับปรุงมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัเชิงป้องกนั กระทรวงกลาโหมสามารถใช้ทหารและส่ิงอ านวยความสะดวกร่วมกนักบัพลเรือนได้
เพื่อท่ีจะช่วยยกระดบัการรักษาความปลอดภยัการบินของประเทศไทย 
  
5.9 กระทรวงคมนาคม 
  กระทรวงคมนาคมเป็นผูก้  ากบัดูแลการด าเนินงานต่างๆ และประเมินผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงานในสังกดัให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งมีความปลอดภยัและทัว่ถึง 
  
5.10 กระทรวงมหาดไทย 

 การรักษาความปลอดภยับริเวณสนามบินในจงัหวดัท่ีอยู ่ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบสนามบินท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
 กรณีเกิดสาธารณภยัฉุกเฉินในบริเวณสนามบิน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของประเทศ ใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ เป็นแนวทางจดัการสาธารณภยั โดยไม่ขดัต่อหลกัปฏิบติั
ระหวา่งประเทศ  
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5.11 กระทรวงการคลงั 
 กระทรวงการคลงั (กรมศุลกากร) มีความรับผิดชอบในการตรวจสินคา้หรือของท่ีน าเขา้หรือ
ส่งออกจากประเทศไทยทางชายแดนรวมถึงสนามบินระหว่างประเทศเพื่อปกป้องประเทศชาติและสังคม 
หากพิจารณามุมมองการปฏิบติังานของกระทรวงการคลงั (กรมศุลกากร) จะตอ้งประเมินความเส่ียงของ
สินคา้หรือของท่ีน าเขา้หรือส่งออกจากประเทศไทยท่ีผา่นสนามบินระหวา่งประเทศ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ความ
สนใจในการปฏิบติัพิธีการศุลกากรและการตรวจสินคา้หรือของท่ีน าเขา้หรือส่งออกทางสนามบินระหวา่ง
ประเทศท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดภยัคุกคามต่อความมัน่คงบริเวณสนามบินระหวา่งประเทศหรือบริเวณชายแดน 
 
5.12 กระทรวงการต่างประเทศ 
  5.12.1  กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อการรักษาความปลอดภยัการบินของประเทศ
ไทยผ่านทางการทูตท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยและให้มีขีด
ความสามารถในการรักษาความปลอดภยัในระดบันานาชาติ โดยผา่นการสนบัสนุนการท ากิจกรรมในระดบั
ภูมิภาคของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆในประเทศไทย ตลอดจนการจดัให้มีบริการการรักษาความปลอดภยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียวต่อสาธารณชน 
  5.12.2  กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงท างานร่วมกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย มีความรับผดิชอบดงัน้ี 

5.12.2.1 อ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการส่ือสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความ
ปลอดภยัโดยใชช่้องทางการทูตกบัรัฐอ่ืนๆ 

5.12.2.2 ประสานงานกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนและระหวา่งการ
ประชุมหรือการส่ือสารระหวา่งรัฐโดยผา่นช่องทางทางการทูตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบิน 

5.12.2.3 แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่าท่ีสามารถจะ
ปฏิบติัได ้โดยขอ้มูลดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการรับรองและการเสนอขอให้รับรองขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 
หรือขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบิน เพื่อให้ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยใชป้ระเมินผลกระทบต่างๆ   น าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นไปปฏิบติัจริง และกระจายขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ
ไปยงัผู ้อ่ืนในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ถูกก ากับดูแลภายใต้แผนรักษาความปลอดภัยใน            
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ฉบบัน้ี 
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5.13 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบการใช้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องเม่ือมีการฝ่าฝืนกฎหมายและ
บงัคบัใชก้ฎหมายเม่ือมีการกระท าความผดิต่อความปลอดภยัในดา้นการบินพลเรือน  
 
5.14 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
 สภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล และเป็น
หน่วยประสานงานระหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานภายในจงัหวดัต่างๆและหน่วยงานภายในของรัฐ  สภาความ
มัน่คงแห่งชาติจดัตั้งข้ึนเพื่อยกระดบัการประสานงานกบัหน่วยงานทั้งหมดของรัฐบาลเก่ียวกบัประเด็นความ
มัน่คงระดบัชาติ รวมถึงการรักษาความปลอดภยัการบิน สมาชิกของสภาความมัน่คงแห่งชาติประกอบดว้ย
หน่วยงานของรัฐบาลไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามในการต่อตา้นการก่อการร้ายเช่นเดียวกบัต ารวจและ
ส านกังานของผูว้า่ราชการจงัหวดัจากแต่ละจงัหวดั สภาความมัน่คงแห่งชาติควบคุมดูแลแผนการต่อตา้นการ
ก่อการร้ายแห่งชาติซ่ึงก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยและจงัหวดัต่างๆ  โดยสภาความ
มัน่คงแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบในการประเมินภยัคุกคามและก าหนดระดบัของภยัคุกคามในประเทศไทย  
 
5.15 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
 ส านกังานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประเมินขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูลดา้นภยัคุกคามการบินพลเรือนและส่งผลกระทบต่อประเทศ 
ขอ้มูลดังกล่าวจะต้องถูกส่งไปยงัสภาความมัน่คงแห่งชาติ (National Security Council: NSC) โดย
ด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติ 

 
5.16 บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ ากดั 
 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีหน้า ท่ีต้องท าให้มั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์ส าหรับขนส่งบน        
อากาศยานโดยสารมีความมัน่คง ปลอดภยัและปราศจากการน าวตัถุระเบิด กลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ือง 
หรือระเบิดเพลิง ในฐานะผูด้  าเนินงานไปรษณียท่ี์เป็นตวัแทนจะตอ้งจดัการไปรษณียร์ะหว่างประเทศให้
สอดคลอ้งกบัการควบคุมการรักษาความปลอดภยัท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 ทั้งน้ี บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบินพลเรือนฉบบัท่ี 93 วา่
ดว้ยเร่ืองการรักษาความปลอดภยัสินคา้และไปรษณียภณัฑท์างอากาศ  
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5.17 การบินทัว่ไป (General Aviation) 
 ผูด้  าเนินงานหรือเจา้ของตอ้งท าให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานการบินทัว่ไปจะเป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนและจะไม่ท าให้เกิดการผ่อนปรนต่อการด าเนินการรักษาความ
ปลอดภยั  
 
5.18 ตัวแทนควบคุม 
 ตวัแทนควบคุมตอ้งพฒันา น าไปใช้ และรักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัตวัแทนควบคุมท่ี
ไดรั้บการรับรองจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตวัแทนควบคุมท่ีรับสินคา้ ห่อพสัดุ หรือ
วตัถุอ่ืนๆท่ีขนส่งทางอากาศบนอากาศยานตอ้งรับผิดชอบต่อการยืนยนัของวตัถุแต่ละช้ินเพื่อให้มัน่ใจว่า
ความเส่ียงใดๆท่ีจะเกิดต่ออากาศยานนั้นมีน้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบต่อขั้นตอนการรักษาความ
ปลอดภยัเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

ก) การยอมรับวตัถุแต่ละช้ินเพื่อการขนส่งทางอากาศโดยทนัทีตอ้งมาจากผูส่้งทราบตวัตน
และผูส่้งไม่ทราบตวัตน 

ข) เม่ือมีผูส่้งไม่ทราบตวัตน ตอ้งด าเนินการท าให้ทราบตวัผูส่้ง  รวมถึงตรวจคน้สินคา้และ
วตัถุอ่ืนๆเพื่อท าให้มัน่ใจว่าผูส่้งไม่ได้บรรจุส่ิงต่างๆหรืออุปกรณ์ใดๆท่ีจะก่อให้เกิดภยัคุกคามต่อความ
ปลอดภยัของการบิน 

ค) ท าให้มัน่ใจว่าจากเวลาท่ีรับจนกระทัง่ถึงเวลาท่ีส่งจากผูด้  าเนินการนั้น ไม่มีการน า
ส่ิงของใดๆไม่วา่อะไรก็ตามเขา้ไปในคลงัสินคา้หรือตูเ้ก็บสินคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 ทั้งน้ีตวัแทนควบคุมตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบินพลเรือนฉบบัท่ี 93 วา่ดว้ยเร่ืองการ
รักษาความปลอดภยัสินคา้และไปรษณียภณัฑท์างอากาศ  
 
5.19 ผู้เป็นเจ้าของต่อตัวแทนของตน  
   เน่ืองจากอาจจะมีการมอบอ านาจในการปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั
การบินจากผูเ้ป็นเจา้ของผา่นไปยงัตวัแทนของตน ความสัมพนัธ์ในรูปของการท าสัญญาหรือความสัมพนัธ์
อ่ืนใดระหว่างผูเ้ป็นเจา้ของและตวัแทนของตนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ป็นเจา้ของทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ความรับผดิชอบเฉพาะท่ีถูกด าเนินงานโดยตวัแทนจะตอ้งระบุรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภยัของผู ้
เป็นเจา้ของ  
 ผูเ้ป็นเจา้ของจะตอ้งรับผิดชอบในการน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) น้ีไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัของตนเอง ถา้ความรับผิดชอบ
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ใดๆท่ีไม่ไดถู้กน าไปปฏิบติัหรือน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะถือ
วา่เร่ืองดงักล่าวมีขอ้บกพร่องและจะด าเนินการแกไ้ขตามความเหมาะสม 
 
5.20 หน่วยงานอ่ืนๆ 
 หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐบาล หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีหน้าท่ีตามกฎหมายและ
ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีสนามบินจะตอ้งปฏิบติัตามาตรการรักษาความปลอดภยัและวิธีด าเนินการการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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บทที ่6 การประสานงานและการส่ือสาร 

6.1 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Committee: NCASC) 
 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Committee: NCASC) จดัตั้งข้ึนเพื่อให้มีการประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ผูใ้ห้บริการการจราจรทางอากาศ และหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยให้
คณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ 
2. ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม กรรมการ 
3. ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั กรรมการ 
4. ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม กรรมการ 
5. ผูแ้ทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
6. ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 
7. ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
8. ผูแ้ทนกองบญัชาการกองทพัไทย กรรมการ 
9. ผูแ้ทนกรมท่าอากาศยาน กรรมการ 
10. ผูแ้ทนศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล กรรมการ 
11. ผูแ้ทนส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กรรมการ 
12. ผูแ้ทนส านกัข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ 
13. ผูแ้ทนกองบญัชาการต ารวจสันติบาล กรรมการ 
     ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                                   
14. ผูแ้ทนส านกังานตรวจคนเขา้เมือง กรรมการ 
15. ผูแ้ทนกรมศุลกากร กรรมการ 
16. ผูแ้ทนบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) กรรมการ  
17. ผูแ้ทนบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั  กรรมการ 
18. ผูแ้ทนบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 
19. ผูแ้ทนคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจการบิน กรรมการ 
     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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21. ผูแ้ทนบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั กรรมการ 
22. ผูแ้ทนสมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย      กรรมการ 
23. ผูแ้ทนสมาคมนกับินไทย กรรมการ 
24. ผูจ้ดัการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน กรรมการ 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
25. ผูจ้ดัการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน กรรมการและเลขานุการ 
      ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
26. เจา้หนา้ท่ีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
      ตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย  
27. ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคร้ังคราว กรรมการ 
      ตามท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง  
 

ซ่ึงคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัมาตรการดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนท่ีจ าเป็นเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ภยัคุกคาม 
2. ด าเนินการทบทวนและให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีการปรับแกม้าตรการท่ีจ าเป็น

โดยสอดคล้องกบัสถานการณ์ภยัคุกคาม ตลอดจนเป็นไปตามการพฒันาเทคโนโลยีและเทคนิคด้านการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

3. ด าเนินการประสานงานวา่ดว้ยเร่ืองมาตรการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรการและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของแผนรักษาความปลอดภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และเป็นไปตามสถานการณ์
ภยัคุกคาม  

4. เสนอแนะนโยบายและกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนใหม่ๆ 
ตลอดจนผลกัดนัใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบจดัท าหรือแกไ้ขกฎระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สนบัสนุน และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบสนามบินแห่งใหม่หรือขยายส่ิงอ านวย
ความสะดวกเดิมท่ีมีอยู ่

6. ทบทวนขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัสนามบิน  (Airport Security 
Committee : ASC) และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
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7. พิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศและรัฐอ่ืนๆ เพื่อให้
บรรลุถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหมี้การรักษาความปลอดภยัการบิน
ในภาพรวมทั้งหมด 

8. ใหข้อ้มูลตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกบับริบทของขอ้มูลความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัเพื่อใหส้ านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยน าไปพิจารณาเป็นระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนต่อไป 

9. ให้ค  าแนะน า พิจารณาปรับปรุง และให้ความเห็นชอบต่อข้อแก้ไขของแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP)  และแผนอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและภยัคุกคาม ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อขอ้แกไ้ขของ 
NCASP 

10.  พิจารณาอนุมัติแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASTP) เพื่อให้มัน่ใจวา่การฝึกอบรมดา้นการรักษาความปลอดภยัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) 

11.  พิจารณาอนุมติัแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NQCP) เพื่อให้มีการตรวจสอบระดบัการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพล
เรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) 

12. แต่งตั้ งอนุกรรมการเพื่อกระท ากิจการอันอยู่ในขอบเขตแห่งอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 

13. ด าเนินการด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้เป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 17 แห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

14. จดัให้มีการประชุมเก่ียวกบัดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง ซ่ึงจะต้องมีการบนัทึกรายงานการประชุมเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐานพร้อมทั้งด าเนินการแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการฯและประธานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัของแต่ละสนามบิน 
 
6.2 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee) 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินในประเทศไทย จะตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัสนามบิน 
เพื่อช่วยและให้การสนับสนุนผูจ้ดัการดา้นการรักษาความปลอดภยั  จุดประสงค์ของคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภยัคือการทบทวนและพฒันามาตรการตลอดจนขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัท่ีสนามบินภายใต้
ปัจจยัหลักท่ีก าหนดไว ้ คณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัสนามบินเป็นหน่วยประสานงานในการน า
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มาตรการการรักษาความปลอดภยัไปปฏิบติัท่ีสนามบินระหว่างหน่วยงานท่ีเข้าร่วมในแผนการรักษาความ
ปลอดภยัสนามบิน  สมาชิกของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบินจะตอ้งจดัตั้งข้ึนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสนามบิน  โดยทัว่ไปแลว้องคป์ระกอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบิน 
   - ผูจ้ดัการสนามบินหรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีได้รับการเห็นชอบโดยผูอ้  านวยการส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  2. สมาชิก ควรจะรวมถึงผูแ้ทนจากหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
   - ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามท่ีจะสามารถปฏิบติัได)้ 
   - ผูด้  าเนินงานสนามบิน 
   - ผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
   - ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
   - หน่วยงานทหารในพื้นท่ี 
   - ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
   - กรมศุลกากร 
   - กรมควบคุมโรค 
   - ส านกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
   - ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ผูใ้หบ้ริการจราจรทางอากาศ 
   - บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
   - ผูรั้บขน/ตวัแทนผูรั้บขน 
   - หน่วยงานท่ีใหบ้ริการภาคพื้น 
       - องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
  3. เลขานุการคณะกรรมการ 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัสนามบินจะไม่ไปแทนท่ีความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหรือท่ีก าหนดข้ึนของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในคณะอนุกรรมการฯ 
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบินคือ 

1) ท าให้มั่นใจว่าได้มีการจัดท าแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

http://www.doa.go.th/ard/
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2) ท าให้มัน่ใจว่าแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอส าหรับการน า
มาตรการการรักษาความปลอดภยัไปใช ้เพื่อสะทอ้นการปฏิบติัในปัจจุบนั 

3) ติดตามมาตรการและขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆและพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมในการ
ต่อตา้นภยัคุกคามต่อการบินพลเรือนท่ีสนามบินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ดูแลรักษา และพฒันาแผนท่ี (Maps) และแผนผงั (Charts) ของพื้นท่ีหวงห้ามท่ีสนามบิน
สนามบินและพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินการของสนามบิน ซ่ึงจะตอ้งรวมถึงต าแหน่งท่ีตั้งของจุด
ควบคุมการเขา้ออก (Access Control Posts) จุดตรวจคน้ (Security Screening Checkpoints) และรายละเอียดของ
เคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัท่ีถูกน าไปวางประจ าตามจุดต่างๆ ของสนามบิน 

5) ท าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้ก าหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  ส่ือสารกบับุคคลท่ี
จ าเป็นตอ้งรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ส่งเสริมการรวมกนัของมาตรการการรักษาความปลอดภยัของหน่วยงานทั้งหมดในการขยาย
หรือการพฒันาสนามบิน 

7) จดัตั้งและบ ารุงรักษาการส่ือสาร การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการประชุม
ปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของสนามบิน 

8) ท าให้มัน่ใจว่า ไดมี้การปฏิบติัตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัของสนามบิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคญัด้านการรักษา
ความปลอดภยั (Security Awareness Training)  การส ารวจดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security Surveys) การ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเฉพาะดา้นการรักษาความปลอดภยั 
(Security Inspection) การทดสอบการรักษาความปลอดภยั (Security Test) และรวมถึงการสืบสวนการรักษาความ
ปลอดภยั (Investigation) ถา้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็น 

9) ท าการทบทวนการจดัการการรักษาความปลอดภยัทัว่ทั้งสนามบินเป็นประจ าและรักษาเอกสาร
แสดงรายการของจุดท่ีล่อแหลมต่างๆรวมถึงเคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความส าคญั 

10)  ทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภยั ขั้นตอนการปฏิบติัและแผนต่างๆเพื่อท าให้แน่ใจว่า
มาตรการการรักษาความปลอดภยัและแผนเหล่าน้ีมีความเพียงพอส าหรับสถานการณ์ปกติและจะตอ้งพฒันาแผน
เผชิญเหตุเพื่อรองรับช่วงระยะเวลาภยัคุกคามและช่วงระยะเวลาท่ีตึงเครียดท่ีเพิ่มสูงข้ึนและสถานการณ์ฉุกเฉิน
อ่ืนๆ 

11)  ทบทวนผลของการส ารวจการรักษาความปลอดภยัและผลการตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวก 
การปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสนามบินสนามบินเพื่อพิจารณาและให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ใดๆท่ีถูกระบุต่างๆใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
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12)  ทบทวนการรักษาความปลอดภยั ณ จุดล่อแหลมต่างๆ เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก     
ท่ีจ  าเป็นเสมอซ่ึงหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภยัหรือการแทรกแซงใดๆ ท่ีจุดดงักล่าว  ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะ
เป็นภยัต่อการด าเนินงานของอากาศยานและสนามบิน 

13)  ท  าใหแ้น่ใจวา่ขอ้ก าหนดของทางราชการท่ีออกโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ส าหรับการรักษาความปลอดภัยท่ีสูงข้ึนหรือการปรับปรุงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภยัไดถู้กน าไปปฏิบติัจริงโดยได้ปฏิบติัทนัทีและมีประสิทธิผลในลกัษณะท่ีมีการประสานงานกนัอย่าง
ทัว่ถึง 

14)  แจ้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยถึงสภาพปัจจุบนัของมาตรการขั้นตอนการ
ปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัท่ีใช้อยู่ท่ีสนามบินและเพื่อใช้อ านาจของผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยส าหรับการแกไ้ขปัญหาใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ประเด็นการก ากบัดูแลซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การปกป้องสนามบินและกิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการขนส่งทางอากาศซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขในระดบั
ทอ้งถ่ินได ้

15)  ทบทวนความตอ้งการส าหรับการให้ความรู้เร่ืองการรักษาความปลอดภยัและการฝึกอบรม
พนกังานของสนามบินและพนกังานอ่ืนๆ  รวมทั้งจดัท าแผนฝึกอบรมแบบครอบคลุมตามความเหมาะสม 
 อ านาจของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้อยู่ในแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) อ  านาจน้ีรวมถึงขอ้มูลของประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบิน องค์ประชุม 
ขอบเขตหนา้ท่ีและรายละเอียดการด าเนินงาน รวมถึงความถ่ีในการประชุมซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งประชุม 1 คร้ัง ใน 1 
ไตรมาส การร่างและการแจกวาระการประชุม และรายละเอียดของการติดตามผลงานเท่าท่ีจ  าเป็น ส าเนาวาระการ
ประชุมแต่ละคร้ังต้องเสนอส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการรักษาความ
ปลอดภยัสนามบิน ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดการประชุม อย่างไรก็ตามสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกของ  
แต่ละหน่วยงานอาจร้องขอให้มีการจดัประชุมก็ได ้ส่วนการจดัการประชุมวิสามญัของคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภยัจะมีข้ึนเม่ือจ าเป็น 
  
6.3 ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Manger)   
 ผูด้  าเนินงานสนามบินแต่ละแห่งในประเทศไทย จะตอ้งแต่งตั้งผูจ้ดัการดา้นการรักษาความปลอดภยั 
จะรับผิดชอบโดยตรงต่อผูจ้ดัการสนามบินในการน ามาตรการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนไปใชซ่ึ้ง
ก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และในการประสานความรับผิดชอบ
การรักษาความปลอดภยัการบินกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีสนามบิน ผูจ้ดัการด้านการรักษาความปลอดภยัไม่ควรมี
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หน้าท่ีอ่ืนใดและควรได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้ผูจ้ดัการด้านการรักษาความปลอดภยั
เหล่าน้ีรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 
6.4 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน ( Airport Security Programme: ASP)    
 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)             
ผูด้  าเนินงานสนามบินแต่ละแห่งตอ้งพฒันา น าไปใชแ้ละรักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ท่ี
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง ซ่ึงแจงรายละเอียดแต่ละมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ีมี
อยูท่ี่สนามบินเพื่อให้เกิดความแน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP)   
 หา้มผูด้  าเนินงานสนามบินใหบ้ริการต่อผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือผูด้  าเนินการการเดินอากาศต่างชาติ
ท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนฯน้ี เวน้แต่ ไดรั้บการอนุญาตและมีแผนรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้ง 

1) จดัใหมี้ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของบุคคลและทรัพยสิ์นในอากาศยานขณะ
ด าเนินการการขนส่งเพื่อต่อตา้นการก่ออาชญากรรมร้ายแรง การจ้ีอากาศยานและการน าอาวุธ วตัถุระเบิดหรือ
ระเบิดเพลิงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ข้ึนไปบนอากาศยาน 

2) จดัท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูจ้ดัการสนามบิน 
3) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(NCASP) 
4) ไดรั้บการรับรองโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้ง 
1) เก็บรักษาส าเนาท่ีเป็นปัจจุบนัและให้มีความสมบูรณ์ของแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน 

(ASP) และส่งส าเนาแผนรักษาความปลอดภยัสนามบินแก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตามท่ี    
ร้องขอ 

2) จ ากดัการแจกจ่าย การเปิดเผย และการเขา้ถึงขอ้มูลการรักษาความปลอดภยัท่ีเป็นความลบัหรือ
ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงใหก้บับุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น 

3) เผยแพร่ส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)ให้แก่หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบส าหรับน าไปปฏิบติัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีตอ้งการ ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งรักษารายการท่ีเป็น
ปัจจุบนัของทุกๆหน่วยงานท่ีไดรั้บส าเนาหรือบางส่วนของแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) 
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4) ส่งค าร้องขอทั้งหมดส าหรับข้อมูลและข่าวสารท่ีส าคญัในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Sensitive Security Information; SSI) ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโดยบุคคลอ่ืนๆถึงส านกังานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทย 

5) กรณีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีร้องขอขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
(Sensitive Security Information; SSI) ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบ 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งรวบรวมส่ิงต่อไปน้ีใหอ้ยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  

1) ช่ือ ช่องทางการติดต่อ หนา้ท่ี เง่ือนไขการฝึกอบรมของผูจ้ดัการดา้นการรักษาความปลอดภยั 
2) ค าอธิบายของพื้นท่ีหวงหา้ม ใหร้วมถึง 

2.1) ค าอธิบายและแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดแนวร้ัวและลกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีอยูใ่นหรือติดกบัเขตพื้นท่ีหวงห้ามซ่ึงมีผลกระทบต่อการรักษา

ความปลอดภยั 
2.3) มาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ีหวงห้ามท่ีก าหนดโดยแผนรักษาความ

ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)    
2.4) ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวภายในเขตพื้นท่ีหวงห้ามรวมถึงระบบบตัร

อนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้ม 
2.5) ค าอธิบายของป้ายท่ีแสดงเขตพื้นท่ีหวงหา้ม 

3) ค าอธิบายของเขตการบิน จะตอ้งรวมถึง 
3.1) ค าอธิบายและแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดแนวร้ัวและลกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ 
3.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในหรือติดกบัเขตการบินซ่ึงมีผลกระทบต่อการรักษาความ

ปลอดภยั 
3.3) มาตรการท่ีใชใ้นการควบคุมการเขา้ออกเขตพื้นท่ีการบิน 
3.4) มาตรการท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวภายในเขตพื้นท่ีการบินซ่ึงรวมถึงระบบบตัรอนุญาตเขา้

พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
3.5) ค าอธิบายของป้ายท่ีแสดงเขตพื้นท่ีหวงหา้ม 

4) ค าอธิบายของพื้นท่ีท่ีตอ้งแสดงบตัรอนุญาตตอ้งรวมถึง 
    4.1) ค าอธิบายและแผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดแนวร้ัวและลกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและ 

 4.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีติดกบัพื้นท่ีท่ีตอ้งแสดงบตัรอนุญาต 
5) ค าอธิบายของเขตพื้นท่ีปลอดอาวธุตอ้งรวมถึง 

    5.1) แผนภาพท่ีแสดงระยะโดยระบุรายละเอียดแนวร้ัวและลกัษณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 5.2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ีและการควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ีเม่ือ
จุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารนั้นไม่ไดป้ฏิบติังาน 
    5.3) มาตรการท่ีใชค้วบคุมการเขา้ออก 

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช ้              
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการตรวจคน้รายบุคคลและสัมภาระ ถา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีไดม้อบหมายให้ผู ้
ด าเนินงานสนามบิน 

7) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองตรวจจบัโลหะ ถา้มีการน าไปใช ้

8) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชร้ะบบเอก็ซเรย ์ถา้มีการน าไปใช ้

9) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชร้ะบบตรวจจบัวตัถุระเบิด ถา้มีการน าไปใช ้

10) ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการตรวจสอบประวติัท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

11) ค าอธิบายของระบบบตัรอนุญาตบุคคลเขา้พื้นท่ี 
12) ขั้นตอนการติดตามบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในพื้นท่ีต่างๆ 
13) ขั้นตอนการปฏิบติัตนเม่ือเจอส่ิงใดหรือเหตุการณ์ใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบในพื้นท่ี

ควบคุม (Challenge Procedure) 
14) แผนการฝึกอบรมท่ีก าหนด  
15) ค าอธิบายกฎหมายท่ีสนับสนุนการบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน

แห่งชาติ 
16) ระบบการจดัเก็บและการรักษาความปลอดภยัเอกสารต่างๆ 
17) ขั้นตอนการปฏิบติัและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกและเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อสนบัสนุน

หนา้ท่ีการตรวจคน้ของผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือผูด้  าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ 
18) แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) 
19) ขั้นตอนการปฏิบติัในการแจกจ่าย  การเก็บรักษา และการท าลายแผนการรักษาความปลอดภยั

สนามบิน และขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และขอ้มูลท่ีเป็นชั้นความลบั 
20) ขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อประกาศใหป้ระชาชนรับทราบ 
21) ขั้นตอนการจดัการเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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22) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพภายใน 
23) ขั้นตอนการปฏิบติัดา้นการรักษาความปลอดภยัอ่ืน (ถา้มี) ซ่ึงผูด้  าเนินงานสนามบินตั้งใจท่ีจะ

ใชก้รณีท่ีเกิดภยัธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติอ่ืนๆ 
24) แผนรักษาความปลอดภัยหรือขั้นตอนการปฏิบัติของผู ้เช่าพื้นท่ีสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ี

สนามบิน 
 
6.5 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Programme: AOSP) 
 เพื่อให้สอดคล้องกับ หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูด้  าเนินการเดินอากาศของแผนการรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ผูด้  าเนินการเดินอากาศและผูด้  าเนินการเดินอากาศต่างประเทศแต่
ละรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชยแ์ละแต่ละกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการการ
บินทัว่ไป รวมถึงการปฏิบติัการการบินของบริษทัในประเทศไทย จะตอ้งพฒันา น าไปใช้และรักษาไวซ่ึ้งแผน
รักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) โดยมาตรการรักษาความปลอดภยัตอ้งมีรายละเอียดเพื่อท า
ให้มัน่ใจว่ามีความสอดคล้องกบัขอ้ก าหนด เง่ือนไขของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  จะตอ้งส่งให้ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยเพื่อรับรอง 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งแต่งตั้งหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั หรือเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งอ่ืน
ในระดบัหน่วยงานและจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อประสานงานหลกัของผูด้  าเนินการเดินอากาศ ส าหรับทุก
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัและประสานงานกบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ไม่ว่าหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั หรือต าแหน่งอ่ืนท่ีแต่งตั้งส าหรับการรักษาความปลอดภยัจะตอ้งสามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
 ใหผู้ด้  าเนินการเดินอากาศหรือผูด้  าเนินการเดินอากาศต่างประเทศด าเนินการจดัท า น าไปใชแ้ละรักษา
ไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ท่ีรับรองโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) จดัให้มีความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของบุคคลและทรัพยสิ์นในอากาศยานขณะ
ด าเนินการขนส่งเพื่อต่อตา้นการก่ออาชญากรรม การจ้ีอากาศยานและการน าอาวุธ วตัถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาต ข้ึนไปบนอากาศยาน 

2) จดัท าแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนาม
โดยผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากหน่วยงานดงักล่าว  



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 
 

 ฉบับที ่1   หน้า 57 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   

3) แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีมีแผนการรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ตอ้งมีหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

1) จัดเก็บรักษาต้นฉบับของแผนรักษาความปลอดภัยผู ้ด า เนินการเดินอากาศ (AOSP)                   
ณ ส านกังานใหญ่ 

2) จดัให้มีส าเนาแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ฉบบัสมบูรณ์ท่ีใช้ได้
ง่าย หรือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)หรือวิธีการการน าไปใช้ท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสนามบินท่ีใชบ้ริการ 

3) จดัท าส าเนา แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ให้มีความพร้อมท่ีจะให้
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบตลอดเวลา 

4) จ ากัดการเผยแพร่ เปิดเผย และความพร้อมของข้อมูลท่ีอยู่ใน แผนรักษาความปลอดภัย
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) กบับุคคลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น  

5) ส่งค าร้องขอส าหรับขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Sensitive 
Security Information; SSI) โดยบุคคลอ่ืนต่อส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งท าตามแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ท่ีระบุ
วธีิการปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆไว ้เพื่อปกป้องผูโ้ดยสาร ลูกเรือ พนกังานภาคพื้น อากาศยานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ จากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เวน้แต่ได้รับการเห็นชอบโดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   ซ่ึงแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ตอ้งมี
รายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1) จุดประสงคข์องแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) และความรับผิดชอบ
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดน้ าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2) ขั้นตอนการปฏิบติัและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใชด้ าเนินงาน
อากาศยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควบคุมการปฏิบติังาน 

3) ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีใช้ให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจและคน้เพื่อการ
รักษาความปลอดภยัอากาศยาน 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการยอมรับและการตรวจคน้ผูโ้ดยสาร สัมภาระลงทะเบียน ไปรษณียภณัฑ์ สัมภาระ
ไม่ลงทะเบียน สินคา้ทางอากาศยาน อุปกรณ์คูเรียร์ พสัดุส่งด่วน การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และ
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คลังสินค้า ผูด้  าเนินการเดินอากาศและคลังสินค้าของอากาศยาน และอุปกรณ์ต่าง หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีต้อง
ด าเนินการ 

5) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองตรวจจบัโลหะ ถา้มีการน าไปใช ้

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชร้ะบบเอก็ซเรย ์ถา้มีการน าไปใช ้

7) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและเคร่ืองมือท่ีใช้ ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีขอ้งเก่ียวกบัการใชร้ะบบตรวจจบัวตัถุระเบิด ถา้มีการน าไปใช ้

8) ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีท าให้มัน่ใจวา่ผูโ้ดยสาร สัมภาระลงทะเบียนและสัมภาระไม่ลงทะเบียน
ตอ้งถูกตรวจคน้ก่อนน าข้ึนเคร่ืองหรือขนข้ึนใตท้อ้งอากาศยาน ถา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีถูกมอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ  

9) ขั้นตอนการปฏิบติัและรายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีใช้ให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ไม่มีอาวธุ วตัถุระเบิดและอุปกรณ์อนัตรายต่าง ๆ ส่ิงของหรือของเหลวท่ีถูกทิ้งไว้
บนอากาศยานโดยผูโ้ดยสารผา่นสนามบิน  

10)  ขั้นตอนการปฏิบติัและรายละเอียดของส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีใช้ให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัคู่สัมภาระกบัผูโ้ดยสาร ( Baggage Reconciliation) ของสัมภาระไม่ลงทะเบียน
กบัผูโ้ดยสารท่ีก าลงัจะข้ึนบนอากาศยานรวมถึงผูโ้ดยสารผา่นและผูโ้ดยสารเปล่ียนล าอากาศยาน 

11)  การปฏิบติัต่อผูโ้ดยสารท่ีตอ้งค าพิพากษาของศาลหรือค าสั่งของศาลปกครองให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งนกัโทษภายใตก้ารควบคุมของเจา้หนา้ท่ีติดอาวธุผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

12)  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งอาวุธท่ีไดรั้บการอนุญาต
ข้ึนบนหอ้งผูโ้ดยสารอากาศยานและอาวธุท่ีขนส่งใตท้อ้งอากาศยาน 

13)  การคุม้ครองหอ้งของผูค้วบคุมอากาศยานจากการบุกรุกโดยไม่มีอ านาจ 
14)  การรักษาความปลอดภยัและการควบคุมการเขา้ไปยงัลานจอดอากาศยาน รวมถึงการตรวจตรา

และการดูแลอากาศยานบนลานจอด ระหวา่งการใหก้ารบริการ หรือในพื้นท่ีบ ารุงรักษา 
15)  มาตรการต่าง ๆ ท่ีท าให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพของ แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการ

เดินอากาศ (AOSP)  รวมถึงการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมของพนกังานและการทดสอบพนกังานเป็นคร้ังคราวและการ
ประเมินแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

16)  ขั้นตอนการปฏิบติั และหลกัสูตรท่ีใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การฝึกอบรมท่ีถูกก าหนดโดย
แผนการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการ
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เดินอากาศ (AOSP) การตรวจสอบการบ ารุงรักษาและการบริการให้กบัอากาศยานเพื่อท าให้แน่ใจถึงการรักษา
ความปลอดภยัของอากาศยาน 

17)  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีใหเ้ก็บรวบรวมและส่งคืนบตัรอนุญาตส าหรับเขา้เขตพื้นท่ีหวงห้ามให้กบั
ผูด้  าเนินงานสนามบินเม่ือพนกังานของตนหรือบุคคลท่ีตนวา่จา้งพน้หนา้ท่ีในการเขา้ออกพื้นท่ีหวงห้าม หรือใน
กรณีท่ีบตัรหมดอาย ุรวมถึงกรณีท่ีผูด้  าเนินการเดินอากาศไม่มีสิทธิใหบ้ริการอีกต่อไป 

18) ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีใหเ้ก็บรวบรวมและส่งคืนบตัรอนุญาตส าหรับเขา้เขตพื้นท่ีหวงห้ามให้กบั
ผูด้  าเนินงานสนามบินเม่ือพนกังานของตนหรือบุคคลท่ีตนวา่จา้งพน้หนา้ท่ีในการเขา้ออกพื้นท่ีหวงห้าม หรือใน
กรณีท่ีบตัรหมดอาย ุรวมถึงกรณีท่ีผูด้  าเนินการเดินอากาศไม่มีสิทธิใหบ้ริการอีกต่อไป 

19)  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีใช้แจง้ให้ผูด้  าเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วท่ีสุด เม่ือบตัรอนุญาตเขา้
พื้นท่ีหวงหา้มของลูกจา้งหาย ถูกขโมย หรือเม่ือไม่รับผิดชอบต่อบตัรนั้น หรือเม่ือบตัรอนุญาตของลูกจา้งซ่ึงการ
วา่จา้งนั้นส้ินสุดแลว้ซ่ึงไม่น ามาคืน 

20)  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

21)  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเอกสิทธ์ิหอ้งผูค้วบคุมอากาศยาน  
22)  แผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภยัการบิน ซ่ึงรวมถึง  

 22.1) การปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติัในกรณีเกิดเหตุการณ์จ้ีเคร่ืองบิน การก่อวินาศกรรม 
ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยานหรือสนามบิน 
 22.2) ขั้นตอนปฏิบติัขณะท าการบิน เม่ือพบวตัถุตอ้งสงสัยหรือเช่ือวา่เป็นวตัถุตอ้งสงสัยอยู่
บนอากาศยาน 
 22.3) การอพยพ (Evacuation) และการตรวจคน้อากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยั 
(Aircraft Security Search) บนภาคพื้น 
 22.4) มาตรการรักษาความปลอดภยัพิเศษท่ีถูกก าหนดให้ใช้ในช่วงเวลาของภยัคุกคามท่ี
เพิ่มข้ึนส าหรับเท่ียวบินและเส้นทางท่ีมีความเส่ียงสูง  หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  
6.6  แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม  
 ตวัแทนควบคุมตอ้งจดัท าและรักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัตวัแทนควบคุมท่ีมีรายละเอียดอยูใ่น
มาตรการรักษาความปลอดภยัแต่ละขอ้ เพื่อท าให้แน่ใจถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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 ห้ามตวัแทนควบคุมใด ๆ น าส่งสินค้าให้กับผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือผูด้  าเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศ เวน้แต่ตวัแทนควบคุมใช้และปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัตวัแทนควบคุมท่ีเห็นชอบโดย
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใตก้รอบของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) แผนรักษาความปลอดภยัของตวัแทนควบคุมต้องระบุถึงการรักษาความปลอดภยัของอากาศยาน
เท่าๆกันกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสัมภาระในการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อต่อต้าน การก่อ
อาชญากรรมรุนแรงและสลดัอากาศ และต่อตา้นการข้ึนไปบนอากาศยานของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต วตัถุระเบิด
ท่ีไม่มีการอนุญาต ระเบิดเพลิง สารหรือวตัถุท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย ขอ้ก าหนดน้ีใหน้ ามาใช ้

1) จากเวลาท่ีตวัแทนควบคุมรับสินค้าถึงเวลาท่ีส่งสินค้าไปถึงหน่วยงานท่ีไม่ใช่ลูกจ้างหรือ
ตวัแทนของตวัแทนควบคุม 

2) ขณะท่ีสินคา้ถูกเก็บอยูร่ะหวา่งทาง หรือภายใตก้ารจดัการโดยลูกจา้งหรือตวัแทนของตวัแทน
ควบคุม  

3) ไม่ค  านึงวา่ตวัแทนควบคุมมีหรือเคยมีการครอบครองสินคา้ทางกายภาพ 
 ตวัแทนควบคุมตอ้งแน่ใจว่าลูกจา้งของตนและตวัแทนต่าง ๆ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษา
ความปลอดภยัของตวัแทนควบคุม  
 ตวัแทนควบคุมตอ้ง 

1) รักษาไวซ่ึ้งแผนรักษาความปลอดภยัใหเ้ป็นปัจจุบนัและสมบูรณ์ และใหส้ าเนาแก่ 
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

2) จ ากดัการแจกจ่าย การเปิดเผย การให้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือหรือขอ้มูลท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงทางดา้นการรักษาความปลอดภยัใหก้บับุคคลซ่ึงจ าเป็นตอ้งรู้ 

3) ส่งค าร้องขอส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือหรือขอ้มูลท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการรักษาความปลอดภยัโดยบุคคลอ่ืน ๆ ไปยงัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 แผนรักษาความปลอดภยัตวัแทนควบคุมให้รวมถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเร่ืองการ
รักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) เวน้แต่ได้รับความเห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยแผนรักษาความ
ปลอดภยัตวัแทนควบคุมตอ้ง 

1) ถูกออกแบบเพื่อป้องกนัหรือยบัย ั้งการเข้าไปของบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต และวตัถุระเบิด 
ระเบิดเพลิงและสารหรือวตัถุอนัตรายท่ีน าข้ึนไปบนอากาศยานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

2) มีขั้นตอนการปฏิบติัและค าอธิบายของส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีใชใ้ห้สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของแผนการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและส่งสินคา้ 
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3) มีขั้นตอนการปฏิบติัและหลกัสูตรท่ีใชใ้นการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลใดๆซ่ึง
รับ จดัการ ขนส่ง หรือส่งสินคา้ในนามของตวัแทนควบคุม 

 
6.7 ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน (Airport Tenant Security 
Procedures)    
 ผูเ้ช่าพื้นท่ีสนามบินหรือผูใ้ช้พื้นท่ีสนามบินแต่ละรายซ่ึงเป็นผูเ้ช่าอาคารหรือพื้นท่ีภายในอาคารของ
สนามบินท่ีสามารถผา่นเขา้ไปยงัพื้นท่ีควบคุมของสนามบินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการรักษาความปลอดภยั จะตอ้ง
จดัท า น าไปใช ้และรักษาไวซ่ึ้งขั้นตอนการปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัของผูเ้ช่าพื้นท่ีสนามบินให้เหมาะสม
ตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ขั้นตอนการปฏิบติัควรจะ
เขียนใหค้รอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ท่ีรับรอง
โดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่งให้ผูจ้ดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัสนามบินเพื่อท า
การรับรอง 
 
6.8 การเกบ็รักษา การรับรองและการแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัย 
 ในส่วนน้ีให้ใช้กับให้ทุกหน่วยงานท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ในการไปพฒันาและน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ไปใช ้
โดยผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ  ผูด้  าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ และตวัแทนควบคุมต่างๆ 
ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะเรียกหน่วยงานเหล่าน้ีวา่ “ผูด้  าเนินงาน” 
 ผูด้  าเนินงานแต่ละรายท่ีถูกก าหนดให้มีแผนรักษาความปลอดภยัตอ้งส่งร่างแผนรักษาความปลอดภยั
ฉบบัแรกใหก้บัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อใหรั้บรองอยา่งนอ้ยก่อน 90 วนัก่อนเร่ิมการบริการ 
เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นอยา่งอ่ืนโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การขอการรับรองตอ้งมี
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ภายใน 50 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแผนรักษาความปลอดภยัท่ีไดเ้สนอ      ส านกังานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย จะรับรองหรือแจง้ขอ้แกไ้ขเพื่อท าการปรับแกแ้ผนฯ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่างๆ
ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) ผูด้  าเนินงานอาจจะส่งแผนรักษาความปลอดภยัท่ีแกไ้ขแลว้ให้กบัส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพื่อท าการขอความเห็นชอบหรือร้องขอผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงเก่ียวกบัขอ้แก้ไขท่ีได้รับแล้วภายใน 20 วนันับถดัจากวนัท่ีได้รับแจง้ ซ่ึงการร้องขอเพื่อ
พิจารณาใหม่นั้นตอ้งยืน่ใหก้บัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดว้ย 
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3) นอกจากการรับค าร้องขอเพื่อให้พิจารณาใหม่แลว้ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
อาจแก้ไข (การแจ้งการถอนข้อแก้ไข) หรือขอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้แก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง     
ประเทศไทยท าการพิจารณาใหม่ โดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาใหม่ภายใน 20 วนั 
นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไดรั้บเร่ือง 

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ผูด้  าเนินงานอาจจะส่งค าร้องให้กบัส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยเพื่อท าการแกไ้ขแผนรักษาความปลอดภยัของตน ดงัน้ี 

1) ค าร้องขอแกไ้ขตอ้งส่งให้กบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใน 45 วนัก่อน
วนัท่ีจะเสนอการแกไ้ขจะมีผลบงัคบัใช ้เวน้แต่ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่น้ีท่ีไดรั้บการอนุญาตโดย ส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย 

2) ภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บค าร้องขอแกไ้ข ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตอ้ง
อนุมติัหรือปฏิเสธค าร้องขอใหแ้กไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3) การแกไ้ขแผนรักษาความปลอดภยัตอ้งไดรั้บการเห็นชอบ ถา้ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยพิจารณาแลว้เห็นวา่ความปลอดภยัและประโยชน์สาธารณะจะเกิดข้ึน และการแกไ้ขท่ีเสนอไปแลว้
นั้นจะแสดงถึงระดบัของการรักษาความปลอดภยัท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 

4) ภายใน 30 วนัหลงัจากรับการปฏิเสธ ผูด้  าเนินงานอาจจะร้องขอต่อส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพื่อท าการพิจารณาใหม่ เก่ียวกบัการปฏิเสธดงักล่าวนั้น 

5) นอกเหนือจากการรับค าร้องขอเพื่อท าการพิจารณาใหม่แลว้ ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย อาจจะเห็นชอบหรือส่งผา่นค าร้องขอภายใน 30 วนัของการรับรวมกนักบัขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้กบั
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อท าการพิจารณาใหม่  ซ่ึงจะตดัสินภายใน 30 วนัในการเห็นชอบค า
ขอแกไ้ขหรือยนืยนัการปฏิเสธ 
 เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์สาธารณะ  ตอ้งการขอ้แกไ้ขปรับปรุง ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยอาจจะแกไ้ขแผนรักษาความปลอดภยัดงัน้ี 

1) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจง้ข้อแก้ไขไปยงัผูด้  าเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยก าหนดในระยะเวลา ไม่น้อยภายใน 30 วนั ส าหรับให้ผูด้  าเนินงานส่งขอ้มูล ขอ้คิดเห็น เหตุผลใน     
ขอ้แกไ้ข 

2) หลงัจากพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะแจง้ใหผู้ด้  าเนินงานถึงการยอมรับหรือปฏิเสธต่อขอ้แกไ้ข ถา้ขอ้แกไ้ขไดรั้บการยอมรับจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน 
30 วนัหลงัจากท่ีผูด้  าเนินงานรับขอ้แกไ้ข เวน้แต่ผูด้  าเนินงานจะอุทธรณ์ต่อผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือน
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แห่งประเทศไทยภายใน 15 วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ ผูด้  าเนินงานตอ้งส่งค าอุทธรณ์ให้ส านกังานการบิน   
พลเรือนแห่งประเทศไทย  ค าอุทธรณ์ท่ีส่งทนัเวลาจะไม่เปล่ียนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

3) เม่ือไดรั้บค าร้องขอส าหรับการพิจารณาใหม่แลว้ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะแกไ้ขหรือถอนการแจง้ขอ้แกไ้ขหรือส่งผา่นค าร้อง พร้อมกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพื่อตดัสิน ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะด าเนินการพิจารณาค าร้องนั้นภายใน 
30 วนั เม่ือไดรั้บจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาน้ี  ถา้ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบวา่มีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของการขนส่งทางอากาศหรือการบินพาณิชยท่ี์ท าให้
ขั้นตอนการปฏิบติัในส่วนน้ีขดักบัประโยชน์สาธารณะ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาจจะออก
การแกไ้ขปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ทนัทีโดยไม่ตอ้งรอให้ผูด้  าเนินงานไดรั้บแจง้ ในกรณีเช่นน้ี ส านกังานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ต้องรวบรวมข้อความสรุปเหตุผลและส่ิงท่ีค้นพบส าหรับข้อแก้ไขเร่งด่วนนั้น ผู ้
ด  าเนินงานจะตอ้งยื่นอุทธรณ์ส าหรับเพื่อขอให้พิจารณาใหม่ อย่างไรก็ตามจะไม่เปล่ียนวนัเวลาท่ีมีผลบงัคบัใช้
ของการแกไ้ขฉุกเฉินเร่งด่วนนั้น 
 ถา้ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบวา่มีสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีตอ้งการการปฏิบติัโดยทนัที 
ซ่ึงเม่ือค านึงถึงด้านการรักษาความปลอดภยัการบินแล้วท าให้ขั้นตอนการปฏิบติัในบทน้ีขดัแยง้กบัประโยชน์
สาธารณะ ผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะเพิกถอนแผนรักษาความปลอดภยัท่ี
อนุมติัแลว้อยา่งฉุกเฉิน โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบก่อน ในกรณีเช่นวา่น้ีผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยจะแจง้ให้ผูด้  าเนินงานทราบขอ้เท็จจริง ความรับผิดชอบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบหรือ
ค าสั่งท่ีใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการเพิกถอนฉุกเฉินนั้น ผูด้  าเนินงานอาจจะอุทธรณ์ส าหรับการพิจารณาใหม่ 
อยา่งไรก็ตามค าอุทธรณ์น้ีจะไม่มีผลในการเปล่ียนวนับงัคบัใช ้
 หลงัจากการเห็นชอบกบัแผนรักษาความปลอดภยั ผูด้  าเนินงานแต่ละรายตอ้งแจง้ส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงต่อไปน้ี 

1) ขั้นตอนการปฏิบติั มาตรการ การฝึกอบรม ขอบเขตพื้นท่ี หรือบุคลากร ท่ีอยูใ่นแผนรักษาความ
ปลอดภยั 

2) การด าเนินงานท่ีท าใหต้อ้งเปล่ียนแปลงแผนการรักษาความปลอดภยั 
3) ผงัหรือโครงสร้างทางกายภาพของพื้นท่ีใดๆท่ีใช้ในกระบวนการตรวจคน้ ทางเขา้ หน้าท่ีใน

การควบคุมการเคล่ือนไหว 
 ผูด้  าเนินงานตอ้งแจง้ให้ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบไม่เกิน 6 ชัว่โมงหลงัจากท่ี
พบว่ามีการเปล่ียนแปลงตามแผนรักษาความปลอดภยัของผูด้  าเนินงานแต่ละราย หรือภายในเวลาท่ีระบุไวใ้น
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แผนการรักษาความปลอดภยันั้น ผูด้  าเนินงานตอ้งแจง้ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ามาตรการ
ชัว่คราวท่ีน ามาใช้เพื่อรักษาระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมจนกระทัง่การแกไ้ขแผนการรักษาความ
ปลอดภยัไดรั้บการเห็นชอบ   มาตรการชัว่คราวแต่ละขอ้ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 
 ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 60 วนั ผูด้  าเนินงานแต่ละรายตอ้งส่งต่อขอ้มูล
ท่ีเปล่ียนแปลงแล้วนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภายใน 72 ชั่วโมง 
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะแจง้ผูด้  าเนินงานให้ทราบถึงการแจง้การเปล่ียนแปลง ถา้ไดรั้บการ
เห็นชอบจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแลว้ การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรน้ีจะกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนการรักษาความปลอดภยัส าหรับระยะเวลาท่ีขอเปล่ียน 
 ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่เป็น 60 วนัหรือนานกวา่ ผูด้  าเนินงานแต่ละรายตอ้งส่งต่อขอ้เสนอการ
ปรับปรุงในแผนการรักษาความปลอดภยั ค าร้องขอส าหรับขอ้แกไ้ขปรับปรุงตอ้งด าเนินการภายใน 30 วนันบัจาก
การพบส่ิงท่ีจะเปล่ียน 
 ทั้งน้ี ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะออกจดหมายข่าว (Security Bulletin) เพื่อแจง้  
ผูด้  าเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั   จดหมายข่าว (Security Bulletin) ถือว่าเป็นค าแนะน า   
เม่ือส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นว่ามาตรการการรักษาความปลอดภยัเพิ่มเติมเป็นเร่ืองจ าเป็น
ส าหรับการตอบสนองต่อการประเมินภยัคุกคามหรือต่อภยัคุกคามเฉพาะต่อการบินพลเรือน ส านกังานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทยจะออกค าสั่ง (Security Direction) ท่ีก าหนดมาตรการบงัคบัใชต่้างๆ 
 ผูด้  าเนินงานแต่ละรายตอ้งปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัค าสั่ง (Security Direction) ท่ีออกให้ภายในเวลา
ท่ีก าหนดในค าสั่ง (Security Direction) ผูด้  าเนินงานแต่ละรายท่ีไดรั้บค าสั่ง (Security Direction) ตอ้ง 

1) จะตอบรับด้วยวาจาของค าสั่ง (Security Direction) กับส านักงานการบินพลเรือนแห่ง  
ประเทศไทยภายในเวลาท่ีก าหนดในค าสั่ง (Security Direction) และ 

2) แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงมาตรการต่างๆ ท่ีไดน้ ามาใชต้ามค าสั่ง (Security Direction) หรือ
จะน ามาใช ้  ถา้ค าสั่ง (Security Direction) ยงัไม่ถึงวนับงัคบัภายในเวลาท่ีก าหนดในค าสั่ง (Security Direction) 
 ในเหตุการณ์ท่ีท าให้ผูด้  าเนินงานไม่สามารถน ามาตรการในค าสั่ง (Security Direction) ไปปฏิบติัได ้   
ผูด้  าเนินงานตอ้งเสนอมาตรการท่ีใชแ้ทนกนัไดแ้ละเหตุผลของมาตรการนั้นให้กบัส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยเพื่อท าการเห็นชอบ   ผูด้  าเนินงานตอ้งส่งมาตรการต่างๆท่ีขอใชแ้ทนภายในระยะเวลาท่ีระบุในค าสั่ง 
(Security Direction) ผูด้  าเนินงานตอ้งน ามาตรการท่ีขอใชแ้ทนนั้นท่ีเห็นชอบแลว้ไปปฏิบติั 
 ผูด้  าเนินงานท่ีไดรั้บค าสั่ง (Security Direction) อาจจะตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัค าสั่ง (Security Direction) 
นั้น  โดยการส่งขอ้มูล ความคิดเห็น หรือเหตุผลโตแ้ยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
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ประเทศไทย โดยท่ีอาจจะแกไ้ขค าสั่ง (Security Direction) ตามขอ้สังเกตนั้น การส่งขอ้สังเกตจะไม่มีผลต่อวนั
บงัคบัใช ้
 ผูด้  าเนินงานท่ีไดรั้บค าสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และบุคคลแต่ละ
คนท่ีไดรั้บขอ้มูลจากค าสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) ตอ้ง 

1) จ ากดัการไดรั้บค าสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และขอ้มูล
ในเอกสารทั้งสองใหก้บับุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ส าหรับการปฏิบติัการ 

2) ปฏิเสธท่ีจะให้ค  าสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และขอ้มูลท่ี
อยูใ่นเอกสารทั้งสองกบับุคคลต่างๆท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งรู้โดยปราศจากการอนุญาตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ของผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 
6.9 การส่ือสารกบัส่ือมวลชน (News Media Communications)   
 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเป็นผูต้อบค าถามเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือนท่ีส่ือมวลชนเป็นผูถ้าม  
 ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ข่าวได ้  ผูอ้  านวยการ
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผูแ้ทนในการตอบค าถามหรือส่ือสารกบั
ส่ือมวลชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
 
6.10 การส่ือสารและความร่วมมือกบัรัฐอ่ืนๆ (Communication and Cooperation with other States)   
 การร่วมมือกบัรัฐอ่ืนๆเพื่อให้เกิดการปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึง
จะท าให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการรักษาความปลอดภยัการบินทัว่โลกท่ีสอดคลอ้งกนั ผลส าเร็จของการปฏิบติั
และขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆระหวา่งรัฐ คือ 

1) ช่วยยกระดบัการรักษาความปลอดภยัทัว่ๆไป 
2) ช่วยใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัจริงและการปฏิบติัตามกฎระเบียบโดยผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
3) เพิ่มระดบัการรับรู้ของประชาชนท่ีเดินทางให้มากข้ึนและเพิ่มความมัน่ใจในระบบการรักษา

ความปลอดภยัการบิน 
4) ช่วยให้มีส่ิงสกัดกั้นจากผูท่ี้มีความตั้งใจกระท าอันเป็นการอนัแทรกแซงโดยมิชอบด้วย

กฎหมายต่อการบิน 
 ประเทศไทยอาจจะแลกเปล่ียนส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ท่ีเหมาะสมแก่รัฐอ่ืนๆ เม่ือรัฐนั้นๆ ร้องขอ และประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกบัรัฐอ่ืนๆ ในการปรับ
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แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพื่อท่ีจะให้การปฏิบติัต่าง ๆ ระหว่างรัฐต่าง ๆ 
สอดคลอ้งกนัและช่วยยกระดบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนโดยรวม 
 เม่ือรัฐอ่ืนใดร้องขอ  ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือแก่รัฐอ่ืนๆ มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัไดใ้น
การปรับมาตรการรักษาความปลอดภยัพิเศษท่ีใชก้บัเท่ียวบินใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือมาตรการท่ีใช้กบั
เท่ียวบินของผูด้  าเนินการเดินอากาศของรัฐนั้นๆ 
 ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกับรัฐอ่ืนตามความจ าเป็นในการพฒันาและแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยัการบิน โดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะ
อ านวยความสะดวกต่อค าร้องขอส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมจากรัฐอ่ืนๆ 
 ในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินภยัคุกคาม หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อการบินพลเรือน 
หากประเทศไทยทราบถึงภยัคุกคามโดยขอ้มูลไดม้าจากแหล่งข่าวท่ีเช่ือถือได ้และภยัคุกคามดงักล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐอ่ืนๆ ประเทศไทยจะด าเนินการแจง้ผูมี้อ  านาจในการรักษาความปลอดภยัการบิน
ของรัฐนั้นโดยเร็วท่ีสุด ความรับผิดชอบในการแจง้ขอ้มูลภยัคุกคามเป็นความรับผิดชอบของส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 
 ประเทศไทยควรจะจดัให้มีการป้องกนัและมีขั้นตอนการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูลด้านการ
รักษาความปลอดภยัท่ีมีความอ่อนไหวซ่ึงได้รับจากรัฐอ่ืนๆด้วย หรือข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภยัท่ี
อ่อนไหวซ่ึงส่งผลกระทบดา้นการรักษาความปลอดภยัของรัฐอ่ืนๆเพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกน ามาใช้
อยา่งไม่เหมาะสมหรือการหลีกเล่ียงการเปิดเผยขอ้มูล ขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆจะถูกร้องขอโดยรัฐนั้นๆแต่อยา่ง
น้อยท่ีสุดจะตอ้งถูกจ ากดัไวก้บัเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้นและหากไม่ใช้ควรจะได้รับการเก็บ
รักษาโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวทั้งท่ีโดยตั้งใจ
และไม่ไดต้ั้งใจ 
 ประเทศไทยโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงค าร้องขอจากรัฐอ่ืนส าหรับ
บุคคลท่ีพกพาอาวุธในขณะเดินทางในระหว่างท าการบินเขา้และออกจากประเทศไทย โดยส านักงานการบิน    
พลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาและเห็นชอบในค าร้องขอ  
 ประเทศไทยจะรวบรวมและส่งต่อขอ้มูลทั้งหมดให้กบัรัฐอ่ืนๆผ่านทางระบบการบริการจราจรทาง
อากาศท่ีรับผดิชอบต่อการจราจรทางอากาศส าหรับอากาศยานภายใตก้ารกระท าอนัเป็นแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 
 ประเทศไทยอาจจะใหค้วามช่วยเหลือต่ออากาศยานภายใตก้ารกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย ในการใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบการจราจรทางอากาศ และการอนุญาต
ลงจอด 
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 ประเทศไทยจะแจง้ใหแ้ต่ละประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย รวมถึงรัฐผูจ้ดทะเบียน (State of Registry)  รัฐผูด้  าเนินงาน (State of Operator)  และรัฐของพลเมือง
ท่ีเป็นตวัประกนั ผูเ้สียชีวติ และผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 
 ขอ้ตกลงทวภิาคีเร่ืองบริการทางอากาศ (Bilateral Agreement on Air Services) ควรจะรวมถึงขอ้ความท่ี
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีนโยบาย                
ท่ีจะใช ้Model Clause on Aviation Security and Bilateral or Regional Model Agreement on Aviation Security      
ของคู่มือรักษาความปลอดภยัขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (Doc 8973) ในการท าขอ้ตกลงทวิภาคี 
เร่ืองบริการทางอากาศกบัรัฐอ่ืน 
 การแจง้เตือนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายภายใตบ้ทน้ี
ต้องส่งให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วท่ีสุด โดยผูอ้  านวยการ
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผดิชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ละกรณี 
 ยกเวน้ข่าวกรอง  ขอ้มูลภยัคุกคาม ค าร้องขอโดยรัฐอ่ืนๆภายใตบ้ทน้ีตอ้งส่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการประเมินและประสานค าร้องขอกบั
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อการ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค าร้องขอต่างๆ  การตัดสินใจน้ีจะส่งต่อไปยงัผูร้้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยเร็วท่ีสุด เอกสารร้องขอใดท่ีผ่านช่องทางการส่ือสารอย่างเป็น
ทางการ(การทูต)จะถูกส่งให้กระทรวงการต่างประเทศโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซ่ึง
กระทรวงการต่างประเทศจะส่งขอ้มูลไปยงัรัฐท่ีร้องขอต่อไป ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะยงัคง
เก็บรักษารายช่ือของหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีทั้งหมดท่ีไดรั้บขอ้มูล 
 ค าร้องขอท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวกรอง ขอ้มูลภยัคุกคามท่ีท าภายใตบ้ทน้ีตอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการประเมินและประสานงานค าร้องขอให้กบัองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งส านกัข่าวกรองแห่งชาติรับผิดชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในค าร้องขอ การตดัสินใจน้ีจะส่ง
ต่อไปยงัผูร้้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยส านกัข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วท่ีสุด  
 
6.11 การประสานงานกบัองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (Communication with ICAO) 
 ประเทศไทยได้แจ้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในการแต่งตั้ งให้เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินตามท่ีได้ระบุไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ถา้หน่วยงานนั้นๆ เปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยจะแจง้ให้องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศโดยไม่ชกัชา้ 
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 ประเทศไทยโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะจดัท ารายงานให้องค์การการบิน        
พลเรือนระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายท่ีผิดต่อการบินพลเรือน
ตามท่ีระบุไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะใหค้วามเห็นต่อองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินทั้งหมด องค์ประกอบอุตสาหกรรม กลุ่มตวัแทนลูกจา้ง หรือ 
หน่วยงานของรัฐอาจจะร้องขอต่อส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการให้ค  าแนะน าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ หรือเป็นตวัแทนในการน าเสนอต่อองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศแทนตนเอง เม่ือพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม  ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะอ านวย
ความสะดวกในการน าเสนอต่อองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
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บทที ่7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกนัสนามบิน อากาศยาน การบินทัว่ไป 
 และบริเวณติดตั้งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 

7.1  การรักษาความปลอดภัยสนามบิน   
 7.1.1 วตัถุประสงค ์(Objective)  
 วตัถุประสงค์ของบทน้ีคือ ให้รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการท่ีผูด้  าเนินงานสนามบินในประเทศ
ไทยจะตอ้งน าไปปฏิบติัจริง เพื่อท่ีจะจดัให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัส าหรับการด าเนินงาน
ดา้นการบินพลเรือน  
 7.1.2 ความรับผดิชอบ  (Responsibilities)  
 ผูด้  าเนินงานสนามบินมีความรับผิดชอบในการท าให้เกิดความมัน่ใจวา่มาตรการท่ีมีรายละเอียด
อยูใ่นบทน้ี ไดถู้กน าไปปฏิบติัจริงและถูกก าหนดข้ึนในแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) (เอกสาร
แนบ 4) 
 7.1.3 ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัการวางแผนสนามบิน (Airport Planning Requirements) 
 การออกแบบ (Design)  แผนผงั (Layout) ของสนามบิน อาคารผูโ้ดยสาร อาคารคลงัสินคา้ และ
อาคารอ่ืน ๆ ท่ีมีช่องทางผา่นเขา้ถึงบริเวณใดบริเวณหน่ึงของเขตการบิน จะตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

1) การควบคุมดา้นการรักษาความปลอดภยัท่ีใช้กบัผูโ้ดยสาร รวมถึงบุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัใน
การเคล่ือนท่ี  สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) และการจบัคู่
สัมภาระกบัผูโ้ดยสารนั้น 

2) มาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับสินค้า   คู เ รียร์(Courier) พัสดุส่งด่วน  
ไปรษณียภณัฑ์  การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) 

3) การป้องกนัและควบคุมการเขา้ออกเขตการบินและพื้นท่ีหวงห้าม และพื้นท่ีส าคญัต่างๆ 
รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆท่ีมีความส าคญัต่อสนามบิน 

4) การใชเ้คร่ืองมือรักษาความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7.1.4 แนวแบ่งพื้นท่ีเขตการบินกบัพื้นท่ีสาธารณะ (Airside/Landside Boundaries)   
 แนวแบ่งระหวา่งพื้นท่ีเขตการบินและพื้นท่ีสาธารณะตอ้งถูกก าหนดข้ึนท่ีสนามบิน การผา่นเขา้
ออกท่ีแนวแบ่งเขตน้ีตอ้งไดรั้บการปกป้องจากเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั หรือการใส่กุญแจประตูทางเขา้ 
โดยตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเป็นประจ า 
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 7.1.5  พื้นท่ีหวงหา้ม (Security Restricted Areas) 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งระบุพื้นท่ีของสนามบินท่ีไดรั้บการประเมินเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงเป็น
ส าคญั  รวมถึงการควบคุมการเขา้พื้นท่ี  การควบคุมการรักษาความปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งน ามาใช้กบัพื้นท่ี
ดงักล่าว   รวมถึงพื้นท่ีขาออกท่ีอยูร่ะหวา่งจุดตรวจคน้และอากาศยาน (หรือเรียกวา่พื้นท่ีปลอดอาวุธ) หลุม
จอดอากาศยาน พื้นท่ีเตรียมสัมภาระ (Baggage Make-up Area) พื้นท่ีท่ีอากาศยานถูกน าไปให้บริการและมี
สัมภาระท่ีผ่านการตรวจคน้แลว้ อาคารสินคา้ ศูนยไ์ปรษณียภณัฑ์ ครัวการบิน และพื้นท่ีท าความสะอาด
อากาศยาน  
 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งส่งรายละเอียดพื้นท่ีหวงห้ามทั้งหมด รวมถึงแผนท่ีและแผนผงัทาง
สถาปัตยกรรมของพื้นท่ีหวงหา้มท่ีระบุไวใ้นบทน้ีให้กบัส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้ส่งรายละเอียดท่ีใช้ทดแทนหรือแก้ไขต่อ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบตามความจ าเป็น พื้นท่ีหวงห้ามท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบตอ้งมีรายละเอียดไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (Airport Security Programme) 
 ภายหลงัจากการก าหนดพื้นท่ีหวงห้ามแล้ว ผูจ้ดัการสนามบินตอ้งมีการประกาศขอบเขตของ
พื้นท่ีหวงหา้มไวโ้ดยรอบและทางเขา้ของพื้นท่ีนั้นอยา่งเหมาะสม  โดยให้แสดงรายละเอียดอยูใ่นแผนรักษา
ความปลอดภยัสนามบิน (Airport Security Programme) 
 7.1.6 พื้นท่ีควบคุม   (Controlled Areas) 
 นอกเหนือจากพื้นท่ีหวงห้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7.1.5 ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งระบุพื้นท่ีอ่ืนๆของส่ิง
ติดตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคญัภายในสนามบินหรือภายนอกสนามบินส าหรับการด าเนินงานสนามบิน
ให้มีประสิทธิภาพซ่ึงตอ้งมีการจ ากดัการเขา้ถึง  พื้นท่ีควบคุมเหล่าน้ีจะตอ้งรวมถึงพื้นท่ีหรือส่ิงต่อไปน้ีเป็นอยา่ง
นอ้ย 

7.1.6.1 พื้นท่ีเขตการบินทั้งหมดท่ีอยูน่อกพื้นท่ีหวงหา้ม 
7.1.6.2 ส่ิงติดตั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงรวมถึง 

1) สถานีรับ-ส่ง-ทวนสัญญาณการส่ือสารทางอากาศ เสาอากาศ และพื้นท่ีท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวกเหล่าน้ีตั้งอยู ่

2) เคร่ืองช่วยในการเดินอากาศ เสาอากาศของเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ และพื้นท่ีท่ีมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีติดตั้งอยู ่

3) เรดาร์  เสาอากาศของเรดาร์  และพื้นท่ีมีเรดาร์ และเสาอากาศตั้งอยู ่
4) พื้นท่ีทั้งหมดท่ีระบบไฟฟ้าสนามบินติดตั้งอยู ่
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5) ชุดอุปกรณ์ส าคัญท่ีส าหรับใช้ด้วยกันกับส่ิงอ านวยความสะดวก (Accessory 
Equipment) เช่น เคร่ืองป่ันไฟ แผงเซลแสงอาทิตย ์ท่ีใชก้บัขอ้ 1), 2), 3)  และ 4) รวมทั้งพื้นท่ีอุปกรณ์เหล่าน้ี
ติดตั้งอยู ่

 6) สถานีดบัเพลิง คลงัเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงการบิน   คลงัสินคา้ศุลกากร และบริเวณ 
พื้นท่ีท่ีมีส่ิงเหล่าน้ีตั้งอยู ่

 7) ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลส าคญั (VIP) ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
 7.1.7 การด าเนินคดีกบัผูท่ี้ละเมิดการรักษาความปลอดภยั (Prosecution) 
 บุคคลใด ๆ ท่ีเขา้ไปในพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ีควบคุมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่มีเหตุผลอนั
ควร อาจจะตอ้งถูกด าเนินคดีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 7.1.8 มาตรการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ (Physical Security Measures) 
  7.1.8.1 ทัว่ไป 
  ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งแน่ใจวา่สนามบินมีส่ิงติดตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆใน
สนามบินมีการป้องกันการบุกรุกและการน าวตัถุตอ้งห้ามเขา้ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยน ามาตรการ
ป้องกนัต่างๆมาใชร่้วมกนั ไดแ้ก่ ส่ิงกีดขวางทางกายภาพ มาตรการควบคุมการเขา้พื้นท่ี การตรวจคน้บุคคล 
ยานพาหนะ สินคา้และวตัถุอ่ืนๆ  การตรวจตราโดยการเดินตรวจและการตรวจตระเวนโดยใชย้านพาหนะ 
  7.1.8.2 การรักษาความปลอดภยัแนวแบ่งเขตรอบสนามบิน (Perimeter Security) 
  ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งแน่ใจวา่แนวรอบสนามบินจะตอ้งถูกก าหนดแนวเขตและป้องกนั
โดยส่ิงกีดขวางทางกายภาพและส่ิงกีดขวางทางธรรมชาติท่ีเพียงพอท่ีจะป้องกนัการบุกรุกเขา้ไปยงัพื้นท่ีเขต
การบินและพื้นท่ีท่ีไม่ใช่พื้นท่ีสาธารณะต่างๆของสนามบินโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตทั้งท่ีตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจก็ตาม  รวมถึงการสร้างตระแกรงเหล็กป้องกนับุคคลผา่นเขา้ในท่อน ้าทิ้ง ท่อหรืออุโมงคต่์างๆดว้ย 
  7.1.8.3 พื้นท่ีหวงหา้มและพื้นท่ีควบคุม (Security Restricted and Controlled Areas) 
  ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งแน่ใจวา่พื้นท่ีหวงห้ามและพื้นท่ีควบคุมไดรั้บการป้องกนัโดยส่ิง
กีดขวางทางกายภาพท่ีเหมาะสมตามท่ีสามารถท าได ้ถา้ไม่สามารถสร้างส่ิงกีดขวางทางกายภาพท่ีเหมาะสม
ได ้จะตอ้งมีการตรวจตราให้เพียงพอเพื่อตรวจจบัและป้องกนัการเขา้พื้นท่ีหวงห้ามและพื้นท่ีควบคุมโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 
  การเขา้พื้นท่ีหวงห้ามและพื้นท่ีควบคุมจะตอ้งผ่านจุดควบคุมการเขา้ออกท่ีมีเจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัควบคุมอยู ่ส่วนช่องทางอ่ืนๆทั้งหมดท่ีใชผ้า่นเขา้-ออกได ้เช่น ประตู หนา้ต่าง ลิฟต ์ท่อต่างๆ 
เป็นตน้  ตอ้งมัน่ใจวา่มีการรักษาความปลอดภยัเม่ือผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตน ามาใชเ้ป็นช่องทางส าหรับเขา้-ออก
พื้นท่ีดงักล่าว 
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 7.1.8.4 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งมัน่ใจวา่การเขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงหา้มจะถูกจ ากดั เฉพาะ 
  ก) ผูโ้ดยสารท่ีแทจ้ริงซ่ึงตอ้งมีเอกสารการเดินทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการเดินทางโดยอากาศยาน  
  ข) พนกังานท่ีมีบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มท่ีถูกตอ้ง 
  ค) พนักงานเจา้หน้าท่ีตามระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยคุณสมบติัการมอบหมายการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและการก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 
  บตัรแสดงการมอบหมายให้เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี (Inspector credential) ออกให้เพื่อแสดงวา่
ผูถื้อเป็นหนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงมีอ านาจตามมาตรา 65 มาตรา 
66 และมาตรา 67 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบความปลอดภยัหรือการรักษาความปลอดภยัดา้นการบิน    
พลเรือนตามประเภทท่ีไดรั้บการมอบหมาย 
  ทั้งน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีฯ ตาม ค) จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีถูกก าหนด
ไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) และเพื่อเป็นการยืนยนัวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวไดรั้บ
การมอบหมายใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี (Inspector Credential) จริง  จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัและแจง้ช่ือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัด้านการบิน
(Aviation Safety/Security Inspector) ให้กบัผูด้  าเนินงานสนามบินทราบทุกคร้ังก่อนเขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงห้าม              
โดยรูปแบบของบตัรดงักล่าวจะอยูใ่นเอกสารแนบ 6  
  ผูใ้ดนอกเหนือจาก ก), ข) , ค) ข้างต้นท่ีเข้ามาในพื้นท่ีหวงห้ามอาจจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายได ้
 7.1.8.5 ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งมัน่ใจวา่การเขา้ไปยงัพื้นท่ีเขตพื้นท่ีควบคุมจะถูกจ ากดั เฉพาะ: 
  ก) พนกังานท่ีมีบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มท่ีถูกตอ้งตามพื้นท่ีท่ีร้องขอไว ้
  ข) ผูเ้ยีย่มชมท่ีมีบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มชนิดชัว่คราวและตอ้งมีการดูแลโดยพนกังานท่ีมี
บตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มท่ีถูกตอ้งตามพื้นท่ีท่ีร้องขอไว ้
   
 ผู้โดยสาร 
 ผูโ้ดยสารตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปยงัพื้นท่ีปลอดอาวุธของพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ีเขตการบิน
อ่ืนท่ีใช้ส าหรับการข้ึน-ลงอากาศยานของผูโ้ดยสารและการขนถ่ายสัมภาระข้ึน-ลง ทั้งน้ีตอ้งถูกตรวจสอบ 
ดงัน้ี 
  ก) เอกสารการเดินทางท่ีแทจ้ริงและถูกต้องพร้อมกับวีซ่า(ตามความจ าเป็น)  เอกสารการ
เดินทางดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตวัท่ีออกโดยภาครัฐของตวัเอง  แต่
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บางคร้ังอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยคนละภาครัฐหรือคนละองค์กร เช่น บตัรคนต่างด้าว  บตัรผูป้ระจ า 
หน้าท่ีในอากาศยาน (Crew Member Certificates) เอกสารการเดินทางของแรงงานข้ามชาติและ
สหประชาชาติ  
  ข) บตัรผา่นข้ึนอากาศยานท่ีแทจ้ริงซ่ึงออกโดยผูด้  าเนินการเดินอากาศ  บตัรดงักล่าวควรแยก
ช่ือของผูโ้ดยสารท่ีท าการลงทะเบียน 
 
 พนักงาน  
 พนกังานตามขอ้ 7.1.8.4  ข) และ ค) ตอ้งไดรั้บอนุญาตในการเขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ี
ควบคุม โดยตอ้งมีบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงห้ามท่ีถูกตอ้งส าหรับการเขา้ไปยงัพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบให้เป็น
พื้นท่ีหวงหา้มหรือพื้นท่ีควบคุมตามความจ าเป็น หรือเอกสารท่ีถูกตอ้งของหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับโดย 
ผูอ้  านวยการส านกังาน   การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อเขา้พื้นท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
 บตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มหรือเขา้พื้นท่ีควบคุมของพนกังานตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  
  1) ภาพถ่ายของผูถื้อบตัร  
  2) วนัหมดอาย ุ 
  3) พื้นท่ีท่ีแสดงถึงพื้นท่ีหวงหา้มและพื้นท่ีความคุมอยา่งถูกตอ้ง  
  4) ช่ือของผูถื้อบตัร  
 
 ยานพาหนะ  
 ยานพาหนะตอ้งไดรั้บอนุญาตในการเขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงหา้มหรือพื้นท่ีควบคุม โดยตอ้งแสดงบตัร 
อนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงห้ามท่ีถูกตอ้งส าหรับการเขา้ไปยงัพื้นท่ีท่ีถูกออกแบบให้เป็นพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ี
ควบคุมตามความจ าเป็น  
 จ านวนของยานพาหนะท่ีไดรั้บอนุญาตในการเขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงห้ามหรือพื้นท่ีควบคุม ตอ้งจ ากดั
ไวใ้ห้น้อยท่ีสุดอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบติัการดา้นการบินพลเรือนมีประสิทธิภาพ   โดยทัว่ไปแล้ว
ประเภทของยานพาหนะท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในพื้นท่ีหวงหา้มคือ 
  ก) ยานพาหนะขนส่งหรือลากจูงสินคา้ 
  ข) ยานพาหนะในการรักษาความปลอดภยั 
  ค) ยานพาหนะบริการครัวการบิน 
  ง) ยานพาหนะบริการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง 
  จ) ยานพาหนะวไีอพี (VIP) 
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  ฉ) ยานพาหนะอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตโดยผูจ้ดัการสนามบิน 
  บตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงหา้มหรือเขา้พื้นท่ีควบคุมของยานพาหนะแต่ละคนัตอ้งติดให้ถาวร
และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน โดยมีรายการอยา่งนอ้ง ดงัน้ี: 
  1) เลขทะเบียนของยานพาหนะ 
  2) เจา้ของหรือผูด้  าเนินการ 
  3) ระยะเวลาท่ีถูกตอ้ง 
  4) พื้นท่ีท่ีแสดงถึงพื้นท่ีหวงหา้มและพื้นท่ีความคุมอยา่งถูกตอ้ง  
  5) ช่องทางเขา้ของยานพาหนะท่ีไดรั้บอนุญาตในการใชเ้ขา้-ออก  
 
7.2  การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน (Protection of Aircraft) 
 7.2.1 วตัถุประสงค ์
 วตัถุประสงค์ของแผนน้ีคือเพื่อก าหนด มาตรการของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีให้บริการใน
ประเทศไทย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีวตัถุตอ้งห้าม (Prohibited Items) หรือวตัถุตอ้งจ ากดั (Restricted Items) บน
อากาศยาน และไม่มีบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงอากาศยานขณะท่ีจอดอยูใ่นสนามบินในประเทศไทย  
 7.2.2 หนา้ท่ีรับผดิชอบ  
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตามท่ีถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
ว่าจะตอ้งมีแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) เพื่อท าให้แน่ใจถึงการรักษาความ
ปลอดภยัของอากาศยานตนขณะอยูท่ี่สนามบิน หนา้ท่ีรับผดิชอบน้ีซ่ึงรวมถึงมาตรการดงัต่อไปน้ี 
 7.2.3 การตรวจคน้และการตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยั (Aircraft Security 
Search and Aircraft Security Check) 
 ผูด้  าเนินการ         จะตอ้งแน่ใจวา่อากาศยานทั้งหมดไดรั้บการตรวจคน้ดงัต่อไปน้ี 

ก)  อากาศยานไมอ่ยูใ่นระหวา่งใหบ้ริการ จะตอ้งถูกตรวจคน้เพื่อการรักษาความปลอดภยั 
(Aircraft Security Search) ทนัทีก่อนน าอากาศยานเขา้มายงัพื้นท่ีหวงห้ามส าหรับท าการบิน รายการตรวจ
คน้อากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยั (Aircraft Security Search Checklist) ของ ICAO จะตอ้งถูก
น ามาใชใ้นการตรวจคน้น้ี เวน้แต่มีรายการตรวจอ่ืนท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากส านกังานการบิน   พลเรือนแห่ง
ประเทศไทย   นอกจากอากาศยานท่ีถูกตรวจคน้โดยทนัทีก่อนเขา้มายงัพื้นท่ีหวงห้ามแลว้ ตอ้งไดรั้บการ
รักษาความปลอดภยัหรือคุม้กนันบัตั้งแต่เร่ิมตรวจคน้จนกระทัง่อากาศยานออกเดินทาง 

ข) อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ ระหว่างเตรียมการส าหรับเท่ียวบินถดัไป  หรือ
ระหว่างแวะพกัอย่างน้อยจะตอ้งถูกตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยั (Aircraft Security 
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Check) โดยทนัทีหลงัจากผูโ้ดยสารลงจากอากาศยาน หรือชา้ท่ีสุดก่อนท่ีผูโ้ดยสารจะข้ึนบนอากาศยาน และ
ก่อนการน าสัมภาระและสินคา้ข้ึนบนอากาศยานแลว้แต่กรณี อากาศยานตอ้งไดรั้บการรักษาความปลอดภยั
หรือคุม้กนันบัตั้งแต่เร่ิมตรวจคน้จนกระทัง่อากาศยานออกเดินทาง 
 การตรวจคน้อากาศยานและการตรวจสอบอากาศยานเพื่อความมัน่คงปลอดภยัทั้งหมดจะตอ้งถูก
ด าเนินการหลงัจากผูใ้หบ้ริการทั้งหมด (ครัวการบิน พนกังานท าความสะอาด สินคา้ปลอดอากร และอ่ืน ๆ) 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัทั้งหมดไดอ้อกไปแลว้ ความสมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภยั
ของอากาศยานจะตอ้งถูกรักษาไวจ้นกวา่จะท าการดนัอากาศยานออก (Push Back) 
 7.2.4 การปกป้องอากาศยาน 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งรับผดิชอบต่ออากาศยานของตนตลอดเวลา 
 การเขา้ถึงอากาศยานท่ีจอดอยู ่จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

ก) ส าหรับอากาศยานอยูใ่นระหวา่งให้บริการ (Aircraft in Service) จะตอ้งควบคุมการ
เขา้ถึงอากาศยานนบัตั้งแต่เวลาท่ีเร่ิมการตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภยัจนกระทัง่อากาศ
ยานออกเดินทาง ทั้งน้ีเพื่อรักษาระดบัความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ (Maintain The Integrity of the 
Check) 

ข) ส าหรับอากาศยานไม่อยูใ่นระหวา่งให้บริการ (Aircraft not in Service) ซ่ึงไดผ้า่นการ
ตรวจคน้และน าเขา้สู่พื้นท่ีหวงหา้ม จะตอ้งควบคุมการเขา้ถึงอากาศยานนบัตั้งแต่เร่ิมตรวจคน้อากาศยานเพื่อ
การรักษาความปลอดภยัจนกระทัง่อากาศยานออกเดินทาง ทั้งน้ีเพื่อรักษาระดบัความสมบูรณ์ของการตรวจ
คน้ (Maintain The Integrity of the Check)  
 อากาศยานแต่ละล าท่ีอยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวงัเพื่อตรวจจับ        
บุคคลใด ๆ ท่ีอาจจะก่อการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เม่ือใดก็ตามท่ีพบว่า      
การรักษาความปลอดภยัไดล้ดลงผูด้  าเนินการอากาศยานตอ้งน าผูโ้ดยสารทั้งหมด รวมถึงสัมภาระ สินคา้และ
ครัวการบินลงจากอากาศยาน เพื่อท าการตรวจคน้พื้นท่ีทั้งหมดของอากาศยานและตรวจคน้บุคคลเหล่านั้น
และส่ิงของท่ีขนออกจากอากาศยานอีกคร้ังหน่ึงก่อนจะขนข้ึนบนอากาศยาน   
 การเขา้ถึงอากาศยานไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งใหบ้ริการจะตอ้งไดรั้บการควบคุมดว้ยวธีิต่อไปน้ี  

ก) ตอ้งปิดประตูหอ้งผูโ้ดยสาร 
ข) อุปกรณ์การบ ารุงรักษา อุปกรณ์การข้ึนอากาศยานและอุปกรณ์การขนของข้ึนอากาศ

ยาน เช่น บนัไดทางข้ึนผูโ้ดยสาร (Passenger Steps) สะพานเทียบอากาศยาน (Air Bridges) บนัไดส าหรับ
การบ ารุงรักษาอากาศยาน (Maintenance Steps) อุปกรณ์ยกสูง (High Loaders) จะตอ้งไดรั้บการระวงัรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัใน การถอน หรือ การน าออกไม่ใหติ้ดกบัตวัอากาศยาน (Retracted) 
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ค) การปิดประตูอากาศยานทุกบานตอ้งใชผ้นึกท่ีสามารถบ่งบอกถึงร่องรอยในการเปิดได้
และจะตอ้งมีการบนัทึกหมายเลขของผนึกทุกคร้ังเพื่อใช้ในการตรวจสอบหมายเลขขณะท่ีน าอากาศยาน
กลบัไปใหบ้ริการอีกคร้ังหน่ึง  
 ตอ้งจอดอากาศยานไวใ้หห่้างไกลจากบริเวณแนวร้ัวหรือแนวท่ีสามารถผา่นเขา้มาไดอ้ยา่งง่ายดาย
และจอดอากาศยานไวใ้นบริเวณท่ีมีแสงสวา่งท่ีชดัเจน 
 7.2.5 การควบคุมการเขา้ถึงอากาศยาน 
 ใหผู้ด้  าเนินการเดินอากาศจดัท ามาตรการในการควบคุมการเขา้ถึงอากาศยานของตนโดยให้มัน่ใจ
วา่ไม่มีบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงอากาศยานในสนามบินในประเทศไทย ให้ผูด้  าเนินการเดินอากาศใช้
วิธีด าเนินการ และส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ท่ีระบุอยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัของตนเพื่อท า
หนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติัการของอากาศยาน ดงัน้ี 

ก) ป้องกนัการเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีควบคุมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ข) ป้องกนัการเขา้ถึงอากาศยานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ค) ป้องกนัการเขา้ถึงคลงัสินคา้ สัมภาระลงทะเบียน การบริการครัวการบิน (Catering 

Supplies) การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores)  ภายใตก้าร
ควบคุมของผูด้  าเนินการเดินอากาศ ทั้งน้ี หากมีผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ใกลบ้ริเวณอากาศยาน เจา้หนา้ท่ีจะตอ้ง
ท าการแสดงตวัเพื่อท าการตรวจสอบ ( Challenge) หรือรายงานให้ฝ่ายรักษาความปลอดภยัสนามบินทราบ
โดยทนัที  เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวไดรั้บการดูแลตรวจตราอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองในการดูความ
เคล่ือนไหวของบุคคลระหวา่งอาคารพกัผูโ้ดยสารและอากาศยาน 
 7.2.6 การปกป้องเอกสารของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
 ผูด้  าเนินการ          ตวัแทนและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการดูแลอากาศยานตอ้งท าการ
ควบคุมและปกป้องบตัรโดยสาร ใบสั่งของเบ็ดเตล็ด บตัรผ่านข้ึนอากาศยาน บตัรแวะพกั บตัรการตรวจ
สัมภาระ บตัรรับสัมภาระ ตราประทบัจดหมาย  สติกเกอร์ปิดสัมภาระหรือส่ิงของอ่ืนใด หรือเอกสารอ่ืนท่ี
สามารถใชเ้พื่อท าการเขา้หรืออนุญาตใหเ้ขา้ไปยงัพื้นท่ีหวงหา้มหรือข้ึนบนอากาศยานได ้ 
 7.2.7 การป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในหอ้งนกับินในระหวา่งท าการบิน 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งใช้มาตรการท่ีเพียงพอเพื่อป้องกนัผูท่ี้ไม่ได้รับอนุญาตเขา้ไปใน
หอ้งนกับิน 
 แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) สามารถดูไดใ้นเอกสารแนบ  5 
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7.3 การบินทัว่ไป (General Aviation) 
  วตัถุประสงค์ของหัวข้อน้ีคือ การระบุรายละเอียดของมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบติัท่ีผู ้
ด  าเนินงานสนามบินในประเทศไทยจะตอ้งน าไปปฏิบติัเพื่อให้แน่ใจวา่การปฏิบติัการของการบินทัว่ไป จะ
ไม่ให้เกิดโอกาสส าหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต ผ่านเขา้ถึงพื้นท่ีหวงห้ามและอากาศยาน หรือน าวตัถุ
ตอ้งหา้มเขา้มาในพื้นท่ีหวงหา้มหรือน าข้ึนบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย 

7.3.1 หนา้ท่ีรับผิดชอบ  
 ผูด้  าเนินงานสนามบินในประเทศไทย ตอ้งจดัใหมี้การควบคุมการรักษาความปลอดภยัตาม
รายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภยัฉบบัน้ี 

7.3.2 การควบคุมการรักษาความปลอดภยั (Security Controls) 
 การควบคุมการรักษาความปลอดภยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินทัว่ไปต่อไปน้ี  จะตอ้งถูกน าไป
ปฏิบติัจริง ณ สนามบินในประเทศไทย 

ก) อากาศยานท่ีใชใ้นการบินทัว่ไป จะตอ้งไม่ถูกน ามาจอดในบริเวณใกลเ้คียงกบัอากาศยาน
พาณิชยอ่ื์นๆ 

ข) ผูท่ี้ข้ึนบนอากาศยานประเภทการบินทัว่ไป จะตอ้งไม่ปะปนกบัผูโ้ดยสารของเท่ียวบินท่ีมี
ตารางก าหนดการ และของเท่ียวบินท่ีไม่มีตารางก าหนดการท่ีผา่นการตรวจคน้แลว้ 

ค) ถา้เป็นไปได ้ผูท่ี้จะข้ึนหรือมากบัอากาศยานท่ีใชใ้นการบินทัว่ไปทั้งขาออกและขาเขา้ ควร
ใหผ้า่นอาคารผูโ้ดยสารการบินทัว่ไปท่ีแยกออกต่างหาก และผูโ้ดยสารอากาศยานท่ีใชใ้นการบินทัว่ไปท่ีจะ
ข้ึนหรือลงอากาศยานในลานจอดจะตอ้งถูกแยกออกจากผูโ้ดยสารท่ีผา่นการตรวจคน้ หรือตอ้งให้โดยสาร
ไปกบัยานพาหนะส าหรับผูโ้ดยสารอากาศยานท่ีใชใ้นการบินทัว่ไปโดยเฉพาะ หรือตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่ง
ใกลชิ้ดตลอดเวลา 

ง) อากาศยานของการบินทัว่ไปท่ีไม่มีผูดู้แล จะตอ้งถูกท าให้ปลอดภยัโดยเจา้ของหรือผู ้
ด าเนินงาน เพื่อป้องกนัการลกัขโมย การปิดล็อคประตูและ/หรือ ล็อคคนับงัคบัอากาศยาน 

จ) ถา้ไม่มีอาคารผูโ้ดยสารการบินทัว่ไปแยกออกต่างหาก ผูท่ี้ข้ึนบนอากาศยานการบินทัว่ไป
จะตอ้ง 

1)  ผา่นเขา้ทางช่องทางท่ีแยกออกจากอาคารผูโ้ดยสาร และถูกน าไปยงัอากาศยานโดย
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามดูแลหรือยานพาหนะส าหรับวิง่รับส่งบนลานจอด 

2)  เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงผา่นเขา้สู่พื้นท่ีปลอดอาวธุของอาคารผูโ้ดยสาร จะตอ้งท าการ
ตรวจคน้ผูท่ี้จะข้ึนอากาศยานการบินทัว่ไปก่อนจะยนิยอมใหผ้า่นเขา้ไปในพื้นท่ีปลอดอาวธุ 
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3)  อยูภ่ายใตม้าตรการรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ของทอ้งถ่ินแต่ละสนามบิน 

 
7.4  การรักษาความปลอดภัยบริเวณติดตั้งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ (Protection of  Navigational and 
other Vital Facilities) 
 ผูใ้ห้บริการดา้นจราจรทางอากาศตอ้งพฒันาและน าแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) เพื่อป้องกนัระบบการน าร่องอากาศยานหรือเคร่ืองอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั  
ทั้งน้ีรวมถึงขอ้ก าหนดในแผนเผชิญเหตุในกรณีท่ีเกิดการก่อกวน  แทรกแซง หรือขาดหายแบบชัว่คราวของ
การใหบ้ริการจราจรทางอากาศหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
 
7.5  มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิม่เติม 
 ในกรณีเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นมีแนวโน้มของภยัคุกคามท่ีสูงข้ึน ให้ผูอ้  านวยการส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถใชม้าตรการการรักษาความปลอดภยัเพิ่มเติมได ้เพื่อให้มัน่ใจวา่มี
การปกป้องสนามบิน อากาศยาน และบริเวณติดตั้งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ  ทั้งน้ีมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัเพิ่มเติมนั้นจะต้องมีความเหมาะสม รวมไปถึงต้องมีการสุ่มตรวจท่ีคาดการณ์ไม่ได้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัดงักล่าว 
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บทที ่8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและส่ิงของทีข่ึน้บนอากาศยาน 

8.1 ผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage aka Unchecked Baggage) 
 8.1.1  วตัถุประสงค ์ 
 เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการและขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อมัน่ใจว่าผูโ้ดยสารไม่
สามารถน าส่ิงของตอ้งห้ามเขา้มาในบริเวณเขตปลอดอาวุธของพื้นท่ีหวงห้าม  และไม่สามารถน าข้ึนบน
อากาศยานได ้การตรวจคน้ผูโ้ดยสารและสัมภาระฯ นั้นเป็นมาตรการเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดในการป้องกนั
การน าอาวธุ (Weapon) วตัถุระเบิด (Explosive) หรือ วตัถุตอ้งหา้ม (Prohibited Item) ข้ึนบน    อากาศยาน 
 8.1.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งใชม้าตรการตามแผนรักษาความปลอดภยัของตนเพื่อป้องกนัหรือ
ขดัขวางการน าอาวุธ วตัถุระเบิดหรือวตัถุระเบิดแสวงเคร่ือง วตัถุระเบิดเพลิงและวตัถุตอ้งห้ามไปกบับุคคล 
หรือส่ิงของใดๆก่อนข้ึนบนอากาศยานหรือเขา้ไปในบริเวณเขตปลอดอาวธุ  
 นอกจากน้ีผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งท าให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีจะผา่นเขา้ไปยงัเขตปลอดอาวุธหรือ
พื้นท่ีหวงหา้มอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บตรวจสอบเพื่อคน้หา อาวุธ วตัถุระเบิด วตัถุระเบิดแสวงเคร่ือง และระเบิด
เพลิง ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีใหใ้ชส้ าหรับทุกสนามบิน 
 ในการเขา้ไปยงัเขตปลอดอาวธุ ผูด้  าเนินงานสนามบินตอ้งไม่อนุญาตในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บุคคลใดท่ีขดัขืนการตรวจคน้ของเจา้หน้าท่ีตามท่ีก าหนดในแผนรักษาความปลอดภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) บุคคลใดท่ีท าการขนส่งส่ิงของและสัมภาระฯ ซ่ึงขดัขืนการตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการ
ตรวจคน้ตามวธีิการปฏิบติัท่ีก าหนดในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งท าให้มัน่ใจว่าบุคคลหรือส่ิงของและสัมภาระฯ ไดถู้กตรวจสอบแลว้
โดยผูด้  าเนินงานสนามบิน  ก่อนจะน าข้ึนบนอากาศยาน 
 ส าหรับในกรณีสถานท่ีนอกอาณาเขตประเทศไทย ซ่ึงรัฐบาลของประเทศอ่ืนนั้นเป็นผูต้รวจคน้  
ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งแน่ใจวา่บุคคล ส่ิงของและสัมภาระฯ ถูกตรวจคน้แลว้โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการตรวจคน้ของประเทศนั้น ๆ  
 8.1.3 การตรวจคน้ผูโ้ดยสาร   
 ผูโ้ดยสารขาออกทุกคน (ทั้ งท่ีเป็นผูโ้ดยสารต้นทาง เปล่ียนล า หรือแวะพัก) ณ สนามบิน
ภายในประเทศตอ้งถูกตรวจคน้โดยใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1) การตรวจคน้ดว้ยมือ 
2) การตรวจคน้ดว้ยเคร่ืองมือตรวจจบัโลหะแบบเดินผา่น (WTMD) 

 บุคคลบางประเภทรวมถึงสัมภาระฯ ท่ีได้รับการยกเวน้การตรวจคน้ ให้ปฏิบติัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 การตรวจคน้ดว้ยมือนั้นจะตอ้งใชผู้ต้รวจท่ีเป็นเพศเดียวกนักบัผูท่ี้ถูกตรวจ หรือเวน้แต่จะระบุไว้
ในบทอ่ืนของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ห้ามผูด้  าเนินงานสนามบิน
อนุญาตให้บุคคลใดน าอาวุธ วตัถุระเบิดทุกชนิดติดตวัหรือมากับส่ิงของและสัมภาระฯ ของตนข้ึนบน     
อากาศยาน 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินจะตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจ า ณ จุดตรวจคน้โดยมีหวัหนา้ชุดตามท่ีระบุ
ไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินงานสนามบิน (ASP)  
        อากาศยานเท่ียวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศท่ีบินตรงจากต่างประเทศมาข้ึนลงประเทศไทย
จะตอ้งถูกตรวจคน้ก่อนการเดินทางต่อไป ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งลงจากอากาศยานพร้อมสัมภาระฯ และตอ้ง
ถูกตรวจค้นอีกคร้ังก่อนท่ีจะกลับข้ึนบนอากาศยานเพื่อเดินทางต่อ กรณีน้ีไม่รวมถึงการลงจอดของ       
อากาศยานท่ีไม่มีก าหนดการลงจอดและไม่มีผูโ้ดยสารลงหรือข้ึนบนอากาศยาน 
 ผูป้ระจ าหนา้ท่ี (Crew Member) เจา้หนา้ท่ีสนามบินหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ผูโ้ดยสาร   ท่ีผา่นจุด
ตรวจคน้เขา้ไปยงัเขตปลอดอาวุธหรือพื้นท่ีหวงห้ามอ่ืน ๆ จะตอ้งถูกตรวจคน้ในวิธีเดียวกนักบัผูโ้ดยสาร 
โดยสัมภาระฯ ทุกช้ินของบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งผา่นการตรวจคน้และตรวจสอบในลกัษณะเดียวกบัสัมภาระฯ
เดินทางน าติดตวัข้ึนบนหอ้งผูโ้ดยสาร 
 8.1.4  การตรวจคน้สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked Baggage) 
        สัมภาระฯ ของผูโ้ดยสารขาออกทั้งหมดไม่วา่จะเป็นผูโ้ดยสารท่ีออกเดินทางจากสนามบินตน้ทาง  
ผูโ้ดยสารแวะพกัและเดินทางต่ออากาศยานเดิม และผูโ้ดยสารแวะเปล่ียนอากาศยาน  ก่อนจะอนุญาตให้ผา่น
เขา้ไปยงัพื้นท่ีปลอดอาวธุของพื้นท่ีหวงหา้มหรือข้ึนบนอากาศยานตอ้งผา่นการตรวจคน้   วตัถุตอ้งห้ามใดท่ี
ถูกตรวจพบจะตอ้งถูกน าออกจากการครอบครองของผูโ้ดยสารหรือปฏิเสธไม่ให้ผูโ้ดยสารผ่านเขา้ไปยงั
พื้นท่ีรักษาความปลอดภยัหรือปฏิเสธไม่ใหข้ึ้นบน  อากาศยาน 
       สัมภาระฯ ของผูโ้ดยสารขาออกทั้งหมด ณ สนามบินในประเทศไทยจะตอ้งผ่านการตรวจคน้ 
(Screening) เพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระฯ นั้นไม่มีอาวุธ (Weapon) วตัถุระเบิด (Explosive) หรือ ส่ิงของ
ตอ้งห้าม (Prohibited item) ข้ึนบนอากาศยานเพื่อใช้ในการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 
 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 81 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย     

 สัมภาระฯ ทั้งหมด ณ สนามบิน  ตอ้งผา่นการตรวจคน้โดยใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1) การตรวจคน้ดว้ยมือ 
2) การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยแ์บบดั้งเดิม (Conventional X-ray Equipment) 
3) การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยแ์บบความละเอียดสูง HDX (High Definition X-ray Equipment) ท่ี 
     ติดตั้งอุปกรณ์ TIP (Threat Image Projection) 

 
 ทั้งน้ีลกัษณะของการตรวจคน้สัมภาระฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลท าการแทรกแซงหรือสัมผสัวตัถุ
หรือส่ิงท่ีบรรจุอยู่ภายในในระหว่างการตรวจคน้ นอกจากน้ีจะตอ้งท าการสุ่มตรวจคน้ดว้ยเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเน่ือง (แมว้า่วตัถุท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคน้พิจารณาแลว้วา่ไม่มีอนัตราย)  ถา้ผูโ้ดยสารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการ
ตรวจคน้แลว้เขา้ถึงสัมภาระเดินทางท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจคน้ ให้ถือวา่ผูโ้ดยสารและเจา้หนา้ท่ียงัไม่ไดรั้บ
การตรวจค้นและจะต้องถูกตรวจค้นอีกคร้ัง นอกจากน้ีจะต้องไม่อนุญาตให้น าสัมภาระเดินทางของ
ผูโ้ดยสารหรือของพนักงานท่ีไม่ให้ความยินยอมในการตรวจคน้สัมภาระเดินทางผ่านเขา้ในพื้นท่ีปลอด
อาวธุหรือน าข้ึนไปบนอากาศยาน 
        ในกรณีใช้การตรวจค้นด้วยมือจะต้องตรวจค้นสัมภาระฯ ให้ครอบคลุมทุกส่วน โดยจะต้อง
สังเกตวา่มีร่องรอยท่ีมีพิรุธหรือน่าสงสัย เช่น น ้ าหนกัของสัมภาระเดินทางไม่เหมาะกบัขนาดสัมภาระ  ใน
กรณีท่ีมีขอ้สงสัยตอ้งน าวตัถุออกจากสัมภาระฯเพื่อมาท าการตรวจคน้ต่างหากแยกจากสัมภาระอ่ืน ๆ เม่ือ
วตัถุตอ้งสงสัยนั้นไดถู้กท าการตรวจคน้แลว้ สัมภาระฯท่ีบรรจุมานั้นอาจจะตอ้งท าการตรวจสอบอีกคร้ังโดย
การเอกซเรยเ์พิ่มเติมหลงัจากตรวจคน้ดว้ยมืออีกคร้ังหน่ึงดว้ย 
 ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสม (Appropriate Procedures) และความ
รับผิดชอบในการตรวจคน้ดว้ยมือกบัผูโ้ดยสารและสัมภาระฯจะตอ้งถูกบนัทึกรายละเอียดไวใ้นแผนรักษา
ความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  
 8.1.5  การตรวจคน้เป็นการส่วนบุคคล  (Private Screening)   
       การตรวจคน้เป็นการส่วนบุคคล ไม่ใช่การตรวจสอบท่ีตอ้งท าเป็นประจ า อยา่งไรก็ตามผูโ้ดยสาร
ท่ีตอ้งการใหจ้ดัการตรวจคน้เป็นกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารท่ีพาส่ิงของมูลค่าสูง ผูโ้ดยสารท่ีใชเ้คร่ืองมือคุม
จงัหวะการเตน้ของหวัใจให้ปกติ และผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนท่ี  อาจให้ถูกตรวจคน้ในบริเวณท่ี
มิดชิด ในกรณีดงักล่าวผูโ้ดยสารและการตรวจคน้สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked 
Baggage) จะตอ้งถูกตรวจคน้โดย 
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1) การตรวจคน้ทางกายภาพ หรือการตรวจสัมภาระฯทั้งหมดดว้ยเคร่ืองเอกซเรย ์
2) ใช้เคร่ืองมือตรวจจบัโลหะแบบมือถือ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูโ้ดยสารท่ีใช้เคร่ืองมือ

คุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจให้ปกติ และผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนท่ี ให้ท าการตรวจคน้ผูโ้ดยสาร
ประเภทดังกล่าวทางกายภาพ เน่ืองจากไม่สามารถใช้เคร่ืองมือตรวจจบัโลหะตรวจผูโ้ดยสารประเภท
ดงักล่าวได ้

3) ใช้พนักงานตรวจคน้ท่ีผ่านการฝึกอบรมในเร่ืองดงักล่าว ก่อนท าการตรวจผูโ้ดยสาร   
เม่ือไดท้  าการตรวจคน้เสร็จส้ินลง พนกังานรักษาความปลอดภยัจะตอ้งเดินประกบ พาผูโ้ดยสารดงักล่าวไป
ยงัพื้นท่ีปลอดอาวธุ หรือบริเวณอ่ืนใดท่ีใชส้ าหรับข้ึนอากาศยาน   
 8.1.6  ส่ิงของหรือเอกสารท่ีมีชั้นความลบั   
       ส่ิงของหรือเอกสารท่ีมีชั้นความลบัของหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบในระดบัท่ีจ าเป็น
เท่านั้นเพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจว่าไม่มีอาวุธและวตัถุอนัตรายใดซ่อนอยู่ภายใน ถา้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ความปลอดภยัจะตอ้งไม่อนุญาตใหพ้าวตัถุดงักล่าวข้ึนบนอากาศยาน 
 8.1.7 การพกพาอาวธุโดยไดรั้บอนุญาต   
       การพกพาอาวธุข้ึนบนอากาศยาน โดยเจา้หนา้ท่ีบงัคบักฎหมาย (Law Enforcement Officer; LEO) 
และบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตซ่ึงได้รับมอบหมาย เป็นการปฏิบติัตามหน้าท่ีตอ้งได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใน
ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีบงัคบักฎหมาย (LEO) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจ  ากดัเฉพาะการปฏิบติัหนา้ท่ีในการรักษาความ
ปลอดภยัให้กบัเช้ือพระวงศช์ั้นสูง เวน้แต่การปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากการท่ีตอ้งไดรั้บจากส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้พกอาวุธและวตัถุตอ้งห้ามข้ึนบนเท่ียวบินพาณิชย ์ถา้กรณีมีผูท่ี้พกพา
อาวธุโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจะตอ้งไดรั้บโทษรวมถึงการจ าคุกตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ผูมี้อ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการทบทวนและอนุมติัค าขอเพื่อพกพาอาวุธโดยไดรั้บอนุญาตโดย
บุคคลใด ๆ บนห้องผูโ้ดยสาร (Cabin Compartment) คือ ประธานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC)   
       หน่วยงานใด ๆ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO) ท่ีพกพาอาวุธให้แจง้ปลายทางของประเทศนั้น
ท่ีจะเดินทางไป  เพื่อท าการยนืยนัวา่ไดรั้บอนุญาตใหพ้กพาอาวธุไดต้ามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ  
       เวน้แต่จะไดรั้บการอนุญาตโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
(LEO) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  
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1) ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO)  ตอ้งแจง้ให้ผูด้  าเนินการเดินอากาศทราบถึงเท่ียวบินท่ีจะน า
อาวธุไปกบัเท่ียวบิน อยา่งนอ้ย 7 วนัล่วงหนา้ หรือในกรณีฉุกเฉินให้แจง้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดก่้อนการ
ออกเดินทาง 

2) ระบุข้อมูลของตนเองให้กับผูด้  าเนินการเดินอากาศโดยการแสดงหลักฐาน ได้แก่        
รูปถ่ายใบหน้าชดัเจน ลายมือช่ือของผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย (LEO) และลายมือช่ือของผูมี้อ านาจอนุญาตของ
หน่วยงานหรือมีตราประทบัของหน่วยงานท่ีให้การอนุญาต บตัร ตราสัญลกัษณ์หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีลกัษณะ
คลา้ยกนัไม่สามารถใชย้อมรับในการน ามาเป็นหลกัฐานได ้
       ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1) ต้องได้รับข้อมูลหรือเอกสารตามท่ีก าหนดในแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน      
พลเรือน 

2) ก าชับให้ผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย (LEO) ทราบถึงวิธีปฏิบติัท่ีก าหนดในบทน้ีก่อนข้ึนบน
อากาศยาน 

3) ตอ้งยืนยนัว่าผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย (LEO)ไดผ้่านการอบรมตามท่ีก าหนดโดยส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

4) ตอ้งทราบว่าบุคคลใดเป็นเจา้หน้าท่ีบงัคบักฎหมาย (LEO) ระหว่างการข้ึนบนอากาศ
ยาน (Boarding) 

5) แจง้นักบิน (Pilot-in-Command) ลูกเรือ และผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย (LEO) ด้วยกนั ให้
ทราบถึงต าแหน่งท่ีนัง่ของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO)  ทั้งน้ีผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งไม่ปิดประตูจนกว่า
การแจง้ขอ้มูลทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ 
       ห้ามให้บริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) แก่บุคคลผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหพ้กพาอาวธุ 
       หา้มผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO) ปฏิบติั ดงัน้ี 

1) หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอลข์ณะอยูบ่นอากาศยาน 
2) ห้ามข้ึนบนอากาศยานหากมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใน 8 

ชัว่โมง  
       บุคคลใดท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ าอาวธุข้ึนบนอากาศยานจะตอ้งเก็บอาวธุของตนไว ้ดงัน้ี 

1) ส าหรับผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO) ท่ีพกพาอาวธุนั้นไม่ไดอ้ยูใ่นเคร่ืองแบบ จะตอ้งเก็บ
อาวธุไวใ้นท่ีท่ีมิดชิดโดยไม่สามารถมองเห็นได ้  

2) ส าหรับผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO)เหล่านั้นอยูใ่นเคร่ืองแบบสามารถพกพาติดตวัได ้
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 หา้มผูพ้าอาวธุบุคคลใดเก็บอาวธุไวใ้นท่ีวางสัมภาระเหนือศีรษะ 
 ส่ิงต่อไปน้ีถือเป็นอาวธุ 

1) อาวธุปืนชนิดต่าง ๆ รวมถึง ส่วนประกอบ และ กระสุนปืน 
2) ส่ิงของมีคมท่ีออกแบบมาเพื่อท าร้ายใหบ้าดเจบ็หรือป้องกนัตนเอง 
3) ส่ิงของท่ีออกแบบมาไม่มีอนัตรายแต่ใชเ้พื่อท าร้ายใหบ้าดเจบ็หรือป้องกนัตนเอง 
4) ส่ิงของท่ีสามารถดดัแปลงเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยงับุคคลอ่ืนหรือสัตวไ์ด ้
5) ส่ิงของท่ีออกแบบมาเพื่อก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลหรือสัตว ์
6) ระเบิด หรือเคร่ืองมือท่ีน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ วตัถุท่ีก่อให้เกิดไฟท่ีไม่ได้พบ

ทัว่ไปตามบา้นเรือนธรรมดา 
7) ก๊าซพิษชีวภาพ และ สารท่ีก่อใหเ้กิดการติดเช้ือ 
8) สารพิษต่าง ๆ  

 วตัถุตอ้งห้ามตอ้งมีการควบคุมอยา่งเคร่งครัดในเขตปลอดอาวุธและในห้องโดยสารของอากาศ
ยาน ถา้บุคคลใดไม่ไดรั้บอนุญาตให้พกพาส่ิงตอ้งห้ามเขา้ในเขตปลอดอาวุธ โดยผา่นไปยงัจุดตรวจคน้หรือ
อยูบ่นอากาศยานแลว้  ถือวา่ไดก้ระท าผดิกฎหมายและตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรายการวตัถุ
ตอ้งหา้มนั้นสามารถคน้หาไดจ้ากเอกสารแนบ 3 
 8.1.8  บุคคลภายใตก้ารดูแลและบุคคลท่ีถูกควบคุมตวัดา้นการปกครอง  
  “นักโทษผูมี้ความเส่ียงสูง”หมายถึง นักโทษท่ีทางผูบ้งัคบัใช้กฎหมายก าหนดว่าเป็นผูมี้ความ
เส่ียงสูงวา่จะกระท าการหลบหนี และ/หรือนกัโทษท่ีก่ออาชญากรรมขั้นรุนแรง “นกัโทษผูมี้ความเส่ียงต ่า” 
หมายถึง นกัโทษใด ๆ ท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็น “นกัโทษผูมี้ความเส่ียงสูง” โดยในส่วนน้ีไม่น ามาใชก้บัการ
น าผูโ้ดยสารภายใตก้ารอารักขาโดยสมคัรใจ 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ผูด้  าเนินการเดินอากาศและนกับินผูค้วบคุมอากาศยานตามเวลาท่ี
เหมาะสมเม่ือมีผูโ้ดยสารท่ีจะตอ้งเดินทางเน่ืองจากอยู่ในระหวา่งกระบวนการศาลยุติธรรมเดินทางไปดว้ย  
ผูโ้ดยสารดงักล่าวรวมถึงผูโ้ดยสารเดินทางภายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  บุคคลท่ีมีปัญหา
ทางจิตซ่ึงเดินทางโดยมีผูค้วบคุมเดินทางไปดว้ย  ผูถู้กเนรเทศ และบุคคลตอ้งหา้ม  
       เม่ือมีบุคคลท่ีต้องเดินทางเน่ืองจากได้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลตอ้งห้ามหรืออยู่ภายใต้ค  าสั่ง
เนรเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจในรัฐท่ีแวะพกั และรัฐปลายทาง ถึงขอ้มูลท่ี
แสดงถึงรูปพรรณสัณฐาน เหตุผลในการขนส่งบุคคลดงักล่าวและการประเมินภยัคุกคามของบุคคลดงักล่าว 
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       ผูด้  าเนิน            จะตอ้งรวมมาตรการและวิธีด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภยัท่ี
เหมาะสมไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีเก่ียวข้องในกรณีผูโ้ดยสารต้อง
เดินทางเน่ืองจากอยูใ่นภายใตค้  าสั่งศาลยติุธรรมหรือกระบวนการทางปกครอง 
      บุคคลอนัตรายทั้งหมดจะตอ้งมีผูพ้ิทกัษต์ามไปดว้ย โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลของการดูแล 
       ผูด้  าเนินงานสนามบินจะต้องได้รับแจ้งถึงเจตนาของการเคล่ือนยา้ยบุคคลเหล่าน้ีผ่านไปยงั
สนามบิน  บุคคลอนัตรายท่ีอยู่ในความดูแลจะต้องได้รับการพิทกัษ์ตลอดเวลาขณะอยู่ท่ีสนามบินตาม
ขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัน้ี  
       นอกเหนือจากข้อก าหนดเก่ียวกับ ผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย (LEO) ห้ามผูด้  าเนิน                       
รับนกัโทษในการดูแลของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (LEO) ข้ึนบนอากาศยาน เวน้แต่ 

1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมนกัโทษท่ีเป็นผูก้  าหนดว่านกัโทษเป็นผูมี้ความ
เส่ียงสูงหรือต ่าเรียบร้อยแลว้ 

2) เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เคล่ือนยา้ย
นกัโทษท่ีมีความเส่ียงสูงไดไ้ม่เกิน 1 คน ข้ึนบนอากาศยาน  
       8.1.9  ส่ิงของท่ียดึได ้ (Confiscated Articles)  
 เม่ือมีเหตุผลเพียงพอท่ีเช่ือไดว้่าส่ิงใด ๆ อาจจะเป็นสาเหตุของความไม่ปลอดภยับนอากาศยาน 
พนกังานตรวจคน้จะตอ้งปฏิเสธส่ิงดงักล่าวไม่ให้ข้ึนไปยงัอากาศยานหรือเขา้พื้นท่ีหวงห้ามได ้ในกรณีท่ีได้
ตรวจพบอาวุธปืน (firearms) ระเบิด และส่ิงของตอ้งห้ามอ่ืน ๆ ผูโ้ดยสารคนดงักล่าวจะตอ้งถูกสืบสวนต่อ
โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 ส่ิงท่ีปฏิเสธไวบ้างรายการอาจจะถูกพาไปกบัอากาศยานจนถึงจุดหมายปลายทางของผูโ้ดยสาร 
โดยเก็บส่ิงดงักล่าวไวใ้นห้องเก็บใตท้อ้งอากาศยาน และส่งคืนให้แก่ผูโ้ดยสารเม่ือถึงจุดหมายปลายทาง 
ขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับกรณีดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)  
 8.1.10 การปะปนกนัระหวา่งผูโ้ดยสารขาออกและผูโ้ดยสารขาเขา้ 
 มาตรการรักษาความปลอดภยัจะต้องถูกน าไปปฏิบติัเพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจว่าจะไม่มีการ
ปะปนหรือติดต่อกนัระหว่างผูโ้ดยสารขาออกท่ีผ่านการตรวจคน้แลว้กบัผูโ้ดยสารขาเขา้ซ่ึงอาจจะไม่ผ่าน
การตรวจคน้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดรายละเอียดในแผนการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ในกรณีท่ีมีการปะปนหรือติดต่อกนัจะตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
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1) พื้นท่ีปลอดอาวุธ (The Sterile Area) จะตอ้งถูกตรวจคน้เพื่อหาอาวุธ วตัถุระเบิด หรือ
อุปกรณ์อนัตรายอ่ืน ๆ อยา่งเตม็รูปแบบ 

2) ผูโ้ดยสารขาออกและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked 
Baggage) จะตอ้งถูกตรวจคน้อีกคร้ังจึงจะอนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าข้ึนบนอากาศยาน 

3) หลังจากข้ึนไปบนอากาศยานแล้ว ถ้าผูโ้ดยสารขาออกและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 
(Cabin baggage aka Unchecked Baggage) ถูกตรวจพบวา่มีการปะปนกนั อากาศยานตอ้งถูกตรวจสอบเพื่อ
การรักษาความปลอดภยั (Aircraft Security Check) ดว้ย 
 
8.2 สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 
 8.2.1 วตัถุประสงค ์ 
 วตัถุประสงค์ของหัวขอ้น้ีคือการระบุรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานท่ีตอ้งน าไปใช ้
เพื่อใหมี้ความมัน่ใจวา่ส่ิงของหรือวตัถุตอ้งหา้มจะไม่ถูกน าข้ึนบนอากาศยานท่ีสนามบินในประเทศไทย การ
ตรวจคน้กระเป๋าสัมภาระท่ีน าข้ึนในระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บ
อ่ืนในอากาศยานทั้งหมดเป็นมาตรการเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในการป้องกนัการน าระเบิดข้ึนบน
อากาศยาน  

 8.2.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ  
 1. ผูด้  าเนินง  สนามบินและผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งใชข้ั้นตอนวธีิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัผูป้ระกอบการเพื่อการป้องกนัและขดัขวางการน าวตัถุ
ระเบิดหรือระเบิดเพลิงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตข้ึนในระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือ
พื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยาน 
 2.  สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) (สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารจากผูโ้ดยสารตน้ทาง แวะผา่น 
และเปล่ียนล า) ตอ้งถูกตรวจคน้ ก่อนจะไดรั้บอนุญาตใหน้ าข้ึนในระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of 
aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยาน   ผูด้  าเนินการเดินอากาศไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสัมภาระท่ีไปกับ
ผูโ้ดยสารท่ีกล่าวถึงถา้หากมีการตรวจคน้แล้วโดยผูด้  าเนินงานสนามบินก่อนจะน าเขา้สู่พื้นท่ีหวงห้าม และ
ภายหลงัการตรวจคน้นั้นตอ้งไม่มีการสัมผสักนัระหว่างสัมภาระกบับุคคลท่ียงัไม่ได้ผ่านการตรวจคน้ตาม
ขอ้ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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 3.  ผูด้  าเนินการเดินอากาศแต่ละรายตอ้งปฏิเสธการขนส่งสัมภาระหรือทรัพยสิ์นของบุคคลข้ึนใน
ระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยานถา้ไม่ยอมให้ท าการ
ตรวจคน้ตามกฎระเบียบของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 4. ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งมัน่ใจวา่สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารทั้งหมดนั้นไดรั้บการตรวจคน้หา
วตัถุระเบิดและวตัถุระเบิดเพลิงแลว้ก่อนน าข้ึนบนอากาศยานตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 
 5. หากอยู่ภายนอกประเทศไทยซ่ึงรัฐบาลต่างประเทศเป็นผู ้ด าเนินการท าการตรวจค้น 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศแต่ละรายตอ้งมัน่ใจวา่สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารทั้งหมดนั้นไดรั้บการตรวจคน้จาก
ทางรัฐบาลต่างประเทศนั้นเรียบร้อยแลว้  
 6.  ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งมัน่ใจวา่สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารนั้น  ไดรั้บมาอยา่งถูกตอ้งโดย
ตวัแทนของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 7. ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งมัน่ใจว่าสัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสารนั้น  ไดติ้ดแถบสัญลกัษณ์เพื่อ
ระบุเท่ียวบินก่อนท่ีจะเร่ิมท าการบินของเท่ียวบินนั้นๆ รวมถึงตอ้งเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นเวลา 2 วนั หลงัจาก
เท่ียวบินดังกล่าวได้ส้ินสุดลง ซ่ึงสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และคูเรียร์ 
(Courier) จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัเหมือนกบัการตรวจคน้สินคา้  
 8.  ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งใช้ขั้นตอนวิธีการตามแผนรักษาความปลอดภยัในการควบคุม
สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ในการขนข้ึนอากาศยาน โดยมีวธีิการ ดงัน้ี 

1)  ป้องกนัการน าวตัถุระเบิดหรือวตัถุระเบิดเพลิงข้ึนบนอากาศยาน 
2)  ป้องกันบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ เจ้าหน้าท่ี หรือ ตวัแทนของผูด้  าเนินการอากาศยาน เข้ามาใน

บริเวณนั้น 
 9. ห้ามผูด้  าเนินการเดินอากาศอนุญาตให้บุคคลใดขนส่งวตัถุต่อไปน้ีเป็นสัมภาระลงทะเบียน 
(Hold Baggage)  

ก) อาวธุปืนท่ีบรรจุกระสุนแลว้ 
ข) อาวธุปืนท่ีไม่บรรจุกระสุน ยกเวน้ในบางกรณี ดงัน้ี 

1)  ผูโ้ดยสารท่ีไดแ้จง้ต่อผูด้  าเนินการเดินอากาศทางวาจาหรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนการแสดงตนเพื่อรับบตัรโดยสาร (check in) กระเป๋าสัมภาระวา่มีอาวธุปืนท่ีไม่บรรจุกระสุน 

2)  ผูท่ี้มีอ านาจและหน้าท่ี ท่ีเหมาะสมตรวจสอบแล้วว่าอาวุธปืนไม่ได้บรรจุกระสุน
สามารถน าอาวุธติดตวัไปได้โดยไม่ตอ้งท าเป็นตามจุดประสงค์ของขอ้ก าหนดน้ี เจ้าหน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้
กฎหมาย (Law enforcement officer, LEO)  
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3)  อาวธุปืนท่ีบรรจุอยูใ่นกระเป๋าหรือบรรจุภณัฑท่ี์แขง็แรง (Hard-sided Container) 
4)  อาวุธปืนอยู่ในตู้บรรจุสินค้าท่ีมีการปิดล็อกอย่างแน่นหนา และผูท่ี้ตรวจกระเป๋า

สัมภาระนั้นเป็นผูถื้อกุญแจหรือรหสัเปิด 
5)  อาวุธปืนเก็บไวใ้นท่ีซ่ึงผูโ้ดยสารไม่สามารถเขา้ถึงได้แต่ตอ้งไม่ใช่ห้องโดยสารของ

อากาศยาน  
ค) วตัถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต   

 8.2.3  การระบุตวัผูโ้ดยสารและสัมภาระลงทะเบียน  (Baggage Reconciliation) 
 1. ผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีถูกก าหนดให้ปฏิบติัตามแผนรักษาความปลอดภยัจะตอ้งไม่อนุญาต
และไม่ท าให้ส่ิงของใดๆ ของสัมภาระฯ ข้ึนบนอากาศยาน นอกจากจะมีการด าเนินการตามมาตรการ
ดงัต่อไปน้ี 

1)  สัมภาระฯ แต่ละช้ินจะตอ้งติดเคร่ืองหมายไวภ้ายนอกเพื่อระบุวา่เป็นของผูโ้ดยสารคนใด 
2)  ผูโ้ดยสารผูเ้ป็นเจา้ของสัมภาระฯ ดงักล่าวไดท้  าการแสดงตนเพื่อรับบตัรโดยสาร (check 

in) กบัเท่ียวบินท่ีพาสัมภาระฯ นั้น 
3) ก่อนจะน าสัมภาระฯ ดงักล่าวข้ึนบนระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) 

หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยาน สัมภาระฯ ได้ถูกเก็บรักษาไวใ้นพื้นท่ีภายในสนามบินท่ีสามารถผ่าน
เขา้ถึงพื้นท่ีดงักล่าวไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

4) สัมภาระฯ ทุกช้ินท่ีถูกรับเขา้มาอยู่ในความดูแลของผูด้  าเนินการเดินอากาศส าหรับน าข้ึน
บนระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยาน จะตอ้งถูกระบุช้ี
ชดัวา่มีผูโ้ดยสารเดินทางร่วมไปกบัอากาศยานล าดงักล่าวหรือไม่ กระบวนการในการระบุช้ีชดัดงักล่าวอาจ
เป็นแบบใชพ้นกังานปฏิบติั (Manual) หรือแบบใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคก็ได ้

5) ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งแน่ใจวา่ผูโ้ดยสารแต่ละคนท่ีข้ึนบนอากาศยานและเป็นผูท่ี้ถูก
บนัทึกไวว้า่ไดน้ าสัมภาระฯ มาฝากไวก้บัผูด้  าเนินการเดินอากาศเพื่อไปกบัอากาศยาน โดยใส่ไวบ้นระวาง
เก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยานนั้น เป็นบุคคลคนเดียวกนั
กบัผูโ้ดยสารท่ีน าสัมภาระฯ มาฝากไวก้บัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
 2.  ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งจดัให้มีมาตรการท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าก่อนท่ีเท่ียวบินจะออก
เดินทาง สัมภาระฯ ท่ีไปกบัผูโ้ดยสารทุกช้ินจะตอ้งไดรั้บการยืนยนัวา่มีผูโ้ดยสารบนอากาศยานเป็นเจา้ของ 
หากสัมภาระฯ ใดไม่มีเจา้ของอยูบ่นอากาศยาน ผูด้  าเนินการเดินอากาศจะตอ้งไม่น าข้ึนหรือน าออกไปจาก
อากาศยานก่อนท่ีจะท าการบิน หากผูโ้ดยสารคนใดท่ีแสดงตนเพื่อรับบตัรโดยสาร (Check in) กบัเท่ียวบิน
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โดยมีสัมภาระฯ ท่ีอยูบ่นระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนใน
อากาศยาน ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของผูด้  าเนินการเดินอากาศไม่ไดอ้ยูบ่นอากาศยานนั้น สัมภาระฯ นั้นตอ้งถูก
น าออกจากอากาศยานเท่ียวบินนั้น  
 3. บญัชีแสดงรายการสัมภาระฯ ท่ีไปกบัผูโ้ดยสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีใชย้ืนยนัถึงเอกลกัษณ์
และการตรวจคน้สัมภาระฯ ดงักล่าว จะตอ้งถูกลงนามโดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 8.2.4  การตรวจคน้สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage)ท่ีไปกบัผูโ้ดยสาร 
 1.  ตอ้งมีการตรวจคน้สัมภาระฯ ทั้งหมดของเท่ียวบินระหวา่งประเทศทุกๆ ใบ นโยบายน้ีรวมถึง
เท่ียวบินระหว่างประเทศท่ีแวะเปล่ียนหรือผ่านซ่ึงตอ้งท าการตรวจคน้อีกคร้ังหน่ึงเม่ือมาถึงประเทศไทย 
สนามบินท่ีก าหนดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภยัตอ้งท าการตรวจคน้สัมภาระฯภายในประเทศ
ดว้ย 
 2.  สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสาร (Accompanied Baggage aka Accompanied Hold Baggage) ทั้งท่ี
เป็นสัมภาระท่ีออกจากตน้ทาง และสัมภาระแวะเปล่ียนอากาศยาน ท่ีสนามบินท่ีมีเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
และในประเทศท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย ตอ้งผา่นการตรวจคน้เพื่อป้องกนัการน าอาวุธ (Weapon) วตัถุระเบิด 
(Explosive) หรือ ส่ิงของตอ้งห้าม (Prohibited Item) ข้ึนบนอากาศยานไปใช้ในการกระท าอนัเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยใชว้ธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) การตรวจคน้ดว้ยมือ 
2) การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยแ์บบดั้งเดิม (Conventional X-ray Equipment) 
3) การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยแ์บบความละเอียดสูง HDX (High Definition X-ray Equipment) ท่ี 
     ติดตั้งอุปกรณ์ TIP (Threat Image Projection) 

 
  สัมภาระฯ ท่ีไดรั้บการยกเวน้การตรวจคน้ท่ีมีดงัต่อไปน้ี  

1)  สัมภาระฯตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบบัท่ี 83 
2)  ถุงเมลก์ารทูต (Diplomatic Pouches) ภายใตอ้นุสัญญาเวยีนนา 
3)  สัมภาระใด ๆ ท่ีผ่านการตรวจคน้ในฐานะสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka 

Unchecked Baggage) ก่อนท่ีจะถูกก าหนดให้เปล่ียนไปใส่ไวใ้นระวางเก็บสินคา้ของอากาศยาน (The hold 
of aircraft) หรือพื้นท่ีจดัเก็บอ่ืนในอากาศยาน  
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 8.2.5 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 
 1. ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งแน่ใจว่าจะรับสัมภาระฯ เฉพาะผูโ้ดยสารท่ีถือบตัรโดยสาร และ
เฉพาะจากตัวแทนท่ีมีความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวหรือตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตจากผู ้ด าเนินการ
เดินอากาศ  
 2. สัมภาระฯทุกช้ินท่ีจะถูกพาไปกับอากาศยานจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการ
แทรกแซงท่ีผดิกฎหมาย นบัจากจุดตรวจคน้หรือจากจุดท่ีรับสัมภาระฯดงักล่าวมาอยูใ่นความรับผิดชอบของ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ จากสนามบินตน้ทางรวมถึงอากาศยานเปล่ียนล าจนกระทัง่ถึงจุดท่ีสัมภาระฯถูก
ส่งคืนให้ผูโ้ดยสาร ณ จุดปลายทาง หรือ ณ จุดแวะเปล่ียนสัมภาระฯดงักล่าวไปอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
 3. มาตรการต่อไปน้ีใชใ้นการปกป้องคุม้ครองสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

1) ก่อนท่ีจะน าสัมภาระฯ ข้ึนบนอากาศยาน สัมภาระฯ ดงักล่าวจะตอ้งถูกเก็บรักษาไวใ้นพื้นท่ี
จดัการสัมภาระหรือพื้นท่ีจดัเก็บท่ีมีความปลอดภยัของสนามบิน 

2) จะตอ้งมีการควบคุมการเขา้ถึงพื้นท่ีจดัการสัมภาระฯและพื้นท่ีจดัการสัมภาระฯแวะเปล่ียน
อากาศยาน โดยพื้นท่ีดงักล่าวจะถูกจ ากดัการเขา้ออกเฉพาะบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

3) พนกังานท่ีจะผ่านเขา้ไปยงัพื้นท่ีจดัการสัมภาระฯและพื้นท่ีจดัการสัมภาระฯแวะเปล่ียน
อากาศยานจะตอ้งผ่านการตรวจคน้และแสดงบตัรอนุญาตเขา้พื้นท่ีหวงห้าม  และตอ้งมีการแสดงตนเพื่อ
ตรวจสอบ ( Challenge) ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตและน าตวัออกไปจากพื้นท่ีนั้น 

4) พนักงานท่ีท าการขนส่งสัมภาระฯ ตอ้งท าให้แน่ใจว่าไม่มีสัมภาระฯ ท่ีไม่ได้รับอนุญาต
สอดแทรกเขา้ไปในระบบจดัการสัมภาระฯ นั้น 

5) สัมภาระฯ จะตอ้งไม่ถูกปล่อยทิ้งไวท่ี้ลานจอด หรือ ขา้ง ๆ อากาศยานโดยไม่มีใครดูแล 
ก่อนจะน าสัมภาระฯดงักล่าวข้ึนบนอากาศยาน  
 4. ผูโ้ดยสารอาจจะไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ของตนเองซ่ึง
ไดรั้บการตรวจคน้แลว้เฉพาะเม่ือมีความจ าเป็น  โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งถูกก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อท าให้
แน่ใจวา่ส่ิงของตอ้งหา้มจะไม่ถูกกระท าจากผูโ้ดยสารดงัน้ี 

1) ใส่ลงในสัมภาระฯ ดงักล่าว 
2) น าวตัถุตอ้งห้ามออกจากสัมภาระฯ ดงักล่าว และน าวตัถุตอ้งห้ามนั้นข้ึนบนห้องผูโ้ดยสาร

ของอากาศยาน หรือน าเขา้ไปยงัพื้นท่ีรักษาความปลอดภยั 
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 5.  สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage)ใดเป็นของผูป้ระจ าหนา้ท่ีในอากาศยาน (Crew Member) 
ตอ้งมีการระบุอยา่งชดัเจน ตอ้งผา่นการตรวจคน้ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัการตรวจคน้สัมภาระฯท่ีผูโ้ดยสาร
เป็นเจา้ของ  

 8.2.6  การจดัเก็บสัมภาระลงทะเบียนท่ีจดัการผดิพลาด (Mishandled Baggage)   
 พื้นท่ีส าหรับเก็บสัมภาระลงทะเบียนท่ีจดัการผิดพลาด (Mishandled Baggage)  ตอ้งมีความมัน่คง
ปลอดภยัและถูกจดัให้มีข้ึน ณ สนามบิน โดยมีการจดัเก็บสัมภาระฯ จนกระทัง่ถึงขั้นตอนในการส่งต่อ      
รับคืน หรือก าจัดทิ้ง โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)               
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสัมภาระฯ ตอ้งไดรั้บการตรวจคน้ก่อนน าไปเก็บไวใ้นพื้นท่ีเก็บสัมภาระฯ 
  
8.3 การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 
 8.3.1 วตัถุประสงค ์ 
 วตัถุประสงค์ในหวัขอ้น้ีคือเพื่อทราบรายละเอียดมาตรการและวิธีการท่ีผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ี
ท าการขนส่งทางอากาศจากสนามบินในประเทศไทยและตวัแทนควบคุมหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
ขนส่งพสัดุ ตอ้งน าไปใชเ้พื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีส่ิงของตอ้งห้ามถูกน าข้ึนบนอากาศยานไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของสินคา้ คูเรียร์ (Courier) พสัดุส่งด่วน เอกสารของบริษทั หรือวสัดุส่ิงของของบริษทั ณ สนามบินใน
ประเทศไทย 
 8.3.2  หนา้ท่ีรับผดิชอบ  
 ให้ผู ้ด  าเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม ผู ้ส่งทราบตัวตน การไปรษณีย์ควบคุมและ                 
ผูด้  าเนินงานสนามบินต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการเดินอากาศ 2497 และขอ้บงัคบัคณะกรรมการ      
การบินพลเรือนท่ีก าหนดเฉพาะในส่วนรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
 8.3.3  การรับและการตรวจคน้สินคา้  (Acceptance and screening of cargo)  
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งใช้วิธีด าเนินการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ท่ีระบุในแผน
รักษาความปลอดภยัของตนเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตในการน าวตัถุระเบิด วตัถุระเบิดเพลิง 
และวตัถุท าลายลา้งท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือวตัถุอ่ืนในสินคา้ข้ึนบนอากาศยาน 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งท าให้แน่ใจวา่สินคา้ไดผ้่านการตรวจคน้และตรวจสอบตามวิธีท่ีระบุ
ในแผนรักษาความปลอดภยัของตนวา่ไม่มีผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตวตัถุระเบิด วตัถุระเบิดเพลิงและวตัถุท าลายลา้ง
หรือวตัถุอ่ืนในสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตก่อนท่ีจะขนข้ึนอากาศยาน 
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 ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งใช้วิธีด าเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภยัของตนในการ
ควบคุมการรับสินคา้ท่ีจะขนข้ึนอากาศยานเพื่อ  

1)  ป้องกนัผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาตและวตัถุระเบิด  วตัถุระเบิดเพลิง และวตัถุท าลายลา้งหรือ
วตัถุอ่ืนในสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตข้ึนบนอากาศยาน 

2) ป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บการดูแล (Unescorted) เขา้ถึงสินคา้ เวน้แต่เป็นพนกังานหรือ
ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูด้  าเนินงานสนามบิน
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นๆ    
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศแต่ละรายตอ้งปฏิเสธการขนส่งสินคา้ใดๆ ท่ีผูส่้งไม่ยอมให้ท าการตรวจคน้
หรือตรวจสอบตามระบบท่ีก าหนดในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เวน้
แต่จะระบุไวใ้นแผนรักษาความปลอดภยัของตน 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือตวัแทนควบคุมท่ีแต่งตั้งโดยผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ตอ้งแน่ใจว่าสินคา้ทั้งหมด คูเรียร์ (Courier) และ พสัดุส่งด่วนท่ีจะขนข้ึนอากาศยานจาก
สนามบินในประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามมาตรการรักษาความปลอดภยัก่อนน าข้ึนบนอากาศยาน  
 
8.4 การรักษาความปลอดภัยการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ  
 8.4.1 การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) เป็นช่องทางหน่ึงท่ีสามารถน า อาวุธ วตัถุระเบิดและวตัถุอนัตราย
อ่ืนๆข้ึนบนอากาศยานได ้ผูด้  าเนินการเดินอากาศมีความรับผิดชอบในการน ามาตรการรักษาความปลอดภยั
ท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถึงอาวุธ วตัถุระเบิดและวตัถุอนัตรายอ่ืนๆท่ีอาจถูกใช้
เพื่อกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายได ้ 
 8.4.2 หนา้ท่ีรับผดิชอบ  

ใหผู้ด้  าเนินการเดินอากาศรับผดิชอบในการปฏิบติัหรือท าให้แน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามการควบคุม
การรักษาความปลอดภยัดงัรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีจะถูกน าข้ึนบนอากาศยาน              
ณ สนามบินในประเทศไทย  
 บริษัทใดๆท่ีให้บริการครัวการบิน (Inflight-catering) หรือบริการท าความสะอาดส าหรับ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีด าเนินงานในประเทศไทย มีความรับผิดชอบในการจดัให้มีการควบคุมการรักษา
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ความปลอดภยั ตามรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP)   ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ท่ีจะถูกน าข้ึนบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย และน า
มาตรการการควบคุมการรักษาความปลอดภยัไปปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกและ 
อาวุธ วตัถุระเบิด วตัถุอนัตรายอ่ืนๆท่ีอาจถูกใช้เพื่อกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
เขา้ถึงการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูโ้ดยสาร
บนอากาศยาน (Catering Stores) ได ้  ในกรณีท่ีบริษทัครัวการบินตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีหวงห้าม (SRA) 
จะตอ้งท าให้แน่ใจว่าการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ทั้งหมดท่ีจะส่งข้ึนไปยงัอากาศยานจะตอ้งถูกขนส่งไปกบั
ยานพาหนะท่ีมีการถูกล็อคและมีการปิดผนึก (seal) อย่างแน่นหนาและตอ้งมีการควบคุมการรักษาความ
ปลอดภยัตั้งแต่ตน้ทางจนถึงสนามบิน 
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บทที ่9 เคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย 
9.1 เคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย 
 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) แผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
(AOSP) แผนรักษาความปลอดภยัการให้บริการจราจรทางอากาศ ตวัแทนควบคุมดา้นการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศ ตวัแทนควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภณัฑ ์และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนควรจะให้รายละเอียดชนิด แบบ รุ่น จ านวนและท่ีตั้งของเคร่ืองมือรักษา
ความปลอดภยัท่ีใชต้ามมาตรการเชิงป้องกนัดา้นการรักษาความปลอดภยัการบิน 

วตัถุประสงคข์องบทน้ีคือ  เพื่อระบุรายละเอียดของหลกัเกณฑ์ (Criteria) ท่ีผูด้  าเนินงานสนามบิน 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ผูใ้หบ้ริการจราจรทางอากาศ ตวัแทนควบคุมดา้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ตวัแทน
ควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภณัฑ ์และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยั
ในการบินพลเรือนจะตอ้งน าไปใชใ้นการจดัหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัมาใชใ้นการด าเนินงานและซ่อม
บ ารุงเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัท่ีใชส้นบัสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภยัการบินท่ีสนามบินต่างๆ
ในประเทศไทย 
 
9.2 การใช้งานเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยและการบ ารุงรักษา  
 ผูท่ี้มีความรับผดิชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภยัจะตอ้งจดัส่งรายละเอียดของอุปกรณ์
แบบและรุ่นของอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั ท่ีจะใช้ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพื่อขอความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือนล่วงหนา้ 
 การใชง้านของอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการตรวจ
คน้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการตรวจค้นมีความรับผิดชอบในการท าให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภยัสามารถท างานสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีถูกระบุและขอ้ก าหนดของใบอนุญาตก่อนท่ีจะน ามาใช้
งานจริง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจคน้จะตอ้งแน่ใจว่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัน ามาใช้อย่าง
ถูกตอ้ง มีการซ่อมบ ารุงในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและอยูใ่นสภาพใชง้านได ้โดยวิศวกรและพนกังานท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมมาโดยตรง 
 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือตรวจคน้ท่ีถูกตอ้งมีความจ าเป็นเพื่อท่ีวา่เคร่ืองมือท างานต่อไปแลว้ให้ผล
ลพัธ์การตรวจคน้ท่ีน่าพอใจ  การซ่อมบ ารุงจะตอ้งถูกด าเนินการโดยพนกังานผูมี้คุณสมบติัและผ่านการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัคู่มือและแนวทางการใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัท าโดยบริษทัผูผ้ลิต 
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 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการตรวจคน้จะตอ้งก าหนดให้บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์ตรวจคน้ท าการ
แจง้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการตรวจคน้  วิศวกรบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจคน้และผูอ้  านวยการส านกังานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย เม่ือเคร่ืองมือตรวจคน้มีการดดัแปลงหรือปรับปรุง 
 
9.3 การตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) 

หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องแน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration) เคร่ืองมืออยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท าใหเ้คร่ืองมือท างานเป็นปกติ ในขณะน ามาใชใ้นการด าเนินงาน 
ตามแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
 ผู ้มีความรับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องเก็บรายละเอียดผลการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration)ของอุปกรณ์ รวมถึงขอ้มูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 
 ถ้าเคร่ืองมือการรักษาความปลอดภยัใดๆไม่ผ่านการตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) หรือมี
หลกัฐานท่ีท าให้เช่ือว่าเคร่ืองมือดงักล่าว ไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
ตรวจคน้ตอ้งท าให้แน่ใจว่า ไดเ้ลิกใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวในการใชด้ าเนินงานและเคร่ืองมือจะไม่ถูกน ามาใช้
อีก จนกวา่หน่วยท่ีรับผดิชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภยัไดต้รวจสอบแลว้ ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ
วา่เคร่ืองมือดงักล่าวไดถู้กซ่อมบ ารุงและพร้อมท่ีจะถูกน ามาใชบ้ริการอีก 
 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งมัน่ใจวา่มีการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เพื่อท าการประเมินว่า อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัมีขีดความสามารถในการท างานได้มาตรฐานท่ีถูก
ก าหนดโดยการตรวจสอบดงักล่าวนบัเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบรักษาความปลอดภยัทั้งระบบ (Audit)  
การตรวจสอบการรักษาความปลอดภยั (Inspection) และการทดสอบ (Test) ถา้เคร่ืองมือท างานไม่ไดต้าม
มาตรฐาน จะถือว่าแผนรักษาความปลอดภัยของผูด้  าเนินงานท่ีเก่ียวข้องมีความบกพร่องและจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ข  
 
9.4 การจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาใช้งาน  
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับ
สนามบิน การจดัหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัถูกพิจารณาว่าเป็นเร่ืองของธุรกิจส าหรับความตอ้งการ
เคร่ืองมือในองคก์ร   
 อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัท่ีถูกใช้เพื่อการรักษาความปลอดภยัท่ีสนามบินใน จะตอ้งจดัเป็น
ประเภท มีการออกแบบ และคุณสมบติัเฉพาะตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 
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 ชุดของการบริการการซ่องบ ารุงทางเทคนิค จะตอ้งถูกรวบรวมอยูใ่นสัญญาการซ้ือขาย 
 
9.5 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 
 เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน  จะตอ้ง
ถูกน ามาใช้กบัเคร่ืองมือตรวจจบัโลหะแบบเดินผา่น ซ่ึงถูกน ามาใชส้นบัสนุนการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือนในท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย 
 
9.6 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ 
 เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน จะตอ้ง
ถูกน ามาใชก้บัเคร่ืองมือตรวจจบัโลหะแบบมือถือ ซ่ึงใชส้นบัสนุนการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน
ท่ีท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย 
 
9.7 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเคร่ืองมือเอกซเรย์ 
 เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน จะตอ้ง
ถูกน ามาใชก้บัเคร่ืองมือเอกซเรย ์ท่ีใชส้นบัสนุนการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยาน
ต่างๆในประเทศไทย 
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(วา่ง) 
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บทที ่10 พนักงานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งพฒันาและน าแผนฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) เพื่อน าไปปฏิบติั  โดยตอ้งก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของแผน
ฝึกอบรมบุคคลากรท่ีจะมาปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ีส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยโดยผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะลงนามในแผนฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 
 
10.1  แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 
 10.1.1 วตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อก าหนดแนวทางในการคดัเลือกบุคคลากรเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีการรักษาความปลอดภยั 
2) เพื่อให้บุคคลท่ีมีหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการ

บินพลเรือนแห่งชาติ(NCASP)ได้รับการฝึกอบรมเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
โดยแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ(NCASTP) จะตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ย
ครอบคลุมถึงพนกังานตรวจคน้ (Screener) เจา้หน้าท่ีตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภยั(Inspector) 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภยั(Auditor) วิทยากรดา้นการรักษาความปลอดภยัการบิน
พลเรือน(Instructor) เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (Security staff) หวัหนา้ชุด (Supervisor) ผูจ้ดัการฝ่าย
รักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน (Security manager) เพื่อจดัท าขอ้ก าหนดในการสร้างระบบรับรอง
บุคลากรท่ีปฏิบติัดา้นการรักษาความปลอดภยั 

3) เพื่อจดัการฝึกอบรมและประชาสัมพนัธ์ให้ตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือนให้บุคคลเก่ียวขอ้งรวมถึงบุคคลากรท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูท่ี่สนามบิน 
 10.1.2 หนา้ท่ีรับผดิชอบ  
 หา้มหน่วยงานผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ตวัแทนควบคุม และตวัแทนควบคุม
ดา้นการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัการบิน
ในประเทศไทย ใชพ้นกังานของหน่วยงานโดยตรงหรือพนกังานโดยสัญญาจา้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ยกเวน้บุคคลนั้นได้รับการฝึกอบรมตามท่ีระบุในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) รวมถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบต่างๆของบุคคลนั้น 
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 แต่ละหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนตอ้งแน่ใจว่า
บุคคลใดๆท่ีปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัมีความรู้เก่ียวกบับทบญัญติัในแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ  ค  าสั่งท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัและขอ้แนะน าการรักษา
ความปลอดภยั  แผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ท่ีเห็นชอบแลว้ และแผนรักษาความปลอดภยัของ
ผูด้  าเนินงานในระดบัท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี 
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บทที ่11 การบริหารจัดการเกีย่วกบัการตอบสนองการกระท าอนัเป็นการแทรกแซง 
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย 

11.1  การจัดการกบัอบัุติการณ์ 
  11.1.1 วตัถุประสงค ์
  วตัถุประสงคข์องบทน้ี คือ  

1. เพื่อระบุรายละเอียดการจัดการเม่ือเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

2. เพื่อระบุรายละเอียดขอ้ก าหนดส าหรับการจดัท า การเก็บรักษาแผนเผชิญเหตุรวมทั้งการใช้
แผนเผชิญเหตุตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนของภยัคุกตามต่อการบินพลเรือนในประเทศไทยเม่ือจ าเป็น 
 11.1.2 หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อ
อุบติัการณ์และสร้างมาตรการท่ีเพียงพอส าหรับการตอบสนองการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมายท่ีมีต่อการบินพลเรือน โดยปรึกษาหารือร่วมกบัหน่วยงานรัฐอ่ืนๆรวมทั้งคณะกรรมการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือน และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพฒันากระบวนการ ขั้นตอนการให้ขอ้มูลแก่
ส่ือมวลชน รวมถึงการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีชั้นความลบักบัรัฐต่างๆ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
และหน่วยงานท่ีมีความเหมาะสมอ่ืนๆ 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะตอ้ง 

1) สนับสนุนการตอบสนองการบินต่อเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายในการบินพลเรือนทั้งภายในเขตหรือนอกเขตน่านฟ้าไทย ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ี
จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของการด าเนินงานภายในเขตน่านฟ้าไทย 

2) จดัหาค าแนะน าท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์และข้อมูลให้กบัรัฐบาล รัฐมนตรี และ
ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน 

3) รักษาไวซ่ึ้งความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
  การตอบสนองของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อการกระท าอนัแทรกแซงโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมายและการจดัการแผนเผชิญเหตุ 
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1) ท าใหแ้น่ใจวา่ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดจ้ดัท าแผนเผชิญเหตุเพื่อให้แน่ใจวา่มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะป้องกนัการบินพลเรือนจากการกระท าอนัเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย แผนเผชิญเหตุน้ีควรจะมีการฝึกปฏิบติัและฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ท าให้แน่ใจวา่ บุคคลท่ีมีอ านาจและไดรั้บการอบรมอย่างเหมาะสม พร้อมท่ีจะลงมือ
ปฏิบติังานท่ีสนามบินในการช่วยเหลือ ด าเนินงานกบักรณีท่ีสงสัยหรือเหตุการณ์จริงวา่มีการกระท าอนัเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย การจดัการในเร่ืองน้ีด าเนินการโดยความร่วมมือกบัส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

3) จดัท ามาตรการในการป้องกนัอากาศยาน เม่ือมีขอ้สงสัยท่ีมีเหตุอนัควรว่าอากาศยาน
อาจถูกการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายในขณะท่ีจอดอยูบ่นพื้นดิน และให้มีการแจง้
ก่อนการมาถึงของอากาศยานใหก้บัหน่วยงานของสนามบิน 

4) จดัท าขั้นตอนส าหรับตรวจสอบอากาศยาน รวมถึงแจง้ผูด้  าเนินงานเม่ือมีขอ้สงสัยท่ีมี
เหตุอนัควรท่ีอากาศยานอาจมีการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย เก่ียวกบัการซ่อน
อาวธุ วตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ 

5) ท าให้แน่ใจว่ามีการเตรียมการส าหรับการสืบสวนและการจดัการของวตัถุตอ้งสงสัย
ตามความจ าเป็น  ในการก่อวนิาศกรรมหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดใ้นสนามบิน 
 ผูด้  าเนินการเดินอากาศ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมแผนเผชิญเหตุซ่ึงมีรายละเอียดในการ
ตอบสนองต่ออุบติัการณ์ต่างๆ โดยมีการจดัการล่วงหนา้เพื่อเตรียมพร้อมรับการติดต่อประสานงานจากญาติ
และเพื่อนของผูโ้ดยสารบนอากาศยานท่ีเกิดการกระท าแทรกแซงอนัมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นแผน
ส าหรับฝึกอบรมบุคลากรของผูด้  าเนินการเดินอากาศ เพื่อท างานในฐานะทีมฉุกเฉินต่างๆ 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันาแผนเผชิญเหตุของสนามบินและน าแผน
เผชิญเหตุของสนามบินไปปฏิบติัจริง  รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายท่ีสนามบิน ผูด้  าเนินงานสนามบินมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการท าให้เกิดความมัน่ใจว่าเคร่ืองช่วยการเดินอากาศทั้งหมด การบริการจราจรทาง
อากาศ (ATS)  การบริการส่ือสาร และการบริการสนบัสนุนภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ ไดถู้กจดัให้มีความพร้อมอยู่
เสมอส าหรับรองรับอากาศยานท่ีถูกก่อให้เกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือ
อากาศยานท่ีถูกขู่วา่จะถูกก่อใหเ้กิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 หน่วยงานต่างๆ ท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีบ่งช้ีวา่อาจจะเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมายท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ก าลงัเกิดข้ึนหรือเสร็จส้ินลงแลว้  จะตอ้งแจง้เตือนภยัตามท่ีระบุไวใ้นแผนรักษา
ความปลอดภยัของผูด้  าเนินงานและแผนเผชิญเหตุ 
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 11.1.3 การปฏิบติัการแรกเร่ิม 
 หน่วยงานทั้งหมดท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่าอาจจะเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายท่ีก าลังจะเกิดข้ึน ก าลังเกิดข้ึนหรือเสร็จส้ินลงแล้ว หน่วยงานต่างๆ  เหล่าน้ีจะต้องเร่ิม
ปฏิบติัการตามท่ีระบุไวใ้นแผนเผชิญเหตุท่ีเหมาะสม 
 ในการปฏิบติัการตลอดช่วงเวลาทั้ งหมด จะต้องรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยงัทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมตามแผนเผชิญเหตุ ตามการประเมินขอ้มูลข่าวสารและตามขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หน่วยงานทั้งหมดท่ีไดรั้บการแจง้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสารนั้นไวเ้ป็นหลกัฐานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมิน
สถานการณ์ 
 การประเมินภยัคุกคามท่ีชดัเจนและมีเหตุผลจะตอ้งเกิดจากการน าขอ้มูล และหลกัฐานท่ีมีอยู่มา
ใช้ก่อนท่ีจะตดัสินใจปฏิบติัการใดๆต่อไป  ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการประเมินภยัคุกคามโดยด าเนินการร่วมกนักบัผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น 
ผูด้  าเนินการเดินอากาศ หรือผูด้  าเนินงานสนามบิน) ในการท าการประเมินภยัคุกคามจะใช้วิธีการระบุ
เป้าหมายท่ียืนยนัได ้(Positive Target Identification, PTI) ในการจดัประเภทภยัคุกคามเป็น “เฉพาะเจาะจง” 
(Specific) “ไม่เฉพาะเจาะจง”(Non-Specification) หรือ “ไม่จริง”(Hoax) การระบุเป้าหมายท่ียืนยนัไดใ้น
บริบทของการแจง้สถานการณ์น้ี ตอ้งก าหนดให้การแจง้ขอ้มูลข่าวสารระบุส่ิงท่ีอา้งอิงเฉพาะเจาะจงต่อ
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีของอากาศยานจะต้องระบุเลขท่ีเท่ียวบิน (Flight Number) เวลาออกเดินทาง 
(Departure Time) หรือสถานท่ีจริง ณ เวลาท่ีแจง้เหตุการณ์) และจะตอ้งรวมถึงขอ้มูลเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ ท่ี
เพิ่มความน่าเช่ือถือต่อวธีิการแจง้ระบุเป้าหมายท่ียนืยนัไดจ้ริงนั้น ถือวา่เป็นความลบัท่ีสุด 
 เม่ือไดมี้การประเมินภยัคุกคามแลว้ ใหก้ระจายขอ้มูลไปยงัทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการปฏิบติัการ
ต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัแผนเผชิญเหตุท่ีเหมาะสม 
 11.1.4 การสั่งการ 
 การสั่งการระดับบริหาร (Executive Command) เพื่อตอบสนองต่อการกระท าอนัเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของประธานคณะกรรมการนโยบาย
และอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการไม่อยู่ ให้เป็น
ความรับผดิชอบของรองประธานคณะกรรมการฯ 
 การสั่งการระดบัปฏิบติัการ (Operational Command) เพื่อตอบสนองต่อการกระท าอนัเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีได้รับ
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มอบหมายในเร่ืองน้ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในกรณีท่ีการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมายเกิดข้ึนกบัอากาศยาน การสั่งการระดบัปฏิบติัการจะถูกท าโดย 

1) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอากาศยานท าการบิน หรือ
อากาศยานก าลงัเคล่ือนตวับนทางขบัทนัที  หลงัจากน าอากาศยานลงจอดจนกระทัง่อากาศยานหยุด หรือนบั
จากเวลาท่ีอากาศยานเร่ิมเคล่ือนตวับนทางขบั ก่อนน าอากาศยานข้ึนบิน จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีอากาศยานได้
บินออกจากน่านฟ้าไทย 

2) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ นบัจากเวลาท่ีอากาศยานหยุดเคล่ือนตวั หลงัจากอากาศยาน
ลงจอด  จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีสถานการณ์ส้ินสุดลงหรือเวลาท่ีอากาศยานเร่ิมเคล่ือนตวับนทางขบัก่อนจะน า
อากาศยานข้ึน 
 11.1.5 การควบคุม  
 เพื่อท่ีจะลดระดบัผลของการกระท าแทรกแซงอนัมิชอบด้วยกฎหมายซ่ึงการสูญเสียชีวิตและการ
ท าลายทรัพยสิ์น ตอ้งมีการจดัเตรียมเพื่อการตอบสนองท่ีมีประสิทธิผลกบัการกระท าแทรกแซงอนัมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอ่ืนๆ  ตอ้ง
ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรือของอากาศยาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการกระท า
แทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ในขณะท่ีจอดอยูบ่นดินแดนของรัฐภาคีจนกระทัง่มีการเดินทางต่อไปได ้
 เม่ือไดรั้บแจง้การกระท าอนัเป็นการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็น
ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมท่ีจะปฏิบติัการใช้ศูนยค์วบคุมอุบัติการณ์แห่งชาติ (The National 
Incident Control Center: NICC) และด าเนินการกิจกรรมอ่ืนๆตามท่ีระบุไวใ้นแผนเผชิญเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทุกหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัการของศูนยค์วบคุม (Control Center) จะตอ้งท า
ใหม้ัน่ใจวา่ศูนยเ์หล่าน้ีไดรั้บการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจ า และอุปกรณ์การส่ือสารทั้งหมดใชง้านได้
ตามตอ้งการ 
 เม่ือไดรั้บการแจง้การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึนท่ีสนามบินหรือ
มีผลกระทบกับอากาศยานขณะท าการบิน เป็นความรับผิดชอบของผูด้  าเนินงานสนามบินในการเร่ิม
ปฏิบติัการของศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน (The Emergency Operation Center: EOC) และด าเนินการอ่ืนๆให้
สอดคลอ้งคลอ้งกบัแผนเผชิญเหตุสนามบิน 
 กลุ่มส าหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภยัการบิน(An Aviation Security Response 
Group) จะต้องถูกจดัตั้ งข้ึนภายใต้การจดัการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เพื่อการจดัการและ
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ประสานงานในการตอบสนองต่อการกระท าแทรกแซงอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การจ้ีอากาศยาน กลุ่ม
ส าหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภยัการบิน ควรมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ส่วนรักษาความปลอดภยัของสนามบิน 
2) หน่วยงานผูด้  าเนินงานสนามบิน 
3) ตวัแทนสถานีผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
4) หน่วยงานผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
5) หน่วยงานใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
6) ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
7) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
8) หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กลุ่มการตอบสนองการรักษาความปลอดภยัการบินจะเป็นศูนย์ประสานงานท่ีส าคญัส าหรับ
ควบคุมและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีตอ้งตอบสนองดา้นการบินในระดบัสนามบิน บทบาทพื้นฐานของ
กลุ่มการตอบสนองการรักษาความปลอดภยัการบินในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีสนามบิน คือสนบัสนุน
ทางเทคนิคและค าแนะน าการด าเนินงานดา้นการบินให้กบัผูส้ั่งการจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ การใช้
กลไกสนบัสนุนจากองคก์รอุตสาหกรรมการบินและทรัพยากรของสนามบิน 
 11.1.6 การจดัการใหบ้ริการในการเดินอากาศ  
 ในกรณีท่ีอากาศยานท่ีถูกการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายผ่านเขา้มาใน
น่านฟ้าไทย และมีความประสงคท่ี์จะลงจอด ณ สนามบินใดๆ ของประเทศไทย หน่วยงานให้บริการควบคุม
จราจรทางอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ ตอ้งให้ความช่วยเหลือในการคุม้ครองเท่ียวบินดงักล่าวและ
จะตอ้งเตรียมพร้อมต่อการลงจอดฉุกเฉิน และด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเร่งการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงจอดรวมถึงการอนุญาตใหล้งจอด 
 เม่ืออากาศยานลงจอดในหลุมจอดท่ีก าหนด (Isolated Parking) แลว้ ให้ด าเนินการตามแผนเผชิญ
เหตุท่ีเหมาะสม 
 เม่ืออากาศยานจอดเรียบร้อยจะตอ้งน ามาตรการท่ีสามารถปฏิบติัไดท่ี้เหมาะสมต่างๆ มาใชเ้พื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่อากาศยานไดถู้กหน่วงเหน่ียวให้จอดอยูก่บัพื้น  เวน้แต่วา่มีเหตุจ าเป็นท่ีอากาศยานจะตอ้ง
เดินทางต่อไปเพื่อรักษาชีวิตคนท่ีอยูบ่นอากาศยาน การพยายามท่ีจะถ่วงเวลาอากาศยานท่ีจอดอยูบ่นพื้นดิน
จะตอ้งไม่ท าใหอ้ากาศยานใชก้ารไม่ได ้เผือ่อาจมีกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใหอ้ากาศยานออกเดินทางได ้
 ประเทศไทยจะตอ้งปรึกษารัฐของผูด้  าเนินการเดินอากาศและจะต้องร่วมมือกบัรัฐอ่ืนๆ เพื่อ
จุดประสงค์ของการเตรียมการตอบสนองร่วมกันของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
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กฎหมายในขอบเขตท่ีสามารถปฏิบติัได ้ เม่ือใชม้าตรการในดินแดนของรัฐ เพื่อท าให้ผูโ้ดยสารและลูกเรือ
ของอากาศยานเป็นอิสระจากการกระท าแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ประเทศไทยจะต้องใช้
ประสบการณ์และความสามารถของรัฐของผูด้  าเนินงานอากาศยาน รัฐของผูผ้ลิต และรัฐของผูจ้ดทะเบียน
อากาศยาน ถา้จ าเป็น 
 ในกรณีท่ีอากาศยานท่ีถูกการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายผ่านเขา้มาใน
น่านฟ้าไทย หน่วยงานผูใ้ห้บริการจราจรทางอากาศจะตอ้งให้ความช่วยเหลือในการคุม้ครองเท่ียวบินขณะ
อยูใ่นน่านฟ้าไทย หน่วยงานผูใ้ห้บริการจราจรทางอากาศจะตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีความรับผิดชอบ
ดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงหน่วยงานผูใ้ห้บริการจราจรทางอากาศของสนามบิน
ปลายทางและสนามบินท่ีคาดวา่จะลงจอดเพื่อจะไดมี้การด าเนินการเตรียมพร้อมท่ีเหมาะสม ณ สนามบินท่ี
อากาศยานจะลงจอดนั้น 
 เม่ือไดรั้บการแจง้เหตุการณ์กระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายรวมถึงอากาศ
ยานท่ีผดิปกติ (อากาศยานท่ีลม้เหลวในการตอบสนอง) ท่ีเกิดข้ึนท่ีสนามบินหรือมีผลกระทบกบัอากาศยาน
ท่ีท าการบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือผูด้  าเนินงานสนามบินเป็นผูรั้บผิดชอบในการเร่ิมด าเนินการจดัการ
ตามแผนและปฏิบติัการเพิ่มเติมจากน้ีตามกระบวนการท่ีไดรั้บการเห็นชอบ 
 หน่วยงานทั้งหมดท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเร่ิมด าเนินการของศูนย์การควบคุมอุบติัการณ์
จะต้องท าให้แน่ใจว่า ศูนย์เหล่าน้ีได้รับการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจ า และอุปกรณ์การส่ือสาร
ทั้งหมดใชง้านไดต้ามตอ้งการ  
 11.1.7 การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญ  
 ส านกังานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมจะสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญ ในกรณีท่ีมีการกระท า
อนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
ทีมท่ีใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าวและวิธีการติดต่อเพื่อให้มาเร่ิมปฏิบติัการ ควรจะถูกรวบรวมไวใ้นแผนเผชิญ
เหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทีมผูเ้ช่ียวชาญสนบัสนุนส าหรับการตอบสนองการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมายจะข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของการกระท า แต่ในเหตุการณ์การจ้ีอากาศยานจะตอ้งรวมถึง 

1) ทีมเจรจาต่อรองตวัประกนั (Hostage Negotiation Team) 
2) ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม 
3) ผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
4) ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ 
5) ผูแ้ทนส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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6) ล่ามเพื่อช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง 
7) นกัจิตวทิยา 
8) ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

 11.1.8 ส่ือมวลชน  
 ในระหว่างการเกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการและ
พนกังานของรัฐจะตอ้งหลีกเล่ียงจากการติดต่อกบัส่ือมวลชน และการขอขอ้มูลทั้งหมดจะตอ้งถูกส่งผ่าน
และถูกจดัการโดยผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ
แน่ใจวา่ไดค้วบคุมขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งท่ีใหก้บัส่ือมวลชน 
  ส่ือมวลชนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคโดยหลีกเล่ียงความเส่ียงใดๆ ท่ีจะท าให้สถานการณ์
เลวร้ายลง และส่ือมวลชนจะต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล การประสานงานเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัยิ่งระหว่างผูส้ั่งการการปฏิบติัการ(Operations Command)   รัฐบาล หน่วยบริการขอ้มูล 
สนามบินและผูด้  าเนินการเดินอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการให้ขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนั 
 ห้องแถลงข่าวจะตอ้งถูกจดัข้ึนโดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
โดยแยกออกจากศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน (EOC) 
 11.1.9 การทบทวนอุบติัการณ์ 
 หลงัจากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึน ตอ้งมีการทบทวนและ
วเิคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อดูประสิทธิผลของมาตรการรักษาความปลอดภยัและกระบวนการท่ีบรรจุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และท าการปรับเปล่ียนแผนตามความ
จ าเป็นทนัทีท่ีเป็นไปได้หลงัจากการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึนใน หรือ
เก่ียวข้องกับประเทศไทย ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องด าเนินการทบทวนและ
วเิคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หน่วยงานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์จะตอ้งจดัท ารายงานถึงบทบาทหนา้ท่ี 
รายละเอียดของปัญหาและความส าเร็จในการเผชิญปัญหาหรืออย่างใดอย่างหน่ึง  ความสัมพนัธ์กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ความมีประสิทธิผลของการติดต่อส่ือสารและการสังเกตตามความจ าเป็นเพื่อแกไ้ข
หรือปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ หรือข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 
 ผลของการทบทวนและการวิเคราะห์จะตอ้งถูกส่งให้ผูท่ี้มีส่วนร่วม พร้อมกบัค าแนะน าใดๆ ท่ี
อาจจะเป็นขอ้ปรับปรุงและแกไ้ขความบกพร่อง การปรับปรุงใดๆ ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะตอ้งประสานกบัหน่วยงานมีอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดอย่างใกลชิ้ดผ่านทาง
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คณะกรรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติและคณะกรรมการรักษาความปลอดภยั
สนามบิน 
 ภายหลงัการทบทวนและการวเิคราะห์ ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งจดัให้มี
การประชุมหารืออย่างเป็นทางการเพื่อวิจารณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด  ซ่ึงจะต้องมีตัวแทนของ                
ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 11.1.10 การรายงาน  
 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายภายในประเทศ
ไทย ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องส่งข้อมูลไปยงัรัฐท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการจราจรทางอากาศ รวมถึงสนามบินปลายทางท่ีคาดหมาย เพื่อให้มีเตรียมการป้องกนั
อยา่งเหมาะสมและทนัเวลาระหวา่งเส้นทางการบินก่อนถึงสนามบินปลายทาง 
 ก่อนการลงจอดของอากาศยานซ่ึงอยู่ภายใต้การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้งรัฐท่ีอากาศยานจดทะเบียนและรัฐ
ผูด้  าเนินการเดินอากาศทนัที เก่ียวกบัการลงจอดและตอ้งส่งผา่นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ต่อ 

1) รัฐท่ีจดทะเบียนและรัฐผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
2) รัฐซ่ึงมีประชาชนเสียชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็จากเหตุการณ์ 
3) รัฐซ่ึงประชาชนถูกจบัเป็นตวัประกนั 
4) รัฐซ่ึงมีประชาชนอยูบ่นอากาศยาน  
5) องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบิน       
พลเรือน ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตอ้งเตรียมและส่งรายงานสองฉบบัให้กบัองคก์ารการ
บินพลเรือนระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี  

1) รายงานเบ้ืองตน้ของการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย รายงาน
ฉบบัน้ีจะตอ้งส่งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายใน 30 วนั โดยใช้ภาษาท่ีใช้งานภาษาใด
ภาษาหน่ึงขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

2) รายงานฉบบัสมบูรณ์ของการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ฉบบัน้ี จะตอ้งถูกส่งให้องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศภายใน 60 วนั โดยใช้
ภาษาท่ีใชง้านภาษาใดภาษาหน่ึงขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
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11.2 แผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ด าเนินงาน  
 ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ผูเ้ช่าพื้นท่ีท่ีท่าอากาศยาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนในประเทศไทย จะตอ้งมีแผนท่ีท าให้แน่ใจว่า 
เม่ือเกิดเหตุการณ์การกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาความปลอดภยัหรือเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภยั หรือความขดัแยง้ในระบบอุตสาหกรรม
หรือการเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน จะมีการปฏิบติัการเพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวอยา่งเหมาะสม 
 แผนต่างๆ เหล่าน้ีควรต้องรวมการประสานงานระหว่างผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการ
เดินอากาศ  หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ  ตวัแทนขนส่งสินคา้  เจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งท่ี 
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเขา้ไวใ้นแผนและควรจะระบุถึง
หนา้ท่ีรับผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

1) ผูด้  าเนินงานสนามบิน ท่ีมีต่อส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท่าอากาศยาน และต่อผูใ้ช้ส่ิง
อ านวยความสะดวก 

2) ผูด้  าเนินการเดินอากาศ ท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร ลูกเรือและอากาศยาน 
3) หน่วยงานใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
4) ตวัแทนควบคุมขนส่งสินคา้ และตวัแทนควบคุมดา้นการขนส่งไปรษณียภณัฑ ์
5) หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งถ่ิน 
6) ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติส านกังานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บแจง้เม่ือเกิดเหตุการณ์การกระท าแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 แผนต่างๆเหล่าน้ี  ควรถูกจัดเตรียมไวเ้พื่อความต่อเน่ืองของการรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์การกระท าแทรกแซงอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา
ความปลอดภยั ความขดัแยง้ในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมือง หรือการเปล่ียนแปลงในการข่มขู่ 
 ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ  หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทาง  ตวัแทน
ควบคุมการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ตวัแทนควบคุมดา้นการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ ควรท าให้แน่ใจวา่ไดมี้การ
เก็บรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน และการละเมิดการรักษาความปลอดภยั  
การบินพลเรือนเพื่อท าการวิเคราะห์ และเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการจดัท ามาตรการท่ีจะป้องกนัการเกิด
การเกิดเหตุการณ์ข้ึนอีก แผนงานต่างๆควรจะถูกแกไ้ขเพิ่มเติมตามความจ าเป็น และควรท่ีจะถูกทบทวน 
และท าใหท้นัสมยัอยา่งนอ้ยทุก 12 เดือน และในทุกคร้ังท่ีมีการน าแผนไปปฏิบติัจริง 
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 ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศ หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทาง  ตวัแทน
ควบคุมการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  ตวัแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ จะตอ้งระบุถึงหน้าท่ี
รับผิดชอบและการปฏิบติัท่ีก าหนดในการตอบสนองต่อการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายต่อการบินพลเรือน เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน และการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน และความขดัแยง้ในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการบินพลเรือนไวใ้น 

1) แผนรักษาความปลอดภยั (Security Programs) 
2) ค าสั่งท่ีมีต่อพนกังาน (Staff Instruction) 
3) แผนฝึกอบรมพนกังาน 

 เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานทั้งหมดรับทราบหน้าท่ีรับผิดชอบของตวัเองและขั้นตอนทั้งหมดท่ี
ถูกตอ้ง ผูด้  าเนินการเดินอากาศตอ้งทบทวนขั้นตอนการท างานตามบทน้ีกบับุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบของ
ขั้นตอนต่างๆอยา่งนอ้ยเดือนละ1คร้ังทุกๆเดือนใน1ปี 
 แผนต่างๆเหล่าน้ีตอ้งถูกจดัเตรียมและพฒันาในส่วนของ 

1) การยดึอากาศยาน (ส าหรับผูด้  าเนินงานสนามบินและผูด้  าเนินการเดินอากาศ) 
2) การขู่วางระเบิด 
3) การตรวจพบส่ิงของตอ้งสงสัยหรือวตัถุตอ้งหา้ม 
4) การละเมิดดา้นการรักษาความปลอดภยั 
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บทที ่12 การประเมนิประสิทธิผล 

12.1 แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) 
 12.1.1 วตัถุประสงค ์
 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 
 เพื่อใหแ้น่ใจวา่มาตรการและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีจดัท าข้ึนไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
 เพื่อหาจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
 เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขในการจดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และปิดจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภยัการบินพล
เรือน 
 12.1.2 อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 
 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีในการจดัท าแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) โดยผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยจะลงนามในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NQCP) 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 
 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการเขา้ไปตรวจสอบวา่มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) รวมถึงตรวจหา
จุดอ่อนต่างๆในระบบการรักษาความปลอดภยั 
 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีความรับผิดชอบในการเขา้ไปตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการ
บินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพื่อหาจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน และ
รายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวใหก้บัผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 ผูด้  าเนินงานสนามบินสาธารณะ ผูด้  าเนินการเดินอากาศและผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของแผนการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะตอ้งยินยอมให้
ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามขอ้ 5.2 
 ผูด้  าเนินงานสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศและผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของแผนการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ตอ้งจดัให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
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12.2 กจิกรรมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน มีดังต่อไปนี ้
 12.2.1 การตรวจทั้งระบบ (Audit)  
 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเชิงลึกการปฏิบติั
ตาม แผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติทั้งระบบ  
 12.2.2 การตรวจสอบ (Inspections)  
 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัเฉพาะดา้น (Security Inspection) การตรวจสอบการน า
ขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบติัใชข้องสายการบิน สนามบิน 
บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการรักษาความปลอดภยัการบิน  
 12.2.3 การทดสอบ (Tests) 
 การทดสอบการรักษาความปลอดภยั (Security test) การทดสอบมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัการบินแบบลบัและเปิดเผยท่ีจ าลองสถานการณ์ความพยายามจะก่อการกระท าแทรกแซงอนัโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 
 12.2.4 การส ารวจ (Survey) 
 การส ารวจการรักษาความปลอดภยั (Security Survey) การประเมินความตอ้งการดา้นการรักษา
ความปลอดภยั รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีอาจจะถูกคนร้ายโจมตี หรือกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดย
มิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการให้ค  าแนะน าให้แกไ้ขปรับปรุง (The Recommendation of Corrective 
Actions) 
 12.2.5 การฝึกซอ้ม (Security Exercise) 
 การฝึกซอ้มดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนเป็นการทดสอบการปฏิบติัของมาตรการ
และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อป้องกนัการกระท าการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
และความเหมาะสมของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน การฝึกซ้อมดา้นการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือนประกอบดว้ย 
 ก) การฝึกซอ้มบนโตะ๊จ าลอง (Table-top Exercise) หรือการฝึกซอ้มบางส่วน (Partial Exercise) 
 ข) การฝึกซอ้มเตม็รูปแบบ (Full-scale Exercise) 
 โดยให้แต่ละผูด้  าเนินงานจดัการฝึกซ้อมดงักล่าวตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามแผนเผชิญ
เหตุของผูด้  าเนินงานนั้น 
 
 12.2.6 การสอบสวน (Investigation) 
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 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งด าเนินการสอบสวนการกระท าอนัเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศไทยและ การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรณีท่ีส าคญัโดยหน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  ผลของ
การสอบสวนจะเป็นรายงานท่ีมีชั้นความลบั จะน าเสนอถึงผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
12.3 ระบบการรายงานทีม่ีช้ันความลบั (Confidential Reporting System) 
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตอ้งจดัท าระบบรายงานท่ีมีชั้นความลบัท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูโ้ดยสาร ลูกเรือ พนกังานภาคพื้นและสาธารณชนให้ขอ้มูลแก่ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย เก่ียวกบัเหตุการณ์หรือประเด็นซ่ึงไม่เป็นการปฏิบติัตามกบัขอ้ก าหนดตามแผนรักษาความปลอดภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ ระบบการรายงานควรเป็นท่ีรับรู้ของสาธารณชนท่ีท่าอากาศยานและท่ีติดตั้งอ านวย
ความสะดวกดา้นการบินวา่มีระบบน้ีอยู่ กรมการบินพลเรือนตอ้งมีการรับประกนัวา่รายช่ือหรือขอ้มูลใดๆ 
ของผูใ้หข้่าวทางลบัจะถูกเก็บไวอ้ยา่งเป็นความลบั 
 
12.4 ฐานข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย  
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะตอ้งพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งฐานขอ้มูลทั้งหมดของ
ขอ้บกพร่องท่ีระบุในระหว่างการด าเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัทั้งระบบ (Audit) การ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัเฉพาะดา้น (Inspection) การส ารวจการรักษาความปลอดภยั (Survey) 
การทดสอบการรักษาความปลอดภยั (Test) และตอ้งใส่รายละเอียดขอ้บกพร่องรวมถึงประเด็นของการไม่
ปฏิบติัตามข้อก าหนด ซ่ึงจะน าเสนอภายใต้ระบบการรายงานท่ีมีชั้นความลับตามรายละเอียดข้อ 12.3 
รายละเอียดของการด าเนินการแกไ้ขจะถูกน าไปรวมไวต้ามความเหมาะสม ส านกังานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยจะตอ้งรวบรวมการวิเคราะห์ของสาเหตุและรูปแบบของการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอย่าง
สม ่าเสมอพร้อมกบัรายละเอียดของการด าเนินการท่ีท าใหก้ารใชง้านของฐานขอ้มูลเตม็รูปแบบ 
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ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

บทที ่13 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ  
 

13.1  วตัถุประสงค์  
 วตัถุประสงค์ของบทน้ี คือเพื่อให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผูด้  าเนินงาน
สนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งปรับส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งของแผนรักษา
ความปลอดภยั โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของระดบัภยัคุกคามท่ีอยูใ่นเขตราชอาณาจกัรไทย รวมถึงสถานการณ์
ภยัคุกคามระหว่างประเทศ ความลบัของขอ้มูลภยัคุกคามดงักล่าวและกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลภยั
คุกคามจะตอ้งผา่นการพิจารณาท่ีตอ้งผา่นการพิจารณาท่ีถูกตอ้งและมีความเหมาะสม 
 
13.2 การประเมินภัยคุกคาม 
 ส านกังานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประเมินขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามต่อการบินพลเรือนในประเทศไทยและ
ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งถูกส่งไปยงัสภาความมัน่คงแห่งชาติ (National Security 
Council: NSC) และผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นผูรั้บผิดชอบในการใหค้  าแนะน าการ
เปล่ียนแปลงภยัคุกคามต่อผูด้  าเนินงานสนามบิน หน่วยงานผูใ้หบ้ริการจราจรทางอากาศ ผูด้  าเนินการอากาศ
ยานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินพลเรือนเม่ือจ าเป็น ซ่ึงตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของวธีิการบริหาร
ความเส่ียง หน่วยงานดงักล่าวจะเร่ิมตน้การตอบสนองต่อภยัคุกคามท่ีเหมาะสมตามท่ีผูอ้  านวยการส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะน า 
 ภยัคุกคามต่อการบินพลเรือนท่ีมีผลกระทบต่อราชอาณาจกัรไทย แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  ก) ระดับที่ 1 ระดับต ่า ไม่มีขอ้มูลข่าวกรองท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดท่ี้ช้ีว่าผูด้  าเนินการ
เดินอากาศหรือสนามบินเป็นเป้าหมายเพื่อการโจมตีแต่มีความเป็นไปได้ในการกระท าอนัแทรกแซงโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมายโดยกลุ่มหรือบุคคลดว้ยเหตุผลต่างๆ 
  ข) ระดับที ่2 ระดับกลาง ข่าวกรองท่ีสามารถพิสูจน์ไดช้ี้ไดถึ้งโอกาสท่ีน่าจะเป็นไปได้
วา่การด าเนินงานการบินพลเรือนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี 
  ค) ระดับ 3 ระดับสูง ข่าวกรองท่ีสามารถระบุไดช้ี้ชดัวา่การด าเนินงานการบินพลเรือน
เป็นเป้าหมายท่ีจ าเพาะเจาะจงในการโจมตี  
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 ในกรณีท่ีไดรั้บการแจง้ระดบัภยัคุกคามจาก สมช. ให้ถือวา่ ระดบัภยัคุกคามของ สมช. ระดบัต ่า / 
ปรากฏข่าวว่าจะมีการก่อการร้าย ให้ถือว่าเป็นระดบัท่ี 1 ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ระดบัความเส่ียง / เส่ียงต่อการโจมตี และ ระดบัสูง / เส่ียงต่อการโจมตีระดบัสูง ให้ถือวา่
เป็นระดบัท่ี 2 ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ระดบัการเส่ียงจากการก่อ
การร้ายอยา่งรุนแรง / ไดรั้บข่าวกรองวา่จะมีการโจมตีอยา่งแน่นอน ให้ถือวา่เป็นระดบัท่ี 3 ของแผนรักษา
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

สมช. NCASP 
ระดบัต ่า  ระดบัท่ี 1 
ระดบัความเส่ียง  

ระดบัท่ี 2 
ระดบัสูง 
ระดบัการเส่ียงจากการก่อการร้ายอยา่งรุนแรง ระดบัท่ี 3 

 
 ดงันั้นระดบัภยัคุกคามต่อการด าเนินการการบินพลเรือนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
มาตรการรักษาความปลอดภยัระดบัฐานท่ีบรรยายรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพล
เรือนแห่งชาติ (NCASP) ถูกพิจารณาวา่มีความเพียงพอท่ีจะจดัการภยัความเส่ียงระดบั 1 แต่จะตอ้งมีการเพิ่ม
มาตรการข้ึนเป็นระดบั 2 จนถึงระดบั 3 เม่ือมีภยัคุกคามสูงข้ึนการเพิ่มรูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภยั
เป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นและส าคญัในแผนเผชิญเหตุ 
 มาตรการรักษาความปลอดภยัระดบัฐาน ท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นแผนรักษาความปลอดภยัในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีเป็นพื้นฐานต่อการปกป้องอากาศยาน และพื้นท่ีหวงห้ามของสนามบิน 
อยา่งไรก็ตามสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินอาจเป็นเป็นเป้าหมายของการโจมตีไดเ้ช่นกนั
เพราะอาจถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญลกัษณ์ของรัฐ ในกรณีเช่นน้ีส่ิงท่ีติดตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีอยู่ภายนอกพื้นท่ีหวงห้ามของสนามบินซ่ึงอาจจะไดรั้บการจดัการรักษาความปลอดภยัไม่มากอาจจะตก
เป็นเป้าหมายของการโจมตี มาตรการปกป้องส าหรับพื้นท่ีดงักล่าวควรจะถูกพิจารณาและถูกน าไปปฏิบติั
จริงตามความเหมาะสมกบัระดบัภยัคุกคาม 
 ผูอ้  านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจออกค าสั่งด้านการรักษาความ
ปลอดภยั(Security Direction) และค าแถลงการณ์ดา้นการรักษาความปลอดภยั (Security Bulletin) ตามความ
เหมาะสม เพื่อท่ีจะโต้ตอบต่อการคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างรวดเร็วกับการบินท่ีในขณะท่ี
มาตรการปัจจุบนัไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกบัสถานการณ์เร่งด่วนหรือเทคโนโลย ี
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         เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ พบว่ามีความล้มเหลวใด ๆ ก็ตามท่ีช้ีเฉพาะได้ว่าเกิดข้ึนจาก 
ระบบ นโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบติัหรือจุดอ่อนใด ๆ ท่ีระบุวา่เป็นผลมาจากการตรวจสอบจะไดรั้บการ
แกไ้ขผ่านการแก้ไขท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติ แผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP), และ / หรือแผน
รักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 
        นอกจากน้ีในส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติยงัจะมีการ
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลภยัคุกคาม 
 การประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มาตรฐาน ICAO และการปฏิบติัท่ีแนะน า 
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บทที ่14 การเงิน 

14.1  การสนับสนุนทางการเงินด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  
 14.1.1 ทัว่ไป 
 ในการเก็บค่าธรรมเนียมด้านรักษาความปลอดภยัจากผูใ้ช้บริการจะใช้หลักคืนต้นทุน การ
พิจารณาควรจะปฏิบติัตามรายงาน Conference on Aerodromes and Route Facility Economic (CARFE) 
โดยองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

1) การพิจารณาร่วมกันควรเกิดข้ึนก่อนท่ีจะเกิดต้นทุนการรักษาความปลอดภยัจาก
สนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

2) ผูมี้อ านาจท่ีเก่ียวขอ้งอาจเรียกเก็บตน้ทุนของมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีสนามบิน
จากผูใ้ชบ้ริการดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาคซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาร่วมกนั 

3) การเก็บค่าใชจ่้ายหรือการโอนตน้ทุนการรักษาความปลอดภยัใดๆ ควรมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัตน้ทุนท่ีใชใ้นการให้บริการดา้นการรักษาความปลอดภยันั้น และไม่ควรให้เรียกเก็บเกินตน้ทุน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4)  ไม่ควรมีการแบ่งแยกผูโ้ดยสารประเภทต่างๆ เม่ือตอ้งเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
ความปลอดภยัในระดบัต่างกนั ตน้ทุนเพิ่มเติมเกิดจากระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีเพิ่มข้ึนจากปกติแก่
ผูโ้ดยสารกลุ่มหน่ึงอาจเรียกเก็บไดจ้ากผูโ้ดยสารเหล่าน้ี 

5) เม่ือตน้ทุนการรักษาความปลอดภยัท่ีสนามบินไดรั้บการฟ้ืนฟูผา่นทางค่าใชจ่้าย วิธีการ
ท่ีใชค้วรจะตดัสินใจโดยผูมี้อ านาจตามกฎหมาย (The method used should be discretionary) แต่ค่าใชจ่้าย
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้งจ  านวนผูโ้ดยสารหรือน ้ าหนกัอากาศยาน หรือจากปัจจยัทั้งสอง ตน้ทุนการรักษา
ความปลอดภยัจดัสรรแก่ผูเ้ช่าสนามบินอาจเรียกคืนผา่นทางค่าเช่าหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6) ค่าใชจ่้ายอาจเก็บรวบรวมจากทั้งเป็นส่วนเพิ่มเติมของค่าใช้จ่ายท่ีมีอยูห่รือในรูปแบบ
ของค่าใชจ่้ายส่วนท่ีแยกออกต่างหากแต่ควรข้ึนอยูก่บับญัชีท่ีแยกจากกนั และเหตุผลท่ีเหมาะสม  
 นโยบายของประเทศไทยคือการเงินดา้นการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนเป็นตน้ทุน
การด าเนินงานของสนามบินและของผูด้  าเนินการเดินอากาศ ตลอดจนผูร่้วมอุตสาหกรรมการบิน 
 หน้าท่ีตามกฎหมายของกรมการบินพลเรือนมาจากเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามปกติ 
 
 

 

 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 120 จาก 154  
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(วา่ง) 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 121 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

บทที ่15 เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 นโยบายการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 

เอกสารแนบ 2 สนามบิน 

เอกสารแนบ 3 วตัถุตอ้งหา้ม 

เอกสารแนบ 4 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) 

เอกสารแนบ 5 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

เอกสารแนบ 6 แบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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เอกสารแนบ 1  
นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน 
เร่ือง นโยบายการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 

-------------------------------- 
 ด้วยการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นส่วนส าคัญในการก ากับดูแลการบินพลเรือน
ระดบัประเทศ เพ่ือให้เกิดการพฒันาและปฏิบติัให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกระบวนการท่ีจะท าให้มัน่ใจว่ากิจกรรม
ทางการบินท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ประกอบกับ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนัใหย้กระดบั         ความปลอดภยัดา้นการบิน
ของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนเป็นไปอย่าง        มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและมาตรฐานระหว่างประเทศ  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
คณะกรรมการการบินพลเรือนจึงเห็นควรก าหนดนโยบายการรักษา         ความปลอดภยัการบินพลเรือน 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการบินพลเรือน จึงออกประกาศฉบบัน้ี เพ่ือให้
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลการบินพลเรือนยึดถือปฏิบัติตามในการออก
กฎเกณฑเ์พ่ือใชบ้งัคบักบัหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการบิน 

 ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เร่ือง นโยบายการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนแห่งชาติ” 

 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
 “หน่วยงานใหบ้ริการดา้นการบิน” หมายความวา่ ผูด้  าเนินงานสนามบินสาธารณะ ผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงด าเนินการในประเทศไทย” 

 ขอ้ 4  ใหส้ านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยถือปฏิบติัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือน ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ก าหนดและพัฒนานโยบายทั่วไปในการจัดท ากฎหมายและนโยบายเฉพาะในการ
ปฏิบติังาน เพื่อพฒันาหลกัการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนโดยการวิเคราะห์จากมาตรการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนของสนามบินทัว่ประเทศ 

(2) ปรึกษาหารือกบัทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือการพฒันา
กฎเกณฑ ์

(3) ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ระบุ และรายงานขอ้บกพร่องดา้นการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนอยา่งเหมาะสม และติดตามผลเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัอากาศยาน
ไม่ใหเ้กิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

(4) ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 

(5) ด าเนินการตรวจสอบ เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 

(6) ด าเนินการใหมี้ระบบการจดัการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นการบินโดยค านึงถึง
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน เป็นหลกั 

(7) ก ากบัดูแลระบบการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัของหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการ
บินใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ และขอ้บงัคบัดา้นการรักษาความปลอดภยัของการบินพลเรือน 

(8) ก ากบัดูแลกิจกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนให้บรรลุมาตรฐานดา้น
การรักษาความปลอดภยัสูงสุด 

(9) จดัสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยมีทกัษะท่ีเหมาะสมและไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัและอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(10) ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ หรือสูงกวา่ขอ้ก าหนดและมาตรฐานเช่นวา่นั้นหากสามารถท าได ้

(11) ก ากับดูแลการด าเนินงานให้บริการด้านการบิน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance Oriented) และสมรรถนะในการด าเนินงาน (Performance Based) ของหน่วยงานนั้น 

(12) สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในดา้นการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 
      (นายชชัชาติ  สิทธิพนัธ์ุ) 
                                                                                         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
                                                                                     ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน 
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เอกสารแนบ 2  
สนามบิน 
 

ช่ือสนามบิน รหัสสนามบิน ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
  ใช่  ไม่ใช่  
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(วา่ง) 
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เอกสารแนบ 3 
วตัถุต้องห้าม (Prohibited Items) 
1. วตัถุดงัต่อไปน้ีหา้มพกพาผา่นข้ึนห้องโดยสารอากาศยานและพื้นท่ีหวงหา้ม ดว้ยเหตุผลเพื่อการรักษา
ความปลอดภยั 
 ก) ปืน อาวธุปืน กลอุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถส่งลูกกระสุนลอยโคง้ไปยงัเป้าหมายท่ีตอ้งการไดก้ล
อุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสัโดยการส่งลูกกระสุน ซ่ึงรวมถึง 
  • อาวธุปืนทุกประเภท รวมถึง ปืนพก ปืนสั้น ปืนพกลูกโม่ ปืนยาว ปืนไรเฟิล 
   • ปืนเด็กเล่น ปืนจ าลอง (Replicas) ปืนเลียนแบบ (Imitation firearm) ท่ีมีขีดความสามารถ
ท่ีท าใหคิ้ดวา่เป็นปืนจริง 
   • ส่วนประกอบของอาวธุปืน ยกเวน้กลอ้งติดปืน (Telescopic Sight)  
   • ปืนอดัอากาศและปืนคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงปืนพก กระสุนปืน ปืนยาว ปืนไรเฟิล
รวมถึงปืนยงิกระสุนชนิดกลม (Ball Bearing Gun)  
   • ปืนส าหรับจุดพลุสัญญาณ (Signal Flare Pistols) และปืนส าหรับใหส้ัญญาณในการเร่ิม
การแข่งขนั (Starter Pistols) 
   • ธนู หนา้ไม ้ลูกศร ลูกธนู  
   • ปืนฉมวกแบบต่าง ๆ  
   • ท่ียงิสัตวง่์ามหนงัสต๊ิกแบบต่างๆและเคร่ืองเหวีย่งกระสุน 
 ข) กลอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบข้ึนเป็นพิเศษส าหรับท าใหห้มดความรู้สึกหรือเคล่ือนท่ีไม่ได ้ซ่ึง
รวมถึง 
   • กลอุปกรณ์ส าหรับท าใหก้ระตุก เช่น ปืนของลูกดอกไฟฟ้าท าใหก้ระตุก หมดสติ (Stun 
Guns) หรือกระบองท่ีใชตี้ท าใหห้มดสติ (Stun Batons) 
   • อุปกรณ์ท าใหส้ัตวส์ลบ หมดสติ (Animal Stunners) หรือ เคร่ืองสังหารสัตว ์ 
   • สารเคมีท่ีท าใหพ้ิการหรือท าให้ร่างกายไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ แก๊สและสเปรย ์
เช่น สเปรยเ์คร่ืองเทศ (Mace) สเปรยพ์ริกไทยหรือพริกป่น สเปรยก์รด สเปรยส์ าหรับไล่สัตว ์(Repellent 
Sprays) และ แก๊สน ้าตา 
 ค) วตัถุแหลมคมหรือวตัถุมีขอบคมท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสั ซ่ึงรวมถึง 
   • วตัถุท่ีถูกออกแบบส าหรับสับ เช่น ขวาน (Hatchects) มีดใหญ่ส าหรับหัน่เน้ือและปังตอ 
(Cleavers) 
   • ขวานฟันน ้าแขง็ หรือเคร่ืองมือเจาะน ้าแขง็ 
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   • ใบมีดโกน คตัเตอร์ตดักล่องกระดาษ มีดสารพดัประโยชน์ มีดโกนหนวดต่าง ๆ 
   • มีดท่ีมีใบมีดความยาวมากกวา่ 6 เซนติเมตร 
   • กรรไกรท่ีมีขากรรไกรยาวมากกวา่ 6 เซนติเมตรวดัจากจุดหมุน 
   • เคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการต่อสู้ทุกประเภทท่ีมีปลายแหลมหรือมีขอบคมรวมถึง
ดาวกระจาย 
   • ดาบและกระบ่ีประเภทต่าง ๆ 
 ง) เคร่ืองมือช่าง เคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อให้เกิดการบาดเจบ็สาหสัหรือเป็นภยัคุกคามต่อ
ความปลอดภยัของอากาศยาน ซ่ึงรวมถึง 
   • แชลง ตะขอเก่ียวสินคา้ (Crowbars) 
   • สวา่นเจาะประเภทต่างๆ 
   • เคร่ืองมือช่างใดๆ ท่ีมีใบมีดหรือกา้นยาวมากกวา่ 6 เซนติเมตร ซ่ึงใชเ้ป็นอาวธุได ้เช่น ไข
ควง ส่ิว 
   • เล่ือยประเภทต่าง ๆ 
   • เคร่ืองพ่นไฟ (Blowtorched) 
   • ปืนลูกศร (Bolt Guns) หรือปืนยงิตะปู (Nail Guns)   
 จ) ส่ิงของไม่มีคม วตัถุท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสัเม่ือใชว้ตัถุนั้นตี ซ่ึงรวมถึง 
   •ไมเ้บสบอล ไมซ้อฟทบ์อล และไมค้ริกเก็ต 
   • กระบองประเภทต่างๆ เช่น กระบองสั้นท่ีมีหนงัหุม้หวัเป็นดีบุกหรือกระบองสั้นของ
ต ารวจ 
   • อุปกรณ์ส าหรับใชต่้อสู้ป้องกนัตวัประเภทต่างๆ เช่น ไมก้ระบองคู่ หรือพวงกุญแจ
ส าหรับใชป้้องกนัตวัเอง 
   • สนบัมือ 
   • ไมก้อลฟ์ 
   • ไมฮ้อคก้ี และไมเ้ลอครอส (Lacrosse Sticks) 
   • ไมคิ้ว 
   • ไมค้  ้าส าหรับเล่นสกี 
 ฉ) วตัถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองวตัถุระเบิดหรือกล
อุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อให้เกิดการบาดเจบ็สาหสัหรือ
เป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน ซ่ึงรวมถึง 
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   • กระสุนปืน 
   • เช้ือประทุระเบิด (Blasting caps) 
   • ท่ีจุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 
   • อุปกรณ์จ าลองของระเบิดเพลิง (Replica) หรือระเบิดแสวงเคร่ือง  
   • ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ  
   • พลุ ดอกไมไ้ฟ  
   • เคร่ืองก าเนิดควนัหรือุปกรณ์อ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั (Smoke-generating Canister or 
Cartridges) 
   • ระเบิดไดนาไม ดินระเบิด และระเบิดพลาสติก 
   • คบเพลิง 
 ช) ของเหลว เจล สเปรยห์รือวตัถุและสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามประกาศส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     
2. ระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองระเบิด หรืออุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบ
เพือ่ก่อให้เกิดการบาดเจบ็สาหสัหรือเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน  ห้ามน าข้ึนห้องระวาง
เก็บสินคา้เพื่อวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั  ซ่ึงรวมถึง 
   • กระสุนปืน ลูกกระสุนปืน 
   • เช้ือประทุระเบิด (Blasting caps) 
   • ท่ีจุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 
   • ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ 
   • พลุหรือดอกไมไ้ฟ 
   • เคร่ืองก าเนิดควนัหรือุปกรณ์อ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั (Smoke-generating Canister or 
Cartridges) 
   • ระเบิดไดนาไมต ์ดินปืน หรือระเบิดพลาสติก  
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เอกสารแนบ 4 
โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 
1. วตัถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
 แผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)ไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยและตามอนุสัญญาว่าดว้ยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ วตัถุประสงค์ของแผนรักษา
ความปลอดภยัสนามบิน (ASP) คือการท าให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภยัการบินและหน้าท่ี
รับผิดชอบไดมี้การก าหนดข้ึนอย่างชดัเจนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าไปใช้สามารถเขา้ใจกนัอย่างชดัแจง้ 
ตลอดจนมีการอธิบายและแจกแจงรายละเอียดของมาตรการท่ีจ า เป็นตอ้งน าไปปฏิบติัท่ีสนามบินเพื่อให้
สอดคลอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 
Aviation Security Programme – NCASP) 
 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ต้องถูกจัดท าและพฒันาข้ึนตามลักษณะแต่ละ
สนามบินของประเทศ ซ่ึงรองรับเท่ียวบินระหว่างประเทศและทุกสนามบินภายในประเทศ ซ่ึงมีการ
ด าเนินการท่ีอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายของการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย แผนรักษา
ความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ควรจดัเตรียมข้ึนโดยหน่วยงานดา้นการรักษาความปลอดภยัของสนามบิน 
โดยมีการปรึกษาหารือกบัผูใ้ชส้นามบินทั้งหมด และเห็นชอบ ลงนาม และลงวนัท่ีโดยผูจ้ดัการสนามบิน 
 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรร่างให้มีความสอดคล้องกับโครงร่างซ่ึงมี
รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบน้ีและน าเสนอส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง โดยควร
ทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภยัฯ ใหท้นัต่อเหตุการณ์เป็นประจ าและอยา่งนอ้ยทุกๆ 12 เดือน  
 การขอแกไ้ข เพิ่มเติมและแจง้ขอ้แตกต่างจากแผนรักษาความปลอดภยัฯ นอกเหนือจากการแกไ้ข
บางส่วนซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในกฎหมายระดบัชาติ ควรจะน าส่งไปยงัผูมี้อ  านาจท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการ
รักษาความปลอดภยัเพื่ออนุมติก่อนน าไปใชป้ฏิบติังานต่อไป 
 แผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ควรมีชั้นความลบัตามแนวทางการปฏิบติัของประเทศ 
และมีเน้ือหาสาระท่ีได้รับการจดัการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบติัของชาติด้านการรักษาความ
ปลอดภยัต่อเอกสาร 

2. ทีม่าของกฎระเบียบข้อบังคับ 

 กฎหมายระดับชาติ  ให้รายละเอียดในกฎหมายระดบัชาติ เช่น พระราชบญัญติั ซ่ึงให้อ านาจโดย
ชอบต่อแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
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 แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  อา้งอิงถึงขอ้ความท่ีส าคญัของแผนรักษา  
ความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ ท่ีแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ใช้พื้นฐาน และมี
บทบญัญติัเพื่อการจดัท ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบติั 
 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ใหร้ายละเอียดกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบ
ท่ีใชใ้นจงัหวดั เทศบญัญติั ซ่ึงใหฐ้านอ านาจสนบัสนุนแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) การอา้งอิง
ถึงส่วนส าคญัของกฎหมายอาญาควรจะรวมไวด้ว้ยในจุดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ   

 การจัดการสนามบิน อธิบายบทบาทและภารกิจเฉพาะของพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการน า
แผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ไปใช ้
 หน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบิน  ระบุถึงบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบของพนกังานรักษา
ความปลอดภยัของสนามบิน โครงสร้างของหน่วยรักษาความปลอดภยัสนามบินและภารกิจดา้นการรักษา
ความปลอดภยัการบินท่ีตอ้งปฏิบติั 
 อ านาจในการรักษาความสงบ ระบุถึงภารกิจของหน่วยงานต ารวจต่างๆ (ระดับชาติ จงัหวดั 
ทอ้งถ่ิน สนามบิน เป็นตน้) หน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการ
บิน ควรอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการเขา้ใจผิดในบทบาทหนา้ท่ีเฉพาะและความรับผิดชอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบินของแต่ละหน่วย  
 ตัวแทนส่วนราชการอ่ืนๆ ระบุถึงบทบาทของส่วนราชการอ่ืนๆ (กรมศุลกากร ส านกังานต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) 
 ผู้ ด าเนินการเดินอากาศ อธิบายถึงบทบาทของผู ้ด าเนินการเดินอากาศ (ทั้ งของไทยและ
ต่างประเทศ) ท่ีด าเนินงานท่ีสนามบินและหน้าท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัต่างๆ หรือภารกิจท่ีก าหนด
ให้แก่พนกังานซ่ึงช่วยสนบัสนุนแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ควรมีบญัชีรายช่ือของบุคคลท่ี
รับผิดชอบหรือผูท่ี้รับผิดชอบส ารองของผูด้  าเนินการเดินอากาศแต่ละราย พร้อมรายละเอียดการติดต่อท่ี
เก่ียวขอ้ง (หมายเลขโทรศพัทท์ั้งท่ีท างานและท่ีบา้น ท่ีอยูท่ี่บา้น เป็นตน้) ไวใ้นภาคผนวก 
 ผู้เช่าพืน้ทีส่นามบิน อธิบายถึงความรับผดิชอบของผูเ้ช่าและลกัษณะของความร่วมมือและการให้
ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นในดา้นการรักษาความปลอดภยัการบิน  
 หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ระบุถึงภารกิจใดๆ ท่ีจ  าเป็นของหน่วยงานทอ้งถ่ินในการให้ความ 
ช่วยเหลือในการน าแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP)        ติ 
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        นที่มีอ านาจอ่ืนๆ ควรกล่าวรวมถึง        อ่ืนใดๆ ท่ี          กบัแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (ไปรษณีย ์การติดต่อส่ือสาร ดบัเพลิง สุขภาพ เป็นตน้) อธิบายถึง
บทบาทของหน่วยงานนั้นและส่ิงท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือตามขอ้ก าหนด 
 การบินทัว่ไป อธิบายถึงแผนรักษาความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ท่ีมีต่อการปฏิบติัการบินทัว่ไป
ท่ีสนามบิน 

4. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 ขอบเขต อ านาจหน้าที ่ระบุขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัตั้งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภยัสนามบิน อ านาจ หน้าท่ีน้ีจะตอ้งระบุอย่าง
ชดัเจนถึงภารกิจหลกัของคณะกรรมการฯ เก่ียวกบัน าไปใช้ซ่ึงขอ้ก าหนดของแผนรักษาความปลอดภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติผ่านทางขั้นตอนการปฏิบติัและมาตรการป้องกนัสนามบินอยา่งมีประสิทธิผลจาก
การกระท าแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย คณะกรรมการฯ ควรประชุมกนัเป็นประจ า ทั้งเต็มคณะหรือ
กลุ่มย่อยซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น การประชุมควรมีการท ารายงานการประชุมทุกคร้ัง และ
ภายหลงัจากไดรั้บการรับรองรายงานการประชุมท่ีประชุมแลว้ ตอ้งส่งเวยีนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 องค์คณะ รายช่ือองคค์ณะของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัสนามบิน ตอ้งรวมหน่วยงาน
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของสนามบินท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัท าและบงัคบัใชม้าตรการรักษาความ
ปลอดภยั รายช่ือควรประกอบดว้ย ช่ือ ต าแหน่งและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการการ
รักษาความปลอดภยัสนามบิน   โดยปกติแลว้ ผูจ้ดัการสนามบินจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการซ่ึงมี
เจา้หนา้ท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัสนามบินท่ีเช่ียวชาญดา้นการรักษาความปลอดภยัเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า
ตามความเหมาะสม 

5. การติดต่อส่ือสาร 
 ในบทน้ีควรอธิบายวา่วิธีการท่ีผูมี้อ  านาจรับผิดชอบดา้นการรักษาความปลอดภยัและหน่วยงาน
ดา้นนโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน จะแจง้ขอ้ก าหนดของแผนรักษาความ
ปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP) ต่ออุตสาหกรรมการบินของรัฐ 
 บทน้ีควรมีขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัในการปรึกษาและการแจกจ่ายรายงานผลการ
ตรวจสอบ การตรวจสอบทั้งระบบ การส ารวจ การทดสอบ และการสอบสวนซ่ึงจดัท าโดยหน่วยงานดา้น
นโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภยั และควรอธิบายถึงขอ้แนะน าและค าแนะน าในการก าหนดชั้น
ความลบัท่ีถูกตอ้งและขั้นตอนการปฏิบติัในการจดัการควบคุมขอ้มูลท่ีอ่อนไหวซ่ึงอยูใ่นรายงานต่างๆ 
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 บทน้ีควรใหร้ายละเอียดเก่ียวกบันโยบายในการติดต่อส่ือสารกบัรัฐอ่ืนๆ องคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศและส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัการบิน 

6. ลกัษณะของสนามบิน 

 บททั่วไป ควรระบุช่ือ สถานท่ีตั้งซ่ึงระบุถึงเมืองท่ีใกลท่ี้สุด และท่ีอยู่เป็นทางการของสนามบิน 
ลักษณะของสนามบิน ช่ือของเจ้าของสนามบิน (Aerodrome Proprietor) หมายเลขโทรศัพท์และ 
Identification Code 
 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่การบิน และพื้นที่หวงห้าม ควรอธิบายด้วยค าบรรยายสั้ นๆ ถึงพื้นท่ี
สาธารณะและพื้นท่ีการบินต่างๆ รวมถึงส่วนต่างๆ ของสนามบิน พื้นท่ีการบินของสนามบินควรจะถูก
ก าหนดเขตไวอ้ย่างชดัเจน และระบุพื้นท่ีหวงห้ามพร้อมทั้งจุดควบคุมการเขา้พื้นท่ีดว้ย และการใช้แผนผงั
สนามบินท่ีมีมาตราส่วนถูกตอ้งจะเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองน้ี และควรจะแนบทา้ยไวใ้นภาคผนวก 
 เวลาการปฏิบัติงาน  ให้รายละเอียดเวลาการปฏิบัติงานสนามบิน เวลาการปฏิบัติงานของ        
หอควบคุมการจราจรทางอากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารในพื้นท่ีนั้น รวมทั้งให้
รายละเอียดวา่การควบคุมการเขา้พื้นท่ีหวงหา้มและการรักษาความปลอดภยัภายในพื้นท่ีนั้นๆ อยูภ่ายใตก้าร
ปฏิบติั 24 ชัว่โมง ขั้นตอนการปฏิบติันอกเวลางานปกติควรพิจารณาร่วมดว้ย  
 โครงสร้างและการปฏิบัติงานสนามบิน 
 แสดงรายช่ือและให้รายละเอียดด้วยค าบรรยายสั้นๆ ของกิจกรรมท่ีปฏิบติัโดยหน่วยงานต่างๆ 
ของสนามบินและหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงด าเนินการภายในและจากสนามบิน เช่น หน่วยปฏิบติัการสนามบิน 
(Aerodrome Operating Services) รวมถึงการบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา การติดต่อส่ือสาร การดบัเพลิง
หรือหน่วยปฏิบติัการอ่ืนๆ  
 การควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนยค์วบคุมการจราจร
ทางอากาศเขตประชิดการบินหรือหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศอ่ืน 
 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ แสดงรายช่ือผูป้ระกอบการทั้งหมดท่ีใช้สนามบินและจุดปลายทางท่ี
ให้บริการ ให้รายละเอียดจ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉล่ียในแต่ละวนั และปริมาณสินคา้ทางอากาศโดยรวมของ
ผูป้ระกอบการทั้งหมดในระหวา่งช่วง High and Low Season 
 การบินทัว่ไป แสดงรายช่ือบริษทัการบินทัว่ไปซ่ึงด าเนินการบินทั้งเขา้และออกจากสนามบิน ให้
รายละเอียดปริมาณการจราจรของการบินทัว่ไป และรวมถึงการรักษาความปลอดภยัท่ีจดัข้ึน ณ สถานท่ีนั้นๆ  
ความรับผดิชอบต่อส่ิงอ านวยความสะดวกของการบินทัว่ไปและการเขา้ถึงพื้นท่ีลานจอดเพื่อการพาณิชย ์
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 หน่วยธุรกิจและเอกชน แสดงรายละเอียดผูเ้ช่าทั้งหมด ร้านคา้ บริษทัจดัการสินคา้ทางอากาศ 
บริษทัครัวการบิน ส านักงานท่องเท่ียว บริษทัรักษาความปลอดภัยเอกชน หรือบริษทัเอกชนอ่ืนๆ ซ่ึง
ปฏิบติังานท่ีสนามบินโดยมีรายช่ือผูจ้ดัการและหมายเลขโทรศพัท์ และควรจะระบุสถานท่ีตั้งในสนามบิน
และอาคารต่างๆ ของบริษทัเหล่านั้นบนแผนท่ีซ่ึงควรแนบทา้ยไวใ้นภาคผนวก 
 หน่วยงานทหารหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนทหาร  (Paramilitary) ระบุถึงการติดต่อของ
หน่วยงานทหารและหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีแทนทหารซ่ึงปฏิบติังานท่ีสนามบิน  ควรมีรายละเอียดของบนัทึก
ความเขา้ใจ (Memoranda of Understanding) ดว้ย 

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยทีส่นามบิน 
 บทน้ีควรแจงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภยั ขั้นตอนการปฏิบติั และการควบคุม
การรักษาความปลอดภยัซ่ึงใช้ท่ีสนามบินเพื่อสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ ( NCASP)  หวัขอ้และตวัอยา่งเน้ือหาควรจะปรับปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นเง่ือนไขท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 
 7.1 การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 มาตรการ ณ ช่องทางเข้าออก อธิบายถึงการควบคุมวิธีการเขา้ออกซ่ึงใชก้บัพื้นท่ีควบคุมเพื่อการ
รักษาความปลอดภยัของสนามบิน รวมถึงรายละเอียดของระบบการอนุญาตบุคคลและยานพาหนะซ่ึงอา้งอิง
กบัตวับุคคลและยานพาหนะและขั้นตอนการตรวจคน้และคน้หาท่ีด าเนินการอยู ่ อธิบายถึงขอบเขตของการ
ตรวจสอบประวติัซ่ึงใช้กับผูข้อรับอนุญาตทุกประเภท อธิบายถึงลักษณะการลาดตระเวนพื้นท่ี พื้นท่ี
สาธารณะ พื้นท่ีของสนามบินท่ีควบคุมเพื่อการรักษาความปลอดภยัซ่ึงรวมไปถึงการลาดตระเวนบริเวณ
ภายนอกสนามบินสนามบินซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชเ้ป็นจุดโจมตีและปล่อยอาวธุจากภาคพื้นสู่อากาศ 
 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัดา้นกายภาพ
เก่ียวกับร้ัว แสงไฟ ระบบป้องกันการบุกรุก โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ซ่ึงน ามาใช้กับการรักษาความ
ปลอดภยัของพื้นท่ีการบินและพื้นหวงห้ามทั้งหมด อากาศยานท่ีจอดอยู่และลานจอด พื้นท่ีสาธารณะท่ี
อาคารผูโ้ดยสารและหอ้งสังเกตการณ์บิน และลานจอดรถ ส่ิงอ านวยความสะดวกของการบริการครัวการบิน 
พื้นท่ีคลงัสินคา้ พื้นท่ีซ่อมบ ารุงอากาศยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกของสนามบินท่ีส าคญั  
 ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เคร่ืองมือ ติดต่อส่ือสารและเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัด้านกายภาพซ่ึงใช้ในการ
ป้องกนัส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารและเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พร้อมกบัการประเมินความเส่ียง จุดอ่อนท่ีอาจถูกแทรกแซง โดย
อา้งอิงกบัระดบัความส าคญัของส่ิงอ านวยความสะดวกกบัความปลอดภยัของการเดินอากาศ 
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 การบินทั่วไป อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัการบินทัว่ไป และขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึง
น ามาใชก้บัผูป้ระจ าหนา้ท่ีในอากาศยานและผูโ้ดยสารของการบินทัว่ไปซ่ึงปฏิบติังานเขา้ไปยงัและออกจาก
สนามบิน ให้รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนเฉล่ียของเท่ียวบินเข้าออกประจ าวนัตามการเปล่ียนแปลงของ
ฤดูกาลและจ านวนอากาศยานซ่ึงมีฐานอยูท่ี่สนามบิน 
 7.2 การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

 อ านาจ อธิบายถึงท่ีมาของอ านาจรัฐด้านเก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยั และกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน ใหร้ายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัในกรณีผูโ้ดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภยัหรือการไม่
อนุญาตให้ผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นกัการทูต ประธานาธิบดี
หรือผูป้กครองประเทศ ท่ีไดรั้บการยกเวน้จากการตรวจคน้หรือคน้หา 
 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหน่ึง 

(Check-In) อธิบายถึงขั้นตอนและสถานท่ี Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับกลุ่มบุคคลหรือผูโ้ดยสารท่ีมีความเส่ียงสูง ขั้นตอนการปฏิบติัในการป้องกนับตัรโดยสาร บตัรผา่น
ข้ึนเคร่ือง (Boarding Passes), ป้ายติดสัมภาระ (Baggage Tags) และเอกสารอ่ืนๆ ระบุถึงอ านาจและความ
รับผิดชอบของหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีจดัการ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจตามกฎหมายของแผนรักษาความปลอดภยั
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)  
 เอกสารเดินทาง อธิบายถึงสถานท่ี เวลา และการตรวจสอบเอกลกัษณ์ผูโ้ดยสารและเอกสาร
เดินทาง โดยรวมถึงผูโ้ดยสารตน้ทาง เปล่ียนเท่ียวบินและแวะพกั 
 ขั้นตอนการตรวจค้น อธิบายถึงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบติัในการตรวจคน้ รวมถึงสัดส่วน
ขั้นต ่าท่ีต้องใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากน ามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวตัถุต้องห้ามและวตัถุอันตราย 
มาตรการพิเศษส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ มาตรฐานท่ีตอ้งปฏิบติัขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับ
บุคคลซ่ึงมีความจ าเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจคน้ส่วนตวั และการปฏิบติัเม่ือคน้พบอาวุธหรือวตัถุ
ระเบิด 
 อุปกรณ์ แสดงรายการอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ณ จุดตรวจคน้ และการทดสอบประจ าวนัและขั้นตอนการ
ปฏิบติัในการบ ารุงรักษาตามท่ีก าหนดเพื่อให้แน่ใจไดว้่าใช้งานได ้ และไดม้าตรฐานก่อนการใช้งาน ให้
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะน ามาใชเ้ม่ือการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดบัของพนักงาน ต าแหน่ง และการสลับ
หนา้ท่ีท่ีจุดตรวจคน้ รวมทั้งการฝึกอบรมตามท่ีก าหนด (ขั้นตน้ การฝึกงาน และทบทวน) และขอ้มูลใดของ
การฝึกอบรมนั้นจ าเป็นจะตอ้งเก็บไว ้



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 137 จาก 154   
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

 การแบ่งแยก (Segregation) และควบคุม ระบุว่ามีการแบ่งแยกระหวา่งบุคคลท่ีผ่านการตรวจคน้
แลว้และยงัไม่ผา่นการตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารหลงัผา่นจุดตรวจคน้แลว้หรือไม่ อธิบายถึงวิธีการท่ีใชใ้น
การควบคุมผูโ้ดยสารท่ีเดินบนลานจอดอากาศยานหรือข้ึนรถไป-มาระหวา่งอากาศยานกบัอาคาร หากไม่มี
การแบ่งแยก อธิบายขั้นตอนการชดเชย เช่น การตรวจคน้คร้ังท่ี 2 ท่ีบริเวณประตู  
 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจ าหน้าทีใ่นอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภยัหากจะ
ใช้กบัพนักงานสนามบินทุกคน ผูป้ระจ าหน้าท่ีในอากาศยาน ต ารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึง
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งชดัเจน และอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อยา่งชดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการ
เขา้ใจผดิและรับรองการน ามาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีแน่นอนไปใช ้
 ส่ิงของหรือวัสดุของรัฐและถุงเมล์การทูต ระบุถึงมาตรการท่ีจะน ามาใชก้บัส่ิงของหรือวสัดุของ
รัฐและถุงเมล์การทูต อธิบายว่าถุงเมล์การทูตอาจจะถูกตรวจคน้ไดห้รือไม่ หากตอ้งตรวจ ให้ระบุขั้นตอน
การปฏิบติั  ระบุขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับไปรษณียทู์ตท่ีอยู่ในถุงเมล์การทูตและจดหมายทูต (Embassy 
Correspondence) ท่ีไม่อยูใ่นถุงเมลก์ารทูต  
 ส่ิงอ านวยความสะดวกของบุคคลส าคัญ อธิบายถึงสถานท่ีของส่ิงอ านวยความสะดวกบุคคล
ส าคญัและขั้นตอนการปฏิบติัในการจดัล าดบัขั้นตอน VIPs ระบุถึงการจดัการกบัผูโ้ดยสารท่ีเป็นบุคคล
ส าคญัอย่างเป็นการเฉพาะ และมาตรการใดๆ ตามท่ีสามารถจ ากดัการยกเวน้จากช่องทางการตรวจค้น
ผูโ้ดยสารปกติใหน้อ้ยท่ีสุด 
 ผู้โดยสารประเภทพเิศษ อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับผูโ้ดยสารท่ีมีสถานะทางการทูต และ
ผูโ้ดยสารท่ีมีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น บุคคลภายใตก้ารอารักขา ผูต้อ้งขงัคดีร้ายแรง ผูถู้กเนรเทศ 
บุคคลซ่ึงมีอาการทางประสาท ระบุภารกิจท่ีหลากหลายอยา่งชดัเจนของหน่วยงานๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าขอ้มูล
อา้งอิงเฉพาะเพื่อแจง้แก่ผูป้ฏิบติังานและนกับินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 การบินทัว่ไป กล่าวถึงมาตรการเฉพาะส าหรับการควบคุมการรักษาความปลอดภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ผูโ้ดยสารของอากาศยานและลูกเรือของการบินทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 
ระหวา่งท่ีมีสถานการณ์ภยัคุกคามสูง 
 7.3 การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 

 อ านาจ อธิบายถึงท่ีมาของอ านาจรัฐด้านเก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยั และกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน ใหร้ายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัในกรณีผูโ้ดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภยัหรือการไม่
อนุญาตให้ผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นกัการทูต ประธานาธิบดี
หรือผูป้กครองประเทศ ท่ีไดรั้บการยกเวน้จากการตรวจคน้หรือคน้หา 
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 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหน่ึง 

(Check-In) อธิบายถึงขั้นตอนและสถานท่ี Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับกลุ่มบุคคลหรือผูโ้ดยสารท่ีมีความเส่ียงสูง ขั้นตอนการปฏิบติัในการป้องกนับตัรโดยสาร บตัรผา่น
ข้ึนเคร่ือง (Boarding Passes), ป้ายติดสัมภาระ (Baggage Tags) และเอกสารอ่ืนๆ ระบุถึงอ านาจและความ
รับผิดชอบของหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีจดัการ ให้สอดคลอ้งกบัอ านาจตามกฎหมายของแผนรักษาความปลอดภยั
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)   
 การเช็คอินภายนอกสนามบิน  หากมีการอนุญาตให้มีการเช็คอินภายนอกสนามบิน อธิบาย
มาตรการการป้องกนัสัมภาระจากการกระท าแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายจนกระทัง่สัมภาระไดข้นถ่าย
ข้ึนไปยงัอากาศยาน 
 ขั้นตอนการตรวจค้น  อธิบายถึงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบติัในการตรวจคน้ รวมถึงสัดส่วน
ขั้นต ่าท่ีต้องใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากน ามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวตัถุต้องห้ามและวตัถุอันตราย 
มาตรการพิเศษส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ มาตรฐานท่ีตอ้งปฏิบติัขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับ
บุคคลซ่ึงมีความจ าเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจคน้ส่วนตวั และการปฏิบติัเม่ือคน้พบอาวุธหรือวตัถุ
ระเบิด 
 อุปกรณ์  แสดงรายการอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ณ จุดตรวจคน้ และการทดสอบประจ าวนัและขั้นตอนการ
ปฏิบติัในการบ ารุงรักษาตามท่ีก าหนดเพื่อให้แน่ใจไดว้่าใช้งานได ้ และไดม้าตรฐานก่อนการใช้งาน ให้
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะน ามาใชเ้ม่ือการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดบัของพนกังาน ต าแหน่ง และการสลบัหน้าท่ีท่ีจุด
ตรวจค้น รวมทั้งการฝึกอบรมตามท่ีก าหนด (ขั้นต้น การฝึกงาน และทบทวน) และข้อมูลใดของการ
ฝึกอบรมนั้นจ าเป็นจะตอ้งเก็บไว ้
 การจับคู่ สัมภาระลงทะเบียนกับผู้ โดยสาร อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระ
ลงทะเบียนซ่ึงขนถ่ายข้ึนไปนั้นเป็นของผูโ้ดยสารในเท่ียวบินนั้นซ่ึงไดข้ึ้นบนอากาศยานอย่างแทจ้ริง และ
สัมภาระลงทะเบียนเหล่านั้นไดผ้า่นมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีจ  าเป็นและไดรั้บอนุญาตให้ขนถ่ายไป
กบัเท่ียวบินนั้น ขอ้มูลอา้งอิงส าหรับผูโ้ดยสารประเภทต่างๆ ควรถูกจดัท าข้ึนโดยเฉพาะ (ผูโ้ดยสารตน้ทาง 
เปล่ียนล า หรือแวะพกั) การใชร้ะบบอตัโนมติัควรจะค านึงถึงหลกัการและผลลพัธ์หรือเป้าหมายของระบบ
การท างาน  
 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจ าหน้าทีใ่นอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภยัหากจะ
ใชก้บัพนกังาน ผูป้ระจ าหนา้ท่ีในอากาศยาน ต ารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะ
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น าไปใชอ้ยา่งชดัเจนและอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อยา่งชดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการเขา้ใจผิดและรับรองการ
น ามาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีแน่นอนไปใช ้
 สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัสัมภาระซ่ึงแยกออกจากผูโ้ดยสาร
ท่ีเป็นเจา้ของดว้ยระบบการจดัการสัมภาระซ่ึงตอ้งมีมาตรการรักษาความปลอดภยัเพิ่มเติมส าหรับสัมภาระ
นั้น ก่อนท่ีจะขนถ่ายข้ึนบนอากาศยาน 
 พืน้ทีรั่บสัมภาระ อธิบายถึงมาตรการซ่ึงน ามาใชก้บัสัมภาระลงทะเบียนซ่ึงไม่มีการมารับคืนจาก
ผูโ้ดยสาร รวมไปถึงรายละเอียดของการตรวจคน้หรือค้นหาและการเก็บรักษาด้วยความปลอดภยั และ
อธิบายถึงมาตรการป้องกนัผูโ้ดยสารไม่ให้น าวตัถุต้องห้ามซ่ึงเก็บอยู่ในสัมภาระลงทะเบียนท่ีพื้นท่ีรับ
สัมภาระออกมาก่อการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายบริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ 
 7.4 การรักษาความปลอดภัยสินค้าทางอากาศ 
 ความหมายของสินคา้ทางอากาศในบริบทของการรักษาความปลอดภยัการบินรวมถึง สินคา้ปกติ 
การรวบรวมสินคา้ (Consolidations) การขนถ่ายสินคา้ (Transshipments) ส่ิงของท่ีไม่ไดมี้เจา้ของเดินทางไป
ด้วย (Unaccompanied courier Items) ไปรษณียภณัฑ์ ไปรษณียทู์ต สรรพภณัฑ์ของบริษทั (Company 
Stores) และสัมภาระลงทะเบียนบรรทุกซ่ึงขนส่งไปในฐานะสินคา้บนอากาศยานส าหรับผูโ้ดยสาร (A 
Passenger-carrying Aircraft) 
 อ านาจ อธิบายถึงท่ีมาของอ านาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภยัและหน่วยท่ี
รับผดิชอบดา้นการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 
 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแทนควบคุม ผูส่้ง
ทราบตวัตน สินคา้ทราบตวัตนและสินคา้ไม่ทราบตวัตน  สินคา้ท่ีเปล่ียนถ่ายจากอากาศยานหรือช่องทางอ่ืน 
บทบาทของผูด้  าเนินการเดินอากาศ การสุ่มตรวจ เอกสารการบนัทึกขอ้มูล การควบคุมช่องทางเขา้ออก การ
เก็บรักษาดว้ยความปลอดภยัและการคมนาคมขนส่ง 
 อุปกรณ์ แสดงรายการอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ณ จุดตรวจคน้ และการทดสอบประจ าวนัและขั้นตอนการ
ปฏิบติัในการบ ารุงรักษาตามท่ีก าหนดเพื่อให้แน่ใจไดว้่าใช้งานได ้ และไดม้าตรฐานก่อนการใช้งาน ให้
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจะน ามาใชเ้ม่ือการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 7.5 การรักษาความปลอดภัยการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน 
(Catering Stores) และการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) 

 อ านาจ อธิบายถึงท่ีมาของอ านาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภยัและหน่วยท่ี
รับผดิชอบดา้นการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 
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 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับ   
สรรพภณัฑท์ราบตวัตนและไม่ทราบตวัตน มาตรการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ มาตรการรักษาความ
ปลอดภยัช่องทางเขา้ออกคลงัสินคา้ศุลกากร (Customs Bonded Warehouse) การปิดผนึกสินคา้เพื่อการรักษา
ความปลอดภยั (Tamper-evident Sealing of Goods) การตรวจคน้และการปิดผนึกยานพาหนะ รถขนอาหาร
และบรรจุภณัฑ ์Multiple Loads การปฏิบติัการครัวบินในพื้นท่ีการบิน ใบเสร็จและความถูกตอ้งของสินคา้ท่ี
จะเขา้ไปในพื้นท่ีหวงหา้ม และมาตรการรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
 7.6 การควบคุมปืนและอาวุธ  

 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ อธิบายถึงกฎหมายระดับชาติและกฎระเบียบข้อบังคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพกพาอาวุธและปืนข้ึนบนอากาศยานซ่ึงออกจากหรือลงท่ีสนามบิน หรือพกพาโดยบุคคล
ในเขตอ านาจศาล (Area of Jurisdiction) ของสนามบิน ขอ้บญัญติัทางกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาท่ีมี
อ านาจอาจจะใส่เน้ือหาไวใ้นภาคผนวก 
 การขนส่งอาวุธปืน อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัในการควบคุมและการขนส่งอาวุธปืนในรูปแบบ
ของสัมภาระลงทะเบียนหรือสินคา้ ให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือน
แห่งชาติ ( NCASP)  อธิบายบทบาทของผูด้  าเนินการเดินอากาศและผูป้ระจ าหนา้ท่ีในอากาศยาน กล่าวถึง
มาตรการพิเศษส าหรับพื้นท่ีเช็คอินหรือรับคืนสัมภาระ  
 การพกพาอาวุธปืน อธิบายถึงนโยบายภาครัฐเก่ียวกบัการขนยา้ยอาวุธปืนทั้งในอากาศยานของ
ไทยและต่างประเทศ และมาตรการส าหรับการน านโยบายนั้นไปใช ้อธิบายถึงภารกิจของหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง
และภาระของผูด้  าเนินการเดินอากาศ  ระบุถึงอ านาจท่ีอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบน       
อากาศยานและผูติ้ดตามผูต้อ้งขงั ผูถู้กเนรเทศหรือผูติ้ดตามบุคคลส าคญั  พกพาอาวุธบนอากาศยานไดด้ว้ย
ความชดัเจน อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการแจง้ใหผู้ด้  าเนินการเดินอากาศและนกับิน  
 7.7 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูด้  าเนินการ
เดินอากาศ ซ่ึงตอ้งอยู่ภายใตแ้ผนรักษาความปลอดภยัของสนามบินเพื่อว่าจะสามารถร่วมมือประสานงาน
และด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภยัได ้
 การควบคุมช่องทางเข้าออกอากาศยาน อธิบายมาตรการป้องกนัอากาศยานซ่ึงอยูบ่นพื้นดิน ท่ีเป็น
หน้าท่ีของผูป้ระจ าหน้าท่ีในอากาศยานและช่างเคร่ืองท่ีจะพิสูจน์ทราบบุคคลท่ีเขา้ใกลห้รือข้ึนบนอากาศ
ยาน และส าหรับอากาศยานซ่ึงยงัไม่ใหบ้ริการหรืออยูใ่นระหวา่งซ่อมบ ารุงรักษา ควรจะรักษาความปลอดภยั
ช่องทางเขา้ออกทั้งหมด รวมถึงการน าบนัไดหรือเคล่ือนยา้ยสะพานเทียบออก 
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 การลาดตระเวนด้านการรักษาความปลอดภัย อธิบายการลาดตระเวนภายในพื้นท่ีการบิน ให้
รายละเอียดถึงการติดต่อส่ือสารท่ีใชร้ะหว่างการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัท่ีใช ้
 ข้อควรระมัดระวังก่อนท าการบิน อธิบายถึงข้อปฏิบัติก่อนท าการบินซ่ึงต้องใช้เป็นประจ า
ระหวา่งท่ีมีสถานการณ์ภยัคุกคามสูง หรือข้ึนอยูก่บัการร้องขอ ระบุถึงหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งภารกิจท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
 การแจ้งข่าวภัยคุกคาม อธิบายถึงขั้นตอนการตอบสนองต่อขอ้มูลซ่ึงระบุวา่อากาศยานนั้นอาจจะ
เกิดการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และระบุตวับุคคลท่ีรับผิดชอบในการใช้
มาตรการเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นต่อการตอบโตภ้ยัคุกคาม ให้ค  าจ  ากดัความของหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้ขอ้มูล
แก่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการรักษาความปลอดภยั ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานแรกท่ีจะท าหนา้ท่ีแจง้
ข่าวภยัคุกคาม 
 เทีย่วบินภายใต้ภัยคุกคามทีสู่งข้ึน อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงใชก้บัเท่ียวบินภายใตภ้ยัคุกคาม
ท่ีสูงข้ึน โดยรวมถึงพื้นท่ีจอดเคร่ืองบินแบบโดดเด่ียว การรักษาความปลอดภยัอากาศยานโดยเฉพาะการ
ติดตามอากาศยานท่ีก าลงัขบัเคล่ือน และการตรวจสอบพื้นท่ีเส้นทางการบินข้ึนลงของอากาศยาน รวมถึง
แผนผงัลานจอด 
 การตรวจค้นอากาศยาน อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัของการตรวจสอบและการตรวจคน้อากาศยาน
ระหวา่งการปฏิบติัการปกติ และขณะท่ีอากาศยานอาจตกอยูภ่ายใตภ้ยัคุกคามสูง ก าหนดวา่หน่วยงานใดเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการตรวจคน้ อธิบายความจ าเป็นของรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อหลีกเล่ียงการซ ้ าซ้อน 
จดัมีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจคน้และมีบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตลอดจนความ
ช่วยเหลือจากผูป้ระจ าหน้าท่ีในอากาศยานหรือบุคลากรดา้นวิศวกรรมอากาศยาน ระบุถึงการปฏิบติัเม่ือ
คน้พบวตัถุระเบิดตอ้งสงสัยและหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตดัสินใจเคล่ือนยา้ยอากาศยาน หรืออพยพผูค้นและ
การด าเนินงานสนามบินต่อไปตามปกติ 
 7.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยและข้อจ ากดัเฉพาะ 

 การปฏิบัติการและการบ ารุงรักษา อธิบายถึงการจดัสรรหนา้ท่ีรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงานซ่ึงท า
หน้าท่ีดา้นการจดัซ้ือ การติดตั้ง การปฏิบติัการและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 
แสดงรายการเคร่ืองมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยัท่ีสนามบินซ่ึงใชส้นบัสนุนการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือนรวมไปถึงจ านวน สถานท่ี การบ ารุงรักษาและการปรับแต่งค่า และหนา้ท่ีรับผิดชอบ รวมไปถึง
เคร่ืองมือ X-ray เคร่ืองมือตรวจจบัวตัถุระเบิด (ETD) เคร่ืองมือตรวจจบัแบบมือถือ (HHMD) และ เคร่ืองมือ



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 142 จาก 154   
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

ตรวจจบัโลหะแบบเดินผา่น (WTMD) ห้องฝึกจ าลอง สุนขัดมกล่ินระเบิด และอุปกรณ์ท าลายระเบิด แสดง
แผนผงัไวใ้นภาคผนวกแสดงต าแหน่งของเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีกระจายอยูใ่นสนามบิน 

8. การตอบสนองต่อการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 แผนเผชิญเหตุของสนามบิน แผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะมีความสัมพนัธ์กบัแผนรักษา
ความปลอดภยัสนามบิน (ASP) ขอ้แนะน าเก่ียวกบัโครงสร้างและเน้ือหาของแผนควรมาจากผูมี้อ านาจดา้น
การรักษาความปลอดภยั นโยบาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 
แผนฯควรระบุถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผดิชอบในการออกค าสั่ง การควบคุมและขั้นตอนการปฏิบติัในการ
ติดต่อ ส่ือสาร ขั้นตอนการปฏิบติัในการเจรจาจบัตวัประกนั สถานท่ีจอดอากาศยานท่ีก าหนดไว ้การเขา้ออก
และการควบคุมพื้นท่ี เกิดเหตุฉุกเฉิน เคร่ืองมืออุปกรณ์การติดต่อส่ือสาร ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการจดัการส่ือ
และสาธารณชน ส าเนาของแผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะแนบไวเ้ป็นภาคผนวกของแผนรักษาความ
ปลอดภยัของสนามบิน 
 
9. การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 
 อธิบายถึงแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยัการบินซ่ึงใชก้บัพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ี
สนามบินและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินรวมทั้งบุคลากรดา้นการ
จดัการด้วย และพนักงานรักษาความปลอดภยัของสนามบิน ผูด้  าเนินการเดินอากาศและตวัแทนควบคุม 
ต ารวจ ทหาร เจา้หนา้ท่ีศุลกากร และเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อธิบายถึงการฝึกอบรมอ่ืนๆ ซ่ึงรวมไปถึง
การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตอบโตก้ารกระท าแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย  

10. ภาคผนวก 
ก. แผนผงัองค์กรซ่ึงอา้งอิงถึงโครงสร้างองค์กรด้านการบริหารสนามบินและการจดัการการ

รักษาความปลอดภยั 
ข. แผนท่ีตามมาตราส่วนของสนามบินและพื้นท่ีโดยรอบ 
ค. แผนท่ีแสดงรายละเอียดตามมาตราส่วนของพื้นท่ีสาธารณะ เขตการบิน รวมถึงทั้งพื้นท่ีหวง

หา้มและจุดควบคุมการเขา้ออก 
ง. แผนท่ีแสดงรายละเอียดของอาคารซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยั 
จ. ขอ้มูลการติดต่อของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
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ฉ. องคก์รเอกชนและธุรกิจซ่ึงด าเนินการท่ีสนามบิน 
ช. รายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้การตรวจคน้และคน้หา 
ซ. กฎหมายระดบัชาติและกฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัพกพาอาวธุและปืน 
ฌ. แผนเผชิญเหตุของสนามบิน 
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เอกสารแนบ 5  
โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 
1. องค์กรและข้อผูกพนัระหว่างประเทศ 

1.1 โครงสร้างและบทบาทขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศและองคก์าร 
 การบินยโุรป (กรณีเก่ียวขอ้ง) 

1.2 วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาต่างๆ ภาคผนวก 17 ขององคก์ารการบินพลเรือน 
ระหวา่งประเทศ และเอกสาร อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ข้อผูกพนัและหน้าทีรั่บผดิชอบระดับประเทศ  
2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกบัรัฐท่ีอากาศยานจดทะเบียน 
2.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกบัรัฐท่ีใชอ้ากาศยานด าเนินกิจการ 
2.3 โปรแกรมรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนระดบัชาติของรัฐท่ีใชอ้ากาศยานด าเนิน

กิจการ 

3. โครงสร้างและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
3.1 นโยบายการรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
3.2 บทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
3.3 ขอ้มูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสาร 
3.4 รายละเอียดของการด าเนินการของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

4. การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 
4.1 วตัถุประสงคข์องการตรวจคน้และคน้หา 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบติัส าหรับการตรวจคน้และตรวจคน้ผูโ้ดยสารตน้ทางดว้ยมือ 

4.2.1 มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
4.2.2 สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
4.2.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
4.2.4 รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 4.3 ขั้นตอนการปฏิบติัของการตรวจคน้และตรวจคน้ผูโ้ดยสารเปล่ียนเท่ียวบินดว้ยมือ 
  4.3.1  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
  4.3.2  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
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  4.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
  4.3.4  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

4.4 รายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการยกเวน้การตรวจคน้และคน้หา 
4.5 การตรวจคน้และคน้หาสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

4.4.1  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
4.4.2  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
4.4.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
4.4.4  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 4.6 การปฏิบติัต่อผูโ้ดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียนท่ีตอ้งสงสัย 
 4.7 การควบคุมการเคล่ือนท่ีผูโ้ดยสาร 
 4.8 มาตรการส าหรับผูโ้ดยสารประเภทพิเศษ 
  4.8.1  เจา้หนา้ท่ีการทูตและบุคคลท่ีไดรั้บอภิสิทธ์ิ 
  4.8.2  ส่ิงของหรือวสัดุของรัฐและถุงเมลก์ารทูต 
  4.8.3  ผูโ้ดยสารท่ีมีปัญหาการเคล่ือนไหวและมีอาการป่วยทางการแพทย ์
  4.8.4 ผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ประเทศ ผูถู้กเนรเทศ บุคคลภายใตก้ารอารักขาและ
บุคคลภายใตก้ารควบคุมดา้นการปกครอง  

4.9 นโยบายส าหรับผูโ้ดยสารไร้วนิยั (Unruly passengers) 
4.9.1  ขั้นตอนการปฏิบติับนภาคพื้น 
4.9.2  ขั้นตอนการปฏิบติับนอากาศ 
4.9.3  อ  านาจในการหน่วงเหน่ียว จ ากดับริเวณ 
4.9.4  ขั้นตอนการปฏิบติัในการรายงาน 

5. การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 
5.1 วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
5.2 การตรวจเอกลกัษณ์ผูโ้ดยสาร 

5.2.1  มาตรฐานการตรวจสอบ 
5.2.2  สถานท่ีตรวจสอบ 

5.3 การตั้งค  าถามผูโ้ดยสาร 
5.3.1  ลกัษณะของค าถาม 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 147 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

5.3.2  สถานท่ีท่ีใชถ้าม 
5.3.3  รายละเอียดของผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

5.4 ขั้นตอนการปฏิบติัของการตรวจคน้และการตรวจคน้ดว้ยมือสัมภาระลงทะเบียนอากาศยาน
ตน้ทาง 

5.4.1  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
5.4.2  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
5.4.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
5.4.4  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

5.5 ขั้นตอนการปฏิบติัของการตรวจคน้และการตรวจคน้ดว้ยมือสัมภาระลงทะเบียนอากาศ
เปล่ียนล า 

5.5.1  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
5.5.2  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
5.5.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
5.5.4  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

5.6 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน 
5.6.1  ลกัษณะของขั้นตอนการปฏิบติั  

5.7 ขั้นตอนการปฏิบติัของการเช็คอินสัมภาระลงทะเบียนจากภายนอกสนามบิน 
5.8 ขั้นตอนการปฏิบติัในการพกพาหรือขนปืนหรืออาวธุ 

5.8.1  กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
5.8.2  ขั้นตอนการปฏิบติักรณีท่ีสามารถอนุมติัหรือยอมรับได ้

5.8.2.1  การประกบติดตามผูต้อ้งขงัหรือผูถู้กเนรเทศ 
5.8.2.2  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัแก่บุคคลส าคญัของรัฐบาล 
5.8.2.3  ผูท้  าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับนอากาศยาน 

5.8.3 การปกป้องบนภาคพื้น 
5.9 การจดัการกบัสัมภาระท่ีตอ้งสงสัย 

6. การรักษาความปลอดภัยของผู้ประจ าหน้าทีใ่นอากาศยาน สัมภาระไม่ลงทะเบียนและสัมภาระลงทะเบียน 
มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 

6.1 สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
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6.2 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
6.3 รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

7. การจับคู่ผู้โดยสารและสัมภาระลงทะเบียน 
7.1  วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
7.2  ลกัษณะของขั้นตอนการปฏิบติั 

7.2.1  รายละเอียดของอุปกรณ์หากมีการใชอุ้ปกรณ์ 
7.2.2  รายละเอียดของขอ้มูลรายช่ือผูโ้ดยสารบนอากาศยาน (manifest) หากมีความเก่ียวขอ้ง 
7.2.3  การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของผูโ้ดยสารท่ีไม่มาปรากฏตวั 
7.2.4  การพิสูจน์เอกลกัษณ์สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก 

 7.3 ขั้นตอนการตรวจคน้สัมภาระท่ีไปกบัผูโ้ดยสาร 
7.3.1 มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
7.3.2 สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
7.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
7.3.4 รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

8. การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 
8.1 วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
8.2 การตรวจคน้และตรวจสอบอากาศยาน 

8.2.1 มาตรฐานการตรวจคน้และตรวจสอบ 
8.2.2 รายละเอียดของผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

8.3 การควบคุมช่องทางเขา้ออกอากาศยาน 
8.3.1 มาตรฐานการควบคุมการเขา้ 
8.3.2 รายละเอียดของผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

8.4 การปกป้องอากาศยาน 
8.5 การควบคุมการเขา้ถึงอากาศยาน 
8.6 การปกป้องเอกสารของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
8.7 การป้องกนับุคคลท่ีไมไดรั้บอนุญาตเขา้ไปใหห้้องนกับินระหวา่งท าการบิน 
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9. การรักษาความปลอดภัยครัวการบินรวมทั้งสรรพภัณฑ์ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
9.1 วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
9.2 มาตรการครัวการบินของผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

9.2.1  มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพของส่ิงปลูกสร้างหรืออาคาร 
9.2.2  มาตรฐานการควบคุมช่องทางเขา้ออกส่ิงปลูกสร้างหรืออาคาร 

9.3 มาตรการรักษาความปลอดภยัการขนถ่ายส่ิงของหรือการคมนาคมขนส่ง 
9.3.1  มาตรฐานการควบคุมการเขา้ถึงอาหารท่ีเตรียมไว ้
9.3.2  มาตรฐานการควบคุมการเขา้ถึง dispatch bank 
9.3.3  มาตรฐานการควบคุมการเขา้ถึงยานพาหนะ 

10. การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานด้านการท าความสะอาดอากาศยาน 
 10.1 วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
 10.2 ลกัษณะของมาตรการ 
  10.2.1 มาตรการการควบคุมช่องทางเขา้ออกของอุปกรณ์ท าความสะอาด 

11. การรักษาความปลอดภัยสินค้า คูเรียร์ พสัดุส่งด่วนและเมล์ 
 11.1 วตัถุประสงคข์องมาตรการรักษาความปลอดภยั 
 11.2 ลกัษณะของมาตรการรักษาความปลอดภยัสินคา้ 
  11.2.1 ขั้นตอนการปฏิบติัในการรับสินคา้ 
  11.2.2 ขอ้พิจารณาและแผนการของตวัแทนควบคุม 
  11.2.3 ขอ้พิจารณาและแผนการของผูส่้งทราบตวัตน 
  11.2.4 มาตรฐานการตรวจคน้และการทดสอบทางกายภาพ 
  11.2.5 สถานท่ีตรวจคน้และการทดสอบทางกายภาพ 
  11.2.6 รายละเอียดอุปกรณ์การตรวจคน้ 
  11.2.7 รายละเอียดของผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
  11.2.8 รายละเอียดขอ้ยกเวน้ของการตรวจคน้และการทดสอบทางกายภาพ 
 11.3 ลกัษณะของมาตรการส าหรับสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และ
ของใชส่้วนตวั (Personal Effects) ซ่ึงน าข้ึนไปในลกัษณะของสินคา้  

11.3.1  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
11.3.2  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
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11.3.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
11.3.4  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

11.4 ลกัษณะของมาตรการส าหรับคูเรียร์และพสัดุส่งด่วน 
11.4.1  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสามารถยอมรับได ้
11.4.2  มาตรฐานของการตรวจคน้และคน้หา 
11.4.3  สถานท่ีของการตรวจคน้และคน้หา 
11.4.4  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
11.4.5  รายละเอียดของผูป้ฏิบติัหรือผูไ้ดรั้บการมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

11.5 ลกัษณะของมาตรการส าหรับพสัดุไปรษณีย ์
11.6.1  ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสามารถยอมรับได ้
11.6.2  ขอ้พิจารณาและแผนการของผูด้  าเนินกิจการดา้นไปรษณียแ์ละการบริหาร 
11.6.3  ขอ้พิจารณาและแผนการของผูส่้งทราบตวัตนมาตรฐานการตรวจคน้ 
11.6.4  มาตรฐานของการตรวจคน้  
11.6.5  สถานท่ีของการตรวจคน้ 
11.6.6  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจคน้ 
11.6.7  รายละเอียดของผูด้  าเนินการ 

11.6 ปกป้องคุม้กนัสินคา้ คูเรียร์ พสัดุส่งด่วนและพสัดุไปรษณีย ์ 
11.6.1  ลกัษณะของมาตรการ 

11.7  ขั้นตอนการปฏิบติัในการขนไปรษณียทู์ต 
11.8  การปฏิบติัต่อสินคา้หรือไปรษณียต์อ้งสงสัย 

12. การสรรหาบุคลากร 
 12.1 ลกัษณะของขั้นตอนการสรรหาพนกังานรักษาความปลอดภยั รวมถึงการสอบ 
ประวติั 

13. การฝึกอบรมบุคลากร 
 13.1 ลกัษณะการฝึกอบรมขั้นตน้ของพนกังานกลุ่มต่างๆ ต่อไปน้ี 

13.1.1  ผูป้ระจ าหนา้ท่ีบนอากาศยาน 
13.1.2  พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีท าหนา้ท่ีตรวจคน้ คน้หา  
13.1.3  พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีถามค าถามผูโ้ดยสาร 
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 ฉบับที ่1 หน้า 151 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

13.1.4  การฝึกอบรมเพื่อความตระหนกัดา้นการรักษาความปลอดภยัใหก้บัพนกังานอ่ืนๆ 
รวมถึงพนกังานปฏิบติัการภาคพื้น 

13.1.5  ผูจ้ดัการหรือพนกังานรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 
13.2   ลกัษณะการฝึกอบรมทบทวนของพนกังานกลุ่มต่างๆ ต่อไปน้ี 

13.2.1  ลูกเรือ 
13.2.2  พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีท าหนา้ท่ีตรวจคน้ คน้หา  
13.2.3  พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีถามค าถามผูโ้ดยสาร 
13.2.4  การฝึกอบรมเพื่อความตระหนกัดา้นการรักษาความปลอดภยัใหก้บัพนกังานอ่ืนๆ 

รวมถึงพนกังานปฏิบติัการภาคพื้น 
13.2.5 ผูจ้ดัการหรือพนกังานรักษาความปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

14. การวางแผนเผชิญเหตุ 
14.1 ลกัษณะของแผนท่ีใชจ้ดัการกบัเหตุฉุกเฉินต่อไปน้ี 

14.1.1  การจ้ีอากาศยาน 
14.1.2  การขู่วางระเบิด 
14.1.3  การคน้พบวตัถุตอ้งสงสัยหรือตอ้งหา้ม 
14.1.4  การท างานของอุปกรณ์ผดิพลาด 
14.1.5  มาตรการเพิ่มเติมเม่ือระดบัภยัคุกคามสูงข้ึน 
14.1.6  เท่ียวบินท่ีมีความเส่ียงสูง 

15. การรายงานอุบัตกิารณ์ 
15.1 ลกัษณะของขั้นตอนการปฏิบติัในการรายงานอุบติัการณ์ดา้นการรักษาความ 

ปลอดภยัผูด้  าเนินการเดินอากาศ 

16. การควบคุมดูแลและการเฝ้ามอง/ควบคุมพฤติกรรม 
16.1 ลกัษณะของมาตรการเฝ้ามอง/ควบคุมการใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัและการ

ควบคุมคุณภาพ 

17. ขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินท้องถิ่น 

18. การรักษาความปลอดภัยพืน้ทีซ่่อมบ ารุงอากาศยาน 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 152 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

19. การปกป้องผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอ่ืนๆ 

20. การปกป้องอาคารส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 153 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       

เอกสารแนบ 6  
แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety/Security Inspector) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 
 

 ฉบับที ่1 หน้า 154 จาก 154  
 

   
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย       
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