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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการการบินพลเรือน  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
อนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติที่ได้มีการแก้ไขตามที่สํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยเสนอ  จึงออกประกาศเร่ืองแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน  เร่ือง  แผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน  เร่ือง  แผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศน้ี 

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ กํากับดูแลและควบคุม 
การดําเนินการให้เป็นตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

ข้อ ๕ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
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อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
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บันทึกการแก้ไขเอกสาร 
การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 

ลําดับที ่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
บทที่ 2 นิยามศัพท์ 
1 - เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 

- พ้ืนที่ควบคุม (Controlled Area) 
- พ้ืนที่หวงห้าม (Security Restricted Area : SRA) 
- สัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Hold Baggage) 

แก้ไข 

2 - การดําเนินการที่ไม่สามารถคาดการณ์ (Unpredictability) 
- การสังเกตพฤติกรรมน่าสงสัย (Behaviour Detection) 
- ผู้ควบคุมอากาศยาน Pilot-in-command (PIC) 
- ผู้ดําเนินงาน (Operator) 

เพ่ิม 

บทที่ 5 การแบ่งความรับผิดชอบ 
3 5.2 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.2.12 ทบทวนและรักษาไว้ซึ่ง NCASP, NCASTP, NCASQCP 
เพ่ิม 
 

5.2.15 ตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามระยะสั้นและระยะ
ยาว 
5.2.17 รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) และแผนควบคุมคุณภาพ (NCASQCP) ในการทบทวนแผนเผชิญเหตุ 
5.2.25 จัดทําหลักเกณฑ์และขั้นตอนการวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน 

แก้ไข 

4 5.3 ผู้ดําเนินงานสนามบิน 
5.3.2 พัฒนา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่ง ASP 
5.3.4 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินให้เพียงพอเพ่ือทําหน้าที่ 
5.3.6 ทําให้มั่นใจว่าการออกแบบ ก่อสร้างสิ่งอํานวยฯ โครงสร้างฯ ASP ให้
สอดคล้อง NCASP 
5.3.12 ปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับแผนควบคุณภาพการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) และแผนฝึกอบรมฯ (NCASTP)  
5.3.14 ทําการตรวจค้นลูกเรือ ผู้โดยสาร สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin 
Baggage) และการตรวจค้นสัมภาระท่ีไปกับผู้ โดยสาร  (Accompanied 
Baggage / Accompanied Hold Baggage) 

แก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.18 ควบคุมการเข้า-ออกพ้ืนที่สนามบินที่มีการควบคุมตามจุดประสงค์การ
รักษาความปลอดภัย 
5.3.19 ต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนําระบบบัตรอนุญาตของสนามบิน 
5.3.22 ต้องระบุหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบส่งข้อมูลการตรวจสอบประวัติ 

เพ่ิม 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 
ลําดับที ่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 

5.3.29 ทําให้มั่นใจว่ามีการให้ความรู้หรืออบรมด้าน Security Awareness 
ให้กับบุคลากร 
5.3.30 ควรพิจารณาการบูรณาการการตรวจสอบพฤติกรรม (Behaviour 
Detection) 
5.3.31 การประเมินความเสี่ยงจะต้องมั่นใจว่ามีการจัดทํามาตรการป้องกันการ
โจมตีจาก Manpads  
5.3.32 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถือบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามต้อง
แจ้งถ้าบัตรหาย 
5.3.33 มาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะ   

5 5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
- การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน NCASP, NCASQCP และ NCASTP 

แก้ไข  

6 
 

5.5 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
5.5.3 แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งอ่ืน
ในระดับหน่วยงาน 
5.5.4 พัฒนาและนําแผนควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน 
5.5.6 ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ของผู้ดําเนินการเดินอากาศเพ่ือการรักษาความ
ปลอดภัยภายใต้พ้ืนที่ของสนามบิน 
5.5.8 จัดให้มีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ควบคุม และ
พ้ืนที่หวงห้าม 
5.5.17 มาตรการการจับคู่ผู้ โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage 
Reconciliation) 
5.5.18 มาตรการควบคุมสินค้าที่จะนําไปขายในเขตบริเวณพ้ืนที่หวงห้ามและ
ขายบนอากาศยาน (Merchandise) ตลอดจนสรรพภัณฑ์ (Stores) 
 

แก้ไข 

5.5 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
5.5.20 จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) สําหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
จุดแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check-In Counter) 
5.5.21 ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้แจ้งให้ผู้ดําเนินงานสนามบินทราบ เมื่อบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามของลูกจ้างหาย ถูกขโมย 
5.5.22 ตามที่ได้มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง จะต้องมั่นใจว่าได้มีการ
จัดทํามาตรการภาคพ้ืนที่เหมาะสมที่บรรเทาการโจมตีจากอาวุธปล่อยนําวิถี
ประทับบ่า (MANPADS)  

เพ่ิม 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 
ลําดับที ่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
7 5.6 ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่สนามบิน 

- จัดให้มีการอบรมพนักงานตามข้อกําหนดของแผนฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

แก้ไข 
 

8 5.7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
5.7.8  จัดให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record Check) 
เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ดําเนินงาน 

เพ่ิม 

9 5.10 กระทรวงมหาดไทย 
- หน้าที่และความรับผิดชอบ 

แก้ไข 

10 5.17 การบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ 
- การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามผลการประเมินความเสี่ยง 

แก้ไข 

บทที่ 6 การประสานงานและการสื่อสาร 
11 6.1 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National 

Civil Aviation Security Committee: NCASC) 
เพ่ิม 

12 6.2 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน  
- สมาชิกของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
- อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน  

แก้ไข  

13 6.4 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme: ASP) 
18) การจัดทําแผนเผชิญเหตุ ต้องประกอบด้วย การปฏิบัติและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ / กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ / กําหนดผู้มีอํานาจในการตัดสินใจและ
สั่งการ / กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
25) มาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือบรรเทาความเสี่ยง 

เพ่ิม 

14 6.5 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
- หากต้องการข้อมูล Sensitive Security Information ให้ส่งคําร้องต่อ กพท.  
- รายละเอียดอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย  
- ขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ 
- มาตรการควบคุมบัตรอนุญาต การรวบรวม ส่งคืน กรณีหมดอายุ ฯลฯ  
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือน 
- ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือน 
- มาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับ Catering Stores / Catering 
Supplies / Aircraft Cleaning และ Ground Maintenance Operation 
- กระบวนการตอบสนองของลูกเรือ และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ต่อเหตุการณ์ภัย
คุกคาม 

แก้ไข 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 
ลําดับที ่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 

- ขั้นตอนการบรรยายสรุป (Briefing) ของลูกเรือในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
ความปลอดภัยในอากาศยาน 
- การสรรหาและการฝึกอบรมของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

15 6.6  แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม 
 วัตถุระเบิดที่ไม่มีการอนุญาต ระเบิดเพลิง สารหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตราย 
ทั้งน้ีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ 

แก้ไข 

16 6.7 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่
สนามบิน 

แก้ไข 

17 6.8 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยกรณีมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  แก้ไข  
บทที่ 7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันสนามบิน อากาศยาน การบินทั่วไปและบริเวณ
ติดต้ังเครื่องช่วยการเดินอากาศ 
18 7.1.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ  

7.1.8.1 ทั่วไป 
7.1.8.5 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องมั่นใจว่าการเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่
ควบคุมจะถูกจํากัด เฉพาะ 
พนักงาน… การกําหนดอายุบัตรอนุญาตของพนักงาน การมีผู้ตามดูแล (escort)  

แก้ไข 

19 7.1.8.4 พ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside Security) เพ่ิม 
20 7.2 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 

7.2.1 วัตถุประสงค์ 
7.2.3 การตรวจค้นและตรวจสอบอากาศยาน 
7.2.4 การป้องกันอากาศยาน 

แก้ไข 

21 7.3 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial 
Work) 

แก้ไข 

บทที่ 8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสิ่งของที่ขึ้นบนอากาศยาน 
22 8.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

8.1.3 การตรวจค้นผู้โดยสาร   
8.1.7 การพกพาและการนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานโดยได้รับ
อนุญาต   
8.1.8 บุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครอง 
8.1.10 การปะปนกันระหว่างผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วและผู้โดยสารที่ไม่
ผ่านการตรวจค้น 
 

แก้ไข 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 
ลําดับที ่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
23 8.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

8.2.3 การระบุตัวผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage Reconciliation) 
8.2.4 การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ที่ไปกับผู้โดยสาร 

แก้ไข 

24 8.3.2 หน้าที่รับผิดชอบ แก้ไข 
บทที่ 9 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 
25 9.2 การใช้งานเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยและการบํารุงรักษา 

- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ กพท. 
แก้ไข 

บทที่ 10 การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
26 เปลี่ยนช่ือบท เดิม คือ “พนักงานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน” เป็น 

“การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน” 
แก้ไข 

บทที่ 11 การบริหารจัดการเก่ียวกับการตอบสนองการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
27 11.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ แก้ไข 
28 11.2 แผนเผชิญเหตุสําหรับผู้ดําเนินงาน แก้ไข 
บทที่ 12 การประเมินประสิทธิผล 
29 12.2.5 การฝึกซ้อม (Security Exercise) แก้ไข 
บทที่ 13 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ 
30 13.2 การประเมินภัยคุกคาม แก้ไข 
เอกสารแนบ 
31 เอกสารแนบ 2 วัตถุต้องห้าม 

ค) วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคมท่ีถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัส 
ง) เครื่องมือช่าง 
2. ระเบิดหรือกลอุปกรณ์…. 

แก้ไข 

32 เอกสารแนบ 4 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
(AOSP) 
- องค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยครัวการบิน 

แก้ไข 
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บทท่ี 1 วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนแห่งชาต ิ(NCASP) 

1.1  วัตถุประสงค์ 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีวัตถุประสงค์ในการกําหนดกรอบ
กฎระเบียบเพ่ือปกป้องความมั่นคง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพของการบิน
พลเรือนในประเทศไทย โดยจัดให้มีการป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อ 
ดังน้ี 
  ก) เที่ยวบินของผู้ดําเนินการเดินอากาศที่จัดให้มีบริการทางอากาศ 
  ข) การให้บริการการเดินอากาศ 
  ค) สิ่งอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยของสนามบินสําหรับการปฏิบัติการบินของ 
อากาศยาน 
  ง) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของการรักษาความปลอดภัยและความ
ปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติการบินของอากาศยาน 

การป้องกันดังกล่าวทําได้โดยอาศัย แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   
ที่จัดให้มีขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558  ที่กําหนดให้
คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีความมุ่งหมายในการคงไว้ซึ่งการ
รักษาความปลอดภัยอากาศยานที่จดทะเบียนหรือการปฏิบัติการบินในประเทศไทย และสนามบินในประเทศ
ไทยที่รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) น้ีได้ถูกจัดทําขึ้นเพ่ือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและข้อแนะนําพึงปฏิบัติในภาคผนวกที่ 17 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
รวมถึงมาตรฐานและข้อแนะนําพึงปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัยที่บรรจุในภาคผนวกอื่นๆ 
ของอนุสัญญาฯ 

เพ่ือให้การนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) จัดทําแผนฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้มีการตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเผรือน
แห่งชาติ (NCASP) ให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) จัดทําแผน
ควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) เพ่ือให้การดําเนินการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ ผู้ให้บริการการบินพลเรือนตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) สามารถประเมินคุณภาพการปฏิบัติตามแผนได้ 
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บทท่ี 2  นิยามศัพท์ 
นิยามศัพท์ 

คําศัพท์ที่ใช้ในเอกสารฉบับน้ีเป็นไปตามความหมายและการใช้ที่กําหนดไว้ในภาคผนวกที่ 17  
และเอกสาร ฉบับที่ 8973 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีคําศัพท์ 
หรือความหมายที่แตกต่างอาจนํามาใช้ รวมถึงคําศัพท์เฉพาะใหม่ๆที่บัญญัติขึ้นโดยสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย คําศัพท์ต่างๆ ดังกล่าวตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
ให้มีความหมาย  ดังต่อไปน้ี  

การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  (Acts of unlawful interference) การ
กระทําหรือพยายามกระทําการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่
เ พี ย ง 
การกระทํา ดังต่อไปน้ี 

 (1) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 (2) การทําลายอากาศยานในระหว่างบริการ 

 (3) การจับบุคคลในอากาศยานหรือในสนามบินเป็นตัวประกัน 

 (4) การบุกรุกโดยใช้กําลังเข้าไปในอากาศยานหรือที่สนามบินหรือบริเวณท่ีต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ 

 (5) การนําอาวุธ อุปกรณ์หรือวัตถุที่เป็นอันตรายซึ่งมีเจตนาเพ่ือใช้ในการประกอบอาชญากรรมขึ้นไป
ในอากาศยานหรือเข้าไปที่สนามบิน 

 (6) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการเพ่ือก่อให้เกิดความตาย การบาดเจ็บสาหัสหรือความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 

 (7) การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความความปลอดภัยของอากาศยานระหว่างการบิน 
หรือขณะอยู่ที่ภาคพ้ืน หรือต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน เจ้าหน้าที่ภาคพ้ืน
หรือสาธารณชน ที่สนามบินหรือในบริเวณที่ต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบินพลเรือน 

การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การจงใจกระทําโดยมีเจตนาที่จะทําลายหรือทําให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สิน เป็นผลให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลให้เกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่อการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกของการบินพลเรือน 

การขู่วางระเบิด (Bomb Threat) การข่มขู่ผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งอาจจะทราบตัวผู้กระทําหรือไม่ทราบ 
โดยอาจจะเป็นการแนะนําหรือบอกเป็นนัย ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ ว่าความปลอดภัยของ
อากาศยานขณะทําการบินหรือระหว่างอยู่ที่พ้ืน หรือความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการบิน 
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พลเรือน หรือความปลอดภัยของบุคคลได้ถูกคุกคามและอยู่ในสถานการณ์อันตรายจากระเบิดหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัย (Security Control) วิธีการใดๆ ที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้มีการนํา 
อาวุธ วัตถุระเบิด กลอุปกรณ์ วัตถุหรือสารอันตรายอย่างอ่ืนมาใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

การดําเนินการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ (Unpredictability) การดําเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการทําให้
ความถี่ของการดําเนินงาน สถานที่ และวิธีการในการดําเนินการแตกต่างไปจากกรอบการทํางานที่ได้ต้ังไว้ 

การตรวจค้น (Screening)  การใช้เทคนิคหรือวิธีการอย่างอ่ืนโดยมีเจตนาเพ่ือระบุหรือตรวจจับอาวุธ วัตถุ
ระเบิด หรือกลอุปกรณ์ วัตถุหรือสารอันตรายอย่างอ่ืน ซึ่งอาจนํามาใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

หมายเหตุ – วัตถุหรือสารอันตรายบางอย่าง จัดว่าเป็นสินค้าอันตรายตามภาคผนวกท่ี 18  
และข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instructions 
for The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc.9284) และต้องขนส่งตามข้อแนะนํา
เหล่าน้ันด้วย  รวมถึงคู่มือรักษาความปลอดภัยการบิน (The Aviation Security Manual : Doc.8973 – 
เอกสารปกปิด) ซึ่งจัดให้มีรายการวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถนําขึ้นห้องโดยสารของอากาศยานได้ 

การตรวจค้นอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Search) การตรวจค้นบริเวณ
ด้านนอกและด้านในของอากาศยานอย่างละเอียด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือตรวจหาวัตถุต้องสงสัย อาวุธ  
วัตถุระเบิด หรืออุปกรณ์ สิ่งของและสารอันตรายอ่ืนๆ 

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบการนําแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบัติโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศ สนามบิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติเชิงลึกในทุกๆ
ด้านอย่างละเอียดของการนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปบังคับใช้ 

การตรวจสอบประวัติ (Background Check) การตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน และประวัติความเป็นมา 
รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่จะผ่านเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม 
โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามไปด้วย 

การตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check) การตรวจสอบภายใน
อากาศยานในพ้ืนที่ซึ่งผู้โดยสารอาจจะเข้าถึงได้ รวมถึงการตรวจสอบระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือค้นหาวัตถุต้องสงสัย อาวุธ วัตถุระเบิด หรืออุปกรณ์ สิ่งของและสารอันตรายอย่างอ่ืน 
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การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) การทดสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
การบินโดยใช้สถานการณ์จําลองของการพยายามจะก่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซงอันโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ทั้งน้ีการทดสอบจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก็ได้  

การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) อาหาร เครื่องด่ืม และสิ่งของแห้ง และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
สําหรับใช้บนอากาศยาน 

การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) สิ่งของทุกอย่าง
นอกเหนือไปจากการบริการครัวการบิน(Catering Supplies) ซึ่งเป็นสิ่งของสําหรับใช้บริการผู้โดยสารบน
เที่ยวบิน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หูฟัง วิทยุ วิดีโอเทป หมอนและผ้าห่ม ชุดอุปกรณ์สําหรับอํานวย 
ความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Amenity kit) 

การบินทั่วไป (General Aviation) การปฏิบัติการบินที่นอกเหนือจากการดําเนินการขนส่งเชิงพาณิชย์  
หรืองานให้บริการทางอากาศ 

การบินของบริษัท (Corporate Aviation) การปฏิบัติการบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือการที่บริษัทใช้อากาศ
ยานเพ่ือขนส่งผู้โดยสารหรือของเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการว่าจ้างนักบินอาชีพมาทําการบิน
ให้ (ทั้งน้ี การบินของบริษัทถือเป็นส่วนหน่ึงของการบินทั่วไป) 

การรับรอง (Certification) การประเมินและการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยผู้มีอํานาจหรือผู้แทนของผู้มี
อํานาจเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยการบิน ว่าบุคคลน้ันๆ มีความสามารถที่มีความจําเป็นสําหรับ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายที่กําหนดโดยผู้มีอํานาจในการรักษาความปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภัย (Security) การป้องกันการบินพลเรือนมิให้เกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  วัตถุประสงค์น้ีจะสําเร็จได้โดยการใช้มาตรการ บุคลากร และ ทรัพยากรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องผสมผสานกัน 

การสังเกตพฤติกรรม (Behaviour Detection) การนําเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการรับรู้พฤติกรรม 
ในลักษณะต่างๆ ของบุคคล รวมไปถึงลักษณะทางด้านร่างกายหรือท่าทางที่แสดงออกซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งจะทําให้บ่งช้ีได้ว่าบุคคลน้ันอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการบินได้ 

การแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศ เพ่ือการรับ
ขึ้นบนอากาศยานเที่ยวบินใดเที่ยวบินหน่ึง 

การสํารวจการรักษาความปลอดภัย (Security Survey) การประเมินความต้องการด้านการรักษา 
ความปลอดภัย รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ที่อาจเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุง (The Recommendation of Corrective 
Actions) 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่2
 

 
Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560  2-4 
 
 

การอํานวยความสะดวก (Facilitation) การจัดการกระบวนการควบคุมที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเร่งการตรวจปล่อยบุคคล สินค้า และป้องกันความล่าช้าในการดําเนินการที่ไม่จําเป็น 

คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee )คณะกรรมการที่ถูก
จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่สนามบินในทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน 
และแนะนําการนําข้อกําหนดของการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติใช้จริง 

เครื่องมือรักษาความปลอดภัย (Security Equipment) อุปกรณ์ทางเทคนิคสําหรับใช้ในการป้องกัน 
หรือตรวจจับการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกของการบินพลเรือน โดยอาจจะใช้อย่างอิสระหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมด 

งานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) การปฏิบัติการบินโดยใช้อากาศยานที่ใช้ในการให้บริการเฉพาะทาง 
เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การถ่ายภาพ การสํารวจ การสังเกตการณ์และการลาดตระเวน การค้นหา 
และช่วยเหลือกู้ภัย การโฆษณาทางอากาศ 

จุดแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Checked-In Position) สถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับทํา 
การแสดงตนต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศเพ่ือรับการขึ้นบนอากาศยานเที่ยวบินใดเที่ยวบินหน่ึง 

เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน (Flight Crew Member) เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานที่ได้รับใบอนุญาตเพ่ือ
ปฏิบัติการบินบนอากาศยานในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน 

เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งต้ังให้มีอํานาจ
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอากาศยานในระหว่างการบินตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ บุคคลเหล่าน้ีไม่ใช่บุคคลท่ีถูกว่าจ้างให้ทําการคุ้มครองบุคคล 
หรือ กลุ่มบุคคลที่ เดินทางไปกับอากาศยาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนตัว (Personal 
Bodyguards) 

ตัวแทน (Agent)  ตัวแทนบุคคลใดๆ บริษัท หรือ องค์กร ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยผ่านตามสัญญา
จ้างเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้เช่า เช่น ผู้ดําเนินงานสนามบินหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

ตัวแทนควบคุม (Regulated Agent) ตัวแทน (Agent) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และ
องค์กรอ่ืนซึ่งทําธุรกิจกับผู้ดําเนินการเดินอากาศ และได้จัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า 
หรือไปรษณียภัณฑ์ตามข้อกําหนด 

ตัวแทนสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Agent) ผู้ขนส่งสินค้าหรือบริษัทอ่ืนใดที่รับสินค้าเพ่ือที่จะขนส่งไปยัง
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่จัดการสินค้าขนส่งทางอากาศ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดําเนินการเดินอากาศ ณ สนามบิน 
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ถุงเมล์การทูต (Diplomatic Baggage aka Diplomatic Pouch) จดหมายหรือพัสดุทางการทูต ซึ่งขนส่ง
ภายใต้เง่ือนไขของอนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention : 1961) ซึ่งอาจจะมีผู้เดินทางไปด้วยหรือไม่มีก็ได้ 

บัญชีแสดงรายการสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage Manifest) เอกสารของแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งมีข้อมูล
รายละเอียดของสัมภาระลงทะเบียน (ทั้งสัมภาระท่ีไปกับผู้โดยสารและสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก) ซึ่งขน
ส่งไปกับเที่ยวบินน้ัน  

บุคคลต้องห้าม (Inadmissible Person) บุคคลที่ถูกหรือจะถูกปฏิเสธการเข้ารัฐใดๆ  โดยผู้มีอํานาจของรัฐ
น้ัน ๆ 

ไปรษณียภัณฑ์ (Mail) จดหมายหรือพัสดุอ่ืน ๆ ที่ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งไปรษณีย์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎของ
สหภาพไปรษณีย์สากล (The Universal Postal Union : UPU) 

ปืนเล็ก (Small Arms) อาวุธปืนขนาดเล็กทุกประเภท 

ผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-command : PIC) นักบินที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของ
อากาศยานกําหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

ผู้โดยสารที่ก่อความไม่สงบ (Disruptive Passenger) ผู้โดยสารซึ่งไม่เคารพต่อกฎระเบียบของสนามบิน 
หรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สนามบินหรือผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึง
การรบกวนความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีที่สนามบินหรือบนอากาศยาน 

ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินโดยยังคงใช้เที่ยวบินเดียวกัน 
กับที่ผู้โดยสารได้เดินทางมาถึง 

ผู้โดยสาร/สัมภาระเดินทางที่เปลี่ยนลํา (Transfer Passengers/Baggage) หมายถึง ผู้โดยสาร/สัมภาระ 
ที่ทําการเช่ือมต่อโดยตรงระหว่างเที่ยวบินที่แตกต่างกัน 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator aka “Operator of Aircraft”) บุคคล องค์กร หรือบรรษัท
ที่เก่ียวข้องหรือเป็นผู้เสนอให้บริการเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน แบบขนส่งสาธารณะประจํา
หรือแบบเช่าเหมาลํา ภายในบริบทของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ผู้ดําเนินการ
เดินอากาศหมายรวมถึงผู้ ดํา เ นินงานใดๆท่ีเ ก่ียวข้องกับดําเนินงานขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ 
และผู้ที่ดําเนินการบินทั่วไป (General Aviation) โดยใช้อากาศยานซึ่งมีมวลข้ึนสูงสุดมากกว่า 5,700 กิโลกรัม 

ผู้ดําเนินงาน (Operator) หมายถึง ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจร 
ทางอากาศ ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุม 

ผู้ดําเนินงานสนามบิน (Airport Operator) บุคคลหรือองค์กรที่มีช่ือปรากฏอยู่ในเอกสารใบอนุญาต 
ของสนามบิน 
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ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน 

ผู้มีอํานาจในการรักษาความปลอดภัยการบิน (Appropriate Authority for Aviation Security) 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กํากับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และ
พัฒนากิจการการบินพลเรือนด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชกําหนดการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) บุคคล หรือองค์กรใดๆท่ีให้บริการแก่ลูกค้าสําหรับขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 

ผู้ส่งทราบตัวตน (Known Consignor) ผู้ส่งซึ่งเป็นต้นทางของการส่งสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ในนาม 
ของตนเอง และเป็นผู้ กําหนดวิธีการดําเนินการส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานสําหรับการขนส่งของ 
หรือไปรษณียภัณฑ์น้ันไปกับอากาศยาน 

แผนรักษาความปลอดภัย (Security Programme) มาตรการท่ีนํามาใช้ในการป้องกันการบินพลเรือน 
จากการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ให้
รายละเอียดของมาตรการและวิธีการดําเนินงาน (procedures) ที่นํามาใช้ที่สนามบินเพ่ือที่จะบรรลุถึง 
การปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Programme) 
ข้อความที่เขียนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปใช้กับผู้ดําเนินการ
เดินอากาศหรือตัวแทนที่ปฏิบัติงานในนามของผู้ดําเนินการเดินอากาศเองเพ่ือให้บรรลุตามข้อบังคับ 
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนของประเทศอ่ืนหรือเขตการปกครองอ่ืนและผู้บริหารจากหน่วยงานที่ผู้ดําเนินงานอากาศยานได้
ให้บริการ 

พื้นที่การบิน (Airside) พ้ืนที่เคลื่อนไหว (Movement Area) ของสนามบิน  และพ้ืนที่ภูมิประเทศ อาคาร
หรือส่วนของอาคารที่ติดต่อกับพ้ืนที่เคลื่อนไหวที่มีการควบคุมการเข้าออก 

พื้นที่คัดแยกสัมภาระท่ีลําเลียงขึ้นบนอากาศยาน (Baggage Sorting Area aka Baggage Make-Up 
Area) พ้ืนที่สําหรับคัดแยกสัมภาระสําหรับนําขึ้นอากาศยานขาออก 

พื้นที่ควบคุม (Controlled Area) พ้ืนที่ที่มีการควบคุมการเข้าออก 

พื้นที่เคลื่อนไหวอากาศยาน (Movement Area) ส่วนของสนามบินที่ใช้เพ่ือการขึ้นลงและขับเคลื่อนอากาศ
ยาน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ขับเคลื่อน (Maneuvering Area) และลานจอดอากาศยาน 
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พื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) พ้ืนที่ของสนามบินและอาคารต่าง ๆ ที่ผู้โดยสารและสาธารณชนสามารถ
เข้าออกโดยไม่มีการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ 

พื้นที่ปลอดอาวุธ (Sterile Area) พ้ืนที่ต้ังแต่จุดตรวจค้นผู้โดยสารเป็นต้นไปจนถึงอากาศยาน ซึ่งการเข้า
พ้ืนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด 

พื้นที่สินค้า (Cargo Area) พ้ืนที่ว่างและส่ิงอํานวยความสะดวกที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดการสินค้า ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวรวมถึงลานจอด อาคารสินค้า (Cargo Building) คลังสินค้า (Warehouse) ที่จอดรถ และถนนที่
เช่ือมติดต่อกับพ้ืนที่ดังกล่าว 

พื้นที่หวงห้าม (Security Restricted Area : SRA) บริเวณพ้ืนที่การบินของสนามบินที่ถูกระบุว่าเป็นพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ๆ ที่ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าพ้ืนที่และการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
อย่างอ่ืนเพ่ิมเติม โดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวจะรวมถึงพ้ืนที่สําหรับผู้โดยสารขาออกที่เดินทางด้วยการบินเชิง
พาณิชย์ทุกประเภท ต้ังแต่จุดตรวจค้นจนถึงอากาศยาน พ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน พ้ืนที่คัดแยกสัมภาระ 
(Baggage Make-up Areas) รวมถึงพ้ืนที่ที่อากาศยานถูกนํามาจอดไว้เพ่ือรับสัมภาระและสินค้าที่ผ่าน 
การตรวจค้นแล้ว อาคารสินค้า ศูนย์ไปรษณียภัณฑ์ พ้ืนที่ให้บริการครัวการบินในพ้ืนที่การบิน และพ้ืนที่ทํา
ความสะอาดอากาศยาน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการกําหนดของผู้ดําเนินงานสนามบินบนพ้ืนฐานของการประเมิน 
ความเสี่ยง ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ระบบการอนุญาต (Permits System)  ระบบบัตรรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยบัตรแสดงรูปพรรณ
สัณฐาน เอกสารอ่ืนๆที่ออกให้หรือให้ใช้แก่บุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ทํางานในสนามบิน หรือผู้มีความจําเป็นที่
จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่สนามบิน เขตการบิน หรือ พ้ืนที่หวงห้าม วัตถุประสงค์ของระบบคือการระบุ
ตัวบุคคลและอํานวยความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่ดังกล่าว ใบอนุญาตยานพาหนะมีจุดประสงค์เดียวกันเพ่ือการ
อนุญาตการเข้าพ้ืนที่ของยานพาหนะ 

ระเบิดเพลิง (Incendiary Device) กลอุปกรณ์ที่บรรจุสารที่ติดไฟได้ สําหรับใช้ก่อให้เกิดเพลิง 

รัฐเจ้าของทะเบียนอากาศยาน (State of Registry) ประเทศที่อากาศยานน้ันจดทะเบียนไว้ 

ลานจอด (Apron) พ้ืนที่ของสนามบินบก (Land aerodrome) ที่ถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนที่รองรับอากาศยาน 
สําหรับการ นําผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ สินค้าขึ้นลงอากาศยาน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่สําหรับเติมนํ้ามัน 
อากาศยาน และซ่อมบํารุงอากาศยาน 

ลานจอด (Ramp) มีความหมายเหมือนลานจอดอากาศยาน (Apron) 

วัตถุต้องสงสัย (Suspect Item) วัตถุใด ๆ ที่อยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่ วัตถุที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ หรือวัตถุ
ที่ผิดปกติโดยไม่สามารถให้คําอธิบายได้ (ว่าทําไมถึงผิดปกติเช่นน้ัน) และวัตถุที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภัยคุกคาม 
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วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) วัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และไม่ได้สําแดงให้เห็นอย่างถูกต้องและอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รายละเอียด 
ของวัตถุต้องห้ามให้ดูในเอกสารแนบ 2 

วัตถุระเบิด (Explosive Device) วัตถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ือง
วัตถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองสามารถทําให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 

วัตถุอันตราย (Dangerous Goods) วัตถุหรือสารใด ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ  
ความปลอดภัย ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม และหมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ที่อยู่ในรายการสินค้าอันตราย 
ในข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instructions for 
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc.9284) 

สนามบิน (Airport) สนามบินประเภทหน่ึงที่มีการดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกพ้ืนที่เป็นเขตการบิน 
(Airside) และพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside) 

สนามบินระหว่างประเทศ (International Airport) สนามบินที่ถูกกําหนดโดยรัฐผู้ทําสัญญาในอาณาเขต
ของตน เพ่ือให้เที่ยวบินระหว่างประเทศ เข้าออกประเทศ โดยมีการจัดให้มีพิธีการทางศุลกากร การตรวจ คน
เข้าเมือง สาธารณสุข กักกันสัตว์และพืช และวิธีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน 

สินค้าเปลี่ยนลํา (Transshipment Cargo) หมายถึง สินค้าที่เดินทางมากับอากาศยานลําหน่ึง จาก
สนามบินในประเทศหน่ึงและขนถ่ายไปขึ้นบนอากาศยานอีกลําหน่ึงเพ่ือขนส่งต่อไปยังสนามบินของอีกประเทศ
หน่ึง 

สัมภาระ (Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งได้ออกป้ายกํากับ
สัมภาระ) และไม่ลงทะเบียน (สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสาร นอกจากสัมภาระลงทะเบียน) 

สัมภาระท่ีจัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage) สัมภาระลงทะเบียนที่ถูกแยกออกจากผู้โดยสารหรือ 
ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน โดยการจัดการที่ไม่ต้ังใจ 

สัมภาระท่ีไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Hold Baggage) สัมภาระลงทะเบียนซึ่งยอมรับให้ขนส่ง 
ในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือในพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน โดย
ผู้โดยสารที่ได้แสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check in)  

สัมภาระท่ีไม่มีผู้ดูแล (Unidentified Baggage) สัมภาระที่ถูกทิ้งไว้บริเวณสนามบิน อาจมีหรือไม่มีป้ายปิด
สัมภาระ (Baggage tag) ติดอยู่ ซึ่งไม่มีผู้โดยสารมารับหรือแสดงตนเป็นเจ้าของ 

สัมภาระที่ไม่มีผู้มารับ (Unclaimed Baggage) สัมภาระลงทะเบียนที่มาถึงสนามบินพร้อมกับอากาศยาน 
และไม่มีผู้โดยสารมารับหรือไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ 
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สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสาร นอกจากสัมภาระ
ลงทะเบียนโดยเก็บไว้ในห้องโดยสารบนอากาศยาน 

สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งได้ออกป้ายกํากับ
สัมภาระและถูกขนส่งโดยเก็บไว้ที่ระวางเก็บสินค้าบนอากาศยาน 

สัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารผ่าน (Transit Hold Baggage) หมายถึง สัมภาระลงทะเบียนที่
เดินทางมาพร้อมกับอากาศยานซ่ึงดําเนินการโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศระยะหน่ึงและยังคงอยู่บนอากาศยาน
ลําน้ัน จนกระทั่งอากาศยานลําน้ันเดินทางต่อไป  

สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) สัมภาระท่ีขนส่งเป็นสินค้า ซึ่งบุคคลท่ีเป็น
เจ้าของอาจจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางไปกับเที่ยวบินน้ัน 

สรรพภัณฑ์ (Stores aka Supplies) 1) สิ่งของสําหรับจําหน่ายหรือไม่จําหน่ายก็ได้โดยมุ่งหมายเพ่ือบริโภค
แก่ผู้โดยสารและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน หรือสิ่งของที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและการซ่อมบํารุงอากาศ
ยานรวมถึงเช้ือเพลิงและสารหล่อลื่น  2) สิ่งของสําหรับจําหน่ายแก่ผู้โดยสารและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน
โดยจะถูกนําออกจากอากาศยานเมื่อลงจอด 

สิ่งติดต้ังของเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ (Air Navigation Installation) อาคาร สถานที่
ทํางาน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ที่ถูกใช้ทั้งหมด หรือใช้ส่วนใหญ่สําหรับช่วยในการควบคุมการจราจร 
ทางอากาศ หรือถูกใช้ในฐานะเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ รวมถึงพ้ืนดินที่อยู่ติดกับอาคาร 
สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือซึ่งใช้ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่สําหรบัจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

สินค้า (Cargo) ทรัพย์สินใด ๆ ที่นําขนขึ้นบนอากาศยานนอกเหนือไปจากไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ และสัมภาระที่
ไปกับผู้โดยสารหรือสัมภาระที่จัดการผิดพลาด 

สินค้าทราบที่มา (Known Cargo)  หมายถึง  1) สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่รับจากตัวแทนควบคุม หรือรับ
โดยตรงจากผู้ส่งทราบตัวตน ซึ่งได้ผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามข้อกําหนด  2) สินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ที่รับจากผู้ส่งไม่ทราบตัวตนซ่ึงผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจค้น   
3) ไปรษณียภัณฑ์ที่รับจากการไปรษณีย์ควบคุมซึ่งผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามข้อกําหนด 

หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand) พ้ืนที่ในลานจอดที่ถูกกําหนดให้เป็นที่จอดอากาศยาน 

อากาศยาน (Aircraft) เคร่ืองจักรที่สามารถสร้างแรงพยุงในช้ันบรรยากาศ จากปฏิกิริยาของอากาศที่มีต่อ
พ้ืนผิวของโลก นอกเหนือไปจากเครื่องจักร ที่ใช้ในทางทหาร ศุลกากรและตํารวจ หมายความรวมถึง เครื่อง
ทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ เว้นแต่วัตถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

อากาศยานในระหว่างทําการบิน (Aircraft in Flight) อากาศยานอยู่ในระหว่างทําการบิน ณ จุดของเวลา
ใดๆเริ่มจากขณะที่ประตูด้านนอกท้ังหมดของอากาศยานได้ถูกปิดลงหลังจากที่ผู้โดยสารได้ขึ้นบนอากาศยาน
แล้ว จนถึงเวลาที่ประตูดังกล่าวได้ถูกเปิดออกสําหรับให้ผู้โดยสารลงจากอากาศยาน  
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อากาศยานไม่อยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft not in Service) อากาศยานที่จอดอยู่เป็นเวลามากกว่า 
12 ช่ัวโมงหรือไม่มีการตรวจตราอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต 

อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft in Service) อากาศยานที่จอดอยู่ซึ่งมีการตรวจตราอย่าง
เพียงพอเพ่ือป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต 

อาคารสินค้า (Cargo Building aka Cargo Shed) อาคารซึ่งเปลี่ยนสถานะจากการขนส่งสินค้าระหว่าง 
การขนส่งทางบกเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเป็นที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ในกระบวนการขนส่ง
สินค้าติดต้ังอยู่ หรือเป็นอาคารสําหรับเก็บสินค้าเพ่ือรอการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือขนส่งทางบกต่อไป  

อาวุธปืน (Firearm) อาวุธที่ทําอันตรายให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต โดยมีกลไกการยิงให้ลูกออกจาก 
ลํากล้องด้วยกําลังดินระเบิดหรือแรงอัดด้วยลมเป็นต้น 
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บทท่ี 3  การแจกจ่ายและการแก้ไขเอกสาร 
3.1 การแจกจ่ายเอกสาร 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ในหน่วยงาน
อุตสาหกรรมการบิน เอกสารฉบับน้ีจะแจกจ่ายให้กับผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  ผู้เช่าพ้ืนที่
ภายในสนามบิน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของการบินพลเรือน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งถูกกําหนดให้มี
การนํามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติ ซึ่งการแจกจ่ายต้องมีการทําเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ 
กําหนดโดยมิได้กําหนดเป็นช้ันความลับ 

 

3.2 การแก้ไขเอกสาร 

เมื่อเน้ือหาของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ(NCASP) มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานและข้อแนะนําพึงปฏิบัติในภาคผนวกที่ 17 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944 (Chicago Convention, 1944) รวมถึงมาตรฐานและข้อแนะนําพึงปฏิบัติ  
ด้านการรักษาความปลอดภัยที่บรรจุในภาคผนวกอ่ืนๆของอนุสัญญาฯ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยจะเป็นผู้ดําเนินการแจ้งข้อแก้ไขไปยังผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้เช่าพ้ืนที่ภายใน
สนามบิน หรือหน่วยงานใดๆที่ถูกกําหนดให้มีการนํามาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียด 
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน (NCASP) ไปปฏิบัติ และจัดทําการบันทึกตามรูปแบบบันทึก 
การแก้ไขเอกสาร ทั้งน้ีในกรณีที่มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ที่มีข้อมูลช้ันความลับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในอนาคต ข้อมูลน้ันจะเป็นเอกสารแนบ 
ซึ่งจะจัดทําเป็นช้ันความลับและแจกจ่ายออกไปโดยมีการควบคุมตามความเหมาะสม 

 แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะระบุเน้ือหาที่มีการแก้ไข แบ่งเป็น 
เน้ือหาใหม่ เน้ือหาที่มีการแก้ไข โดยใช้สัญลักษณ์เส้นตรงแนวต้ัง บริเวณด้านข้างของเน้ือหาที่มีการแก้ไข 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 
ข้อความตัวอย่าง “แผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)”
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บทท่ี 4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

4.1.1 อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือที่จะพัฒนาหลักการและเทคนิคของการเดินอากาศระหว่างประเทศ  
มีการวางแผน และพัฒนาการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศผู้ลงนาม 
ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Chicago Convention, 1944) น้ีด้วย  

 4.1.2 อนุสัญญาฉบับอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทําอ่ืน ๆ บางประการท่ีกระทําบน
อากาศยาน (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)   

 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ (Convention for The Suppression 
of Unlawful Seizure of Aircraft)  

 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบิน 
พลเรือน (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation)  

 พิธีสารเพ่ือการปราบปรามการกระทําอันรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย (Protocol for  
the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation) 

 คําศัพท์ต่างๆและบทบัญญัติต่างๆของอนุสัญญาต่างๆ เหล่าน้ีได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศไทย
เน่ืองจากรัฐสภาไทยได้ตรากฎหมายขึ้นเพ่ืออนุวัติการอนุสัญญา ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี  
เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 

4.2 กฎหมายภายในประเทศ 

4.2.1 กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

 - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ. 2497 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการอนุวัติการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และภาคผนวกของอนุสัญญาฯ ซึ่งในการจํากัดสิทธิ หน้าที่
ของบุคคลจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ต้องกระทําโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ 
อาจจะเป็นการบัญญัติไว้ เพียงแต่ช่ือเร่ืองที่อนุวัติการโดยรายละเอียดน้ันอาจจะออกเป็นกฎหมายลําดับรอง
ต่อไป ทั้งน้ี แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนระดับชาติ (NCASP) ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
ในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 มาตรา 15 (1) ได้กําหนดให้คณะกรรมการการ
บิ น 
พลเรือนมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
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แห่งชาติ (NCASP) และในมาตรา 21 วรรคสอง ได้กําหนดให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ได้รับใบรับรอง 
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ และผู้ประกอบการในสนามบินอนุญาตต้องรับผิดชอบและกํากับดูแล 
การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้การกระทํา
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออากาศยานหรือบนอากาศยาน หรือสนามบิน หรือ บุคคลใดๆ
ที่อยู่ในเขตสนามบินหรือต่อสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีช่วยในการเดินอากาศว่าเป็นความผิดทาง อาญา และ
พระราชบัญญัติน้ีได้กําหนดบทลงโทษการก่อการกระทําเหล่าน้ันไว้ด้วย 

 4.2.2 กฎหมายลําดับรอง  

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ มีการอนุวัติการภาคผนวกแห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ  และให้มีการออกกฎหมายลํา ดับรองที่ออกตามกฎหมายการเดินอากาศฉบับดังกล่าว  
เช่น กฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกาศกระทรวง ประกาศสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน 
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บทท่ี 5 การแบ่งความรบัผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการการบินพลเรือน  

 มาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 กําหนดว่า ให้คณะกรรมการการบิน 
พลเรือนมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

5.2 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบินพลเรือนดังต่อไปน้ี 

  5.2.1 ให้จัดทําและพัฒนาแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
โดยคณะกรรมการการบินพลเรือนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยฯ ตลอดจนนําไปปฏิบัติและ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยฯดังกล่าว 

  5.2.2 กําหนดและจัดสรรความรับผิดชอบในการนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในด้านต่างๆไปปฏิบัติ 

  5.2.3 จัดให้มีวิธีการในการประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างหน่วยงานภายใน 
ประเทศไทยที่เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบในด้านต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

  5.2.4 จัดเตรียมและแจกจ่ายแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
ให้กับผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ดําเนินงานในประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  5.2.5 ทบทวนและรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ที่เก่ียวข้องกับการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีการดําเนินงานหลังจากมี
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และดําเนินการเท่าที่จําเป็นในการลดจุดอ่อน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นอีกคร้ัง 

  5.2.6 ทบทวนและรับรองแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆของผู้ ดําเนินงานสนามบิน 
ผู้ ดําเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม และหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดที่ถูกกําหนดโดยแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.2.7 ดําเนินการเพ่ือทําให้มั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบินที่ให้บริการกิจการ 
การบินพลเรือน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนที่เพียงพอซึ่งต้องรวมถึงพ้ืนที่อาคารสํานักงาน เครื่องมือใน
การสื่อสาร เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และเคร่ืองมือในการฝึกอบรม 
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  5.2.8 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยผู้ดําเนิน 
การเดินอากาศ ผู้ ดําเนินงานสนามบิน และหน่วยงานอ่ืนๆหรือบุคคลอ่ืนใดที่ นํามาตรฐานการรักษา 
ความปลอดภัยเหล่าน้ีไปปฏิบัติ โดยจัดทําแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ (National Civil Aviation Security Quality Control Programme : NCASQCP) แจกจ่าย  
และนําแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ไปปฏิบัติใช้  
ซึ่งแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ให้รวมถึง การสํารวจ  
การตรวจสอบทั้งระบบ การตรวจสอบเฉพาะด้าน การทดสอบและการสอบสวนเกี่ยวกับการรักษา 
ความปลอดภัยการบิน ณ สนามบินที่ให้บริการระหว่างประเทศและภายในประเทศ 

  5.2.9 แก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนหรือกฎที่ใช้ในการควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยสนามบินพลเรือน และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของอากาศยาน 
จดทะเบียนหรืออากาศยานที่ปฏิบัติการในประเทศไทยเมื่อมีเที่ยวบินที่อยู่ในภาวะต้องสงสัย และหน่วงเหน่ียว
อากาศยานดังกล่าว 

  5.2.10 บังคับใช้กฎหมายหลัก และกฎหมายลําดับรองของแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.2.11 จัดทําและแจกจ่ายแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASTP) ให้แก่ผู้ที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงรับรองแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

  5.2.12  ทบทวนและรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 
Aviation Security Quality Control Programme : NCASQCP) และแผนการฝึกอบรมการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประเมิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีการดําเนินงานหลังจากมีการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย และดําเนินการเท่าที่จําเป็นในการลดจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิดการกระทําอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นอีกคร้ัง 

  5.2.13 พัฒนามาตรฐานระดับชาติและข้อแนะนําเก่ียวกับข้อกําหนดและระเบียบวิธีการ
ประเมินเคร่ืองมือและระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการออกแบบสนามบินเพ่ือที่จะปรับกายภาพสนามบิน
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและเพ่ือรักษาระดับความเช่ียวชาญ วิธีการ
ดําเนินงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบและกลอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

  5.2.14 ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จําเป็นโดยนํามาตรการรักษาความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
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ร่วมกับการออกแบบและการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่ๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆของสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ณ สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

  5.2.15 ตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคาม โดยดําเนินงานตรวจสอบและประเมินจากข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเน่ืองซึ่ง
การพิจารณาดังกล่าวควรรวมถึงลักษณะของภัยคุกคาม (Nature of Threat) และควรครอบคลุมถึงภัยคุกคาม
ที่อาจเกิดขึ้นในอาณาเขตและน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทย รวมถึงต้องปรับแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน เพ่ือทําให้มั่นใจว่ามาตรการตอบโต้ได้ถูก
รวมรวมเข้าไว้ในข้อมูลภัยคุกคามเหล่าน้ันแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดที่จําเป็นตลอดเวลา 

  5.2.16 ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและข้อปฏิบัติที่แนะนําของภาคผนวกต่างๆ 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่เ ก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและข้อกําหนด 
ของประเทศอ่ืนๆที่ประเทศไทยมีเที่ยวบินตรงและการดําเนินการเก่ียวกับการออกกฎหมายและพัฒนาแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่จําเป็น
ระดับนานาชาติ 

  5.2.17 รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผน
ควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Quality Control Programme : NCASQCP)  ในการทบทวนแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) ต่างๆ 
สําหรับตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

  5.2.18 ให้คําแนะนําแก่รัฐบาล รัฐมนตรี ผู้มีอํานาจหน้าที่ และหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

  5.2.19 สํารวจระบบการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ให้บริการกิจการการบินพลเรือนเพ่ือ
ยืนยันว่ากิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินงานเดินอากาศ ผู้ให้บริการรักษา
ความปลอดภัยการบิน และตัวแทนต่างๆจากหน่วยงานของรัฐได้ทํางานประสานกัน 

  5.2.20 สืบสวนและทบทวนเหตุการณ์ที่ เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมาย 

  5.2.21 ประเมินการประสานงาน และการให้คําแนะนําต่อผู้อํานวยการสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยในการเห็นชอบข้อกําหนดต่างๆที่กําหนดขึ้นโดยประเทศอ่ืนๆภายใต้แผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) น้ี 

  5.2.22 สร้างความชํานาญด้านเทคนิคการรักษาความปลอดภัยการบินและให้คําแนะนํา 
แก่กระทรวงการต่างประเทศ ในการเตรียมการประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐอย่างเป็นทางการในเรื่อง 
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน 
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  5.2.23 เผยแพร่ผลของการประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐทั้งที่ไม่เป็นทางการและ 
เป็นทางการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

  5.2.24 ทําให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาบันทึกรายละเอียดที่กําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) สําหรับการจัดการและการกํากับดูแล 

  5.2.25 จัดทําหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการรับรองบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
ค้น และวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

5.3 ผู้ดําเนินงานสนามบิน 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามมาตรา 
21 วรรค 2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ.การเดินอากาศ (ฉบับที่11) พ.ศ.2551 โดยแต่ละสนามบินในประเทศไทย 
ที่ให้บริการสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานสนามบินของตนเอง ผู้ดําเนินงาน
สนามบินแต่ละรายมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีและนํามาตรการรักษาความปลอดภัยไปใช้เพ่ือป้องกัน 
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ สนามบินที่ตนดําเนินงาน 

 ความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนของผู้ดําเนินงานสนามบินอย่างน้อยมี
ดังต่อไปน้ี 

  5.3.1 สร้างและรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยเพ่ือนํามาตรการต่างๆ ไปใช้
โดยหน่วยงานต่างๆท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนด 

  5.3.2 พัฒนา นําไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport 
Security Program : ASP) ที่รับรองหรือเห็นชอบโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ณ สนามบินเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้
เทคโนโลยีที่ ใช้ในการตรวจค้น การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หากมีผลกระทบกับนโยบาย การรักษา 
ความปลอดภัยการบินแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจขององค์กร 
ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ ในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) โดยจะต้องนําเสนอ 
การเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASC) พิจารณาก่อนส่งให้สํานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 

  5.3.3 ทําให้มั่นใจว่าการแต่งต้ังบุคคลในการดําเนินงานและการรักษาความปลอดภัย
สนามบินทางด้านการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

  5.3.4 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินให้เพียงพอเพ่ือทําหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามและ/หรือการประสานงานการปฏิบัติตามข้อกําหนดเฉพาะของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 
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และต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย 

  5.3.5 จัดต้ังคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินเพ่ือปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.3.6 ทําให้มั่นใจว่า เมื่อมีการออกแบบและการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสนามบิน ต้องคํานึงถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ทั้งน้ีให้ระบุ
รายละเอียดดังกล่าวในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

5.3.7 จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) สําหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้เป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง 

  5.3.8 จัดให้มี เค ร่ืองมือรักษาความปลอดภัยที่จํ า เ ป็นสําหรับสนับสนุนการรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือน ณ สนามบินและการทําให้มั่นใจว่ามีการใช้และรักษาเคร่ืองมือดังกล่าว 
อย่างถูกต้อง 

  5.3.9 จัดให้มีโครงสร้างทางกายภาพท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามข้อกําหนดในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.3.10 พัฒนาและการปฏิบัติตามแผนควบคุมคุณภาพภายในเพ่ือทําให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
ตามวิธีดําเนินงาน แผนหรือระบบตามที่กําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) อย่างเพียงพอ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการประกันคุณภาพภายในต้องมีการรายงานตรง 
ต่อผู้บริหารในเร่ืองต่างๆท่ีมีผลต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการปฏิบัติงานของอากาศ
ยานและต่อการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบิน 

  5.3.11 ทําการสํารวจ (Survey) การตรวจสอบเฉพาะด้าน (Inspection) การทดสอบ (Test) 
และการตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติ ณ สนามบินโดย
อาศัยในการนําแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ไปใช้และ
ทําให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆอย่างรวดเร็ว 

  5.3.12 ปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับแผนควบคุณภาพการรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) และแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASTP) ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  5.3.13 จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ที่สนามบินสําหรับใช้ในการบริหารจัด 
การเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยหรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 
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  5.3.14 ทําการตรวจค้นผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระไม่ลงทะเบียน 
(Cabin Baggage) และการตรวจค้นสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Hold Baggage) ที่เป็น
เที่ยวบินประจําระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด ตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการบิน
พลเรือนหรือผู้อํานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การทําการตรวจค้นดังกล่าวน้ันเป็นไป
ตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.3.15 ปฏิบัติตามแผนควบคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) เพ่ือทําให้มั่นใจว่าการตรวจค้นน้ันเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) เมื่อมีการมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนๆทําการตรวจค้น 

  หากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนทําการตรวจค้นตามข้อ 5.3.14 ต้องทําให้มั่นใจว่า 
การตรวจค้นน้ันเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดยผ่านการควบคุม
คุณภาพตามแผนควบคุมคุณภาพของหน่วยงานน้ัน 

  5.3.16 ทําให้มั่นใจว่าบุคคลผู้ปฏิบัติงานตรวจค้นต้องได้รับการรับรองตามข้อกําหนดของ 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  5.3.17 ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ เก่ียวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัยโดยทันที  
ในบริเวณพ้ืนที่ของสนามบินที่มีควบคุมตามจุดประสงค์การรักษาความปลอดภัย และบริเวณติดต้ังเคร่ืองช่วย
เดินอากาศหรือบริเวณใดๆตามความจําเป็นและเหมาะสม 

5.3.18 ควบคุมการเข้า-ออกพ้ืนที่สนามบินที่มีการควบคุมตามจุดประสงค์การรักษา 
ความปลอดภัยตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่ได้รับการเห็นชอบโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยจัดให้มี
มาตรการการควบคุมการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ของบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของซึ่งรวมถึงสินค้าที่นําไป
ขายในพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบิน (SRA) เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องห้าม อาวุธ วัตถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ 
ที่เป็นอันตรายที่อาจจะนําไปใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

5.3.19 ต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนําระบบบัตรอนุญาตของสนามบินไปใช้กับ
บุคคลที่ไม่มีผู้ ติดตาม (Unescorted) รวมถึงยานพาหนะในการเข้าพ้ืนที่หวงห้าม (SRA) สถานที่ติดต้ัง 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศและสถานท่ีอ่ืนที่กําหนด รวมทั้งระบบการดําเนินงาน การควบคุมโดย
ใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจและการรักษาระบบไว้ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
และทิศทางอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

5.3.20 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่หวงห้ามโดยมี
จุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อ
อากาศยาน การปฏิบัติการบิน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบินและความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินที่อยู่ใน
อากาศยาน 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่5
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 5-7 

 
 
 

5.3.21 จัดทํามาตรการตระเวนตรวจสนามบินและสิ่งอํานวยความสะดวก อากาศยานและ
อุปกรณ์เพ่ือให้ค้นพบและจับกุมผู้บุกรุก หรือเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจแสดงถึงภัยคุกคามต่อการรักษา
ความปลอดภัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน 

5.3.22 ต้องระบุหน่วยงานที่ทํ าหน้าที่ รับผิดชอบส่ งข้อมูลการตรวจสอบประวั ติ 
(Background Check) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลและประวัติการทํางานที่ผ่านมารวมไปถึงประวัติอาชญากรรมของ
บุคคลที่เหมาะสมในการเข้าไปยังพ้ืนที่เขตการบินและพ้ืนที่หวงห้ามโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบประวัติใหม่ (Recurrent Background Check) ทุกคร้ังที่ทําการต่ออายุบัตรรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Identification Permits) 

5.3.23 ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) และข้อกําหนดอ่ืนๆของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือทําให้มั่นใจว่าบุคคลต่างๆท่ีทํา
หน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีรับรองโดยสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยและผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถตามท่ีกําหนด พร้อมด้วยการลงบันทึกประวัติ
การฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดทําและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด 

5.3.24 จัดให้มีบริการที่สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยแก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เมื่อมีการร้องขอ 

5.3.25 ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และให้ข้อแนะนําและ
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานน้ันๆเมื่อได้รับแจ้งหรือสั่งการจากผู้มีอํานาจ 

5.3.26 พัฒนาและนํามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือจะป้องกันวัตถุต้องห้าม อาวุธ วัตถุระเบิดหรือ
กลอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะนําไปใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ 
การนําขึ้นไปบนอากาศยานของพลเรือน 

5.3.27 ทําให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่ดําเนินการโดยสนามบินได้รับการสนับสนุน 
ทางการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่บัญญัติไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

 5.3.28 บริหารจัดการภาระหน้าที่อ่ืนๆในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่กําหนด 
โดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะระหว่างช่วงที่ภัยคุกคามสูงกว่าปกติ 
หรือมีภัยคุกคามต่อเที่ยวบินใดๆเป็นการเฉพาะ 

5.3.29 ทําให้มั่นใจว่ามีการให้ความรู้ หรือการฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านการรักษา 
ความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กับบุคลากรทั้งหมดที่ประกอบการอยู่ที่สนามบิน โดยควรให้
ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการฝึกอบรมแก่บุคคลที่เข้าถึงพ้ืนที่การบินได้โดยไม่มีผู้ติดตาม (Unescorted 
Access) 
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5.3.30 ควรพิจารณาการบูรณาการการตรวจสอบพฤติกรรม (Behaviour Detection)  
ในเรื่องการปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัย 

5.3.31 ตามที่ได้มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง จะต้องมั่นใจว่าได้มีการจัดทํามาตรการ
ภาคพ้ืนที่เหมาะสมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือบรรเทาการโจมตีจากอาวุธปล่อยนําวิถีประทับบ่า 
(Man-Portable Air Defense Systems: MANPADS) หรืออาวุธอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออากาศยาน  
ณ สนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

5.3.32 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถือบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามต้องดําเนินการ
แจ้งหน่วยงานผู้ควบคุมบัตรอนุญาตของผู้ดําเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตรอนุญาตของลูกจ้าง
หาย ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรน้ัน หรือเมื่อบัตรอนุญาตของลูกจ้างซึ่งการว่าจ้างน้ันสิ้นสุดแล้ว 
แต่ไม่นํามาคืน 

5.3.33 มั่นใจว่ามีการประสานงานกันในเร่ืองของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่
สาธารณะระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะลงในแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องจัดทําและนําแผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการจราจร 
ทางอากาศที่เหมาะสมไปปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ที่ได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Quality Control 
Programme : NCASQCP)  และแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASTP) 

 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศมีความรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยการบินที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศระหว่างเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดเก็บและการส่งข้อมูลเก่ียวกับอากาศยานในกรณีที่อากาศยานน้ันเกิด
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
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5.5 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่มีเที่ยวบินเข้าออกระหว่างประเทศหรือภายในประเทศไทยต้องจัดทําและนํา
แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Program: AOSP) ไปปฏิบัติ
และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ให้เหมาะสมตามข้อกําหนดของแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และต้องนําส่งผู้อํานวยการสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือให้การรับรอง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการเดินอากาศเกี่ยวข้องอย่างน้อยมีดังต่อไปน้ี 

  5.5.1 พัฒนาและนําแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ไปปฏิบัติ
และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามข้อกําหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.5.2 แต่งต้ังบุคลากรให้เพียงพอสําหรับการนํามาตรการที่ กําหนดไว้ในแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
(AOSP)  

  5.5.3 แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งอ่ืนในระดับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) และ/หรือทํา
หน้าที่ประสานงานในการนําแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ไปปฏิบัติ 

  5.5.4 พัฒนาและนําแผนควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนงาน ระบบ และแผนที่กําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายในต้องมีการนําเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดใน
เรื่องต่างๆท่ีมีผลต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการดําเนินงานอากาศยานและการนําแผน
ควบคุมคุณภาพภายในที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานของผู้ดําเนินการเดินอากาศไปปฏิบัติ 

  5.5.5 สํารวจ ตรวจเฉพาะด้าน ทดสอบและตรวจสอบทั้งระบบของมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยการบินและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนควบคุม
คุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) และทําให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆท่ีระบุไว้อย่างรวดเร็ว 

  5.5.6 ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ของผู้ดําเนินการเดินอากาศเพ่ือการรักษาความปลอดภัย
ภายในพ้ืนที่ของสนามบิน 
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  5.5.7 บริหารจัดการภาระหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินตามที่กําหนดโดย
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อมีภัยคุกคามต่อการบินสูงกว่าปกติ หรือภัยคุกคามต่อเที่ยวบิน
หน่ึงๆเป็นการเฉพาะ 

  5.5.8 จัดให้มีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่หวง
ห้ามของสนามบินเพ่ือป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออากาศยาน  
การปฏิบัติการบิน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบินและความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินที่อยู่ในอากาศยาน 
ทั้งน้ีหากเป็นเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Flight) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
บริเวณที่อากาศยานน้ันจอดอยู่ 

  5.5.9 ทําให้มั่นใจว่าบุคคลที่นํามาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยไปใช้ได้รับ 
การตรวจสอบประวัติดังที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

  5.5.10 การปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) และข้อกําหนดอ่ืนๆของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือทําให้มั่นใจว่าบุคคลต่างๆ 
ที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีเห็นชอบโดยสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถตามที่กําหนด พร้อมด้วยการลงบันทึก
ประวัติการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดทําและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด 

  5.5.11 พัฒนาและนํามาตรฐานไปปฏิบัติสําหรับการป้องกันวัตถุ ต้องห้าม อาวุธ  
หรือกลอุปกรณ์อันตรายใดๆที่อาจจะใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ขึ้นไปบน 
อากาศยาน 

  5.5.12 ทําให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่ดําเนินการโดยผู้ดําเนินงานเดินอากาศได้รับ 
การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่บัญญัติโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 

  5.5.13 ทําให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight 
Check) ตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการเห็นชอบแล้วและเก็บรักษาเอกสารของการตรวจสอบ 

  5.5.14 นํามาตรการในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่รับรอง
โดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปใช้กับเที่ยวบินที่อยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าผู้โดยสารที่ขึ้นลงจากอากาศยานไม่ทิ้งวัตถุไว้บนอากาศยานขณะทําการบิน ณ จุดผู้โดยสารแวะพัก (Transit 
Stop)  

  5.5.15 ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้าห้องผู้ควบคุมอากาศยานในเที่ยวบินน้ันๆระหว่างทําการบิน 
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  5.5.16 ทําให้มั่นใจว่าผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-Command) ได้รับแจ้งจํานวนผู้โดยสาร
ที่นําอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานและตําแหน่งที่น่ังในห้องผู้โดยสาร (เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 

  5.5.17 นํามาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติที่สนามบิน เพ่ือป้องกัน สินค้า สัมภาระ จดหมาย สิ่งของ 
และสิ่งจําเป็นของผู้ดําเนินการเดินอากาศที่มีการเคลื่อนย้ายภายในสนามบินและมีเจตนาที่จะนําขึ้นบนอากาศ
ยานเพ่ือป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนนํามาตรการการจับคู่
ผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage Reconciliation) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.5.18 พัฒนาและนํามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งสินค้าและคูเรียร์ พัสดุด่วน
พิเศษ อุปกรณ์ของสายการบิน (Company Material) จดหมายของสายการบิน (Company Mail) และอาวุธ
ที่เจตนาจะนําขึ้นอากาศยานอยู่ภายใต้การควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามแผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่ได้รับการรับรอง โดยมีการพัฒนาและนํามาตรการต่างๆไปใช้เพ่ือให้มั่นใจว่า
การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศ
ยาน (Catering Stores) และสินค้าที่จะนําไปขายในเขตบริเวณพ้ืนที่หวงห้ามและขายบนอากาศยาน 
(Merchandise) ตลอดจนสรรพภัณฑ์ (Stores) ที่จะนําขึ้นบนอากาศยานอยู่ภายใต้การควบคุมด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่ได้รับการรับรอง 

  5.5.19 ผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในด้าน 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

  5.5.20 จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) สําหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงจุดแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check-In 
Counter) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง 

  5.5.21 ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้แจ้งให้ผู้ดําเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามของลูกจ้างหาย ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรน้ัน หรือเมื่อบัตรอนุญาตของ
ลูกจ้างซึ่งการว่าจ้างน้ันสิ้นสุดแล้วซึ่งไม่นํามาคืน 

5.5.22 ตามท่ีได้มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยง จะต้องมั่นใจว่าได้มีการจัดทํามาตรการ
ภาคพ้ืนที่เหมาะสมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือบรรเทาการโจมตีจากอาวุธปล่อยนําวิถีประทับบ่า 
(Man-Portable Air Defense Systems: MANPADS) หรืออาวุธอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออากาศยาน  
ณ สนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

 

 

 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่5
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 5-12 

 
 
 

5.6 ผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน 

 ผู้เช่าพ้ืนที่ในสนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่ในสนามบินต้องมั่นใจว่าพนักงานของตนได้รับการฝึกอบรม 
ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการฝึกอบรมเรื่องความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย 
การบิน (Security Awareness) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

 ผู้เช่าพ้ืนที่ที่มีการเข้าออกจากพ้ืนที่สาธารณะสู่พ้ืนที่เขตการบิน ต้องรับผิดชอบควบคุมการเข้าออก
พ้ืนที่และต้องส่งแนวปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ดําเนินงานสนามบินพิจารณาความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP)  

 ผู้ เช่าพ้ืนที่หรือผู้ ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบิน จะต้องได้รับเอกสารส่วนที่ เ ก่ียวข้องในแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการควบคุมการเข้าพ้ืนที่หวงห้าม 

5.7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police Authority) 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปกป้องการบินพลเรือนที่อาจเกิดจากการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศ
ไทย ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ดังต่อไปน้ี  

5.7.1 ป้องกันและตรวจจับการก่ออาชญากรรม บริเวณที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในการบินพลเรือน 

5.7.2 เฝ้าระวังและลาดตระเวนพ้ืนที่สาธารณะของอาคารผู้โดยสารรวมถึงเขตรั้วรอบนอก
อย่างสมํ่าเสมอ 

5.7.3 เฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเป็นประจําซึ่งอาจจะมีบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อ
การบินพลเรือนแฝงอยู่ 

5.7.4 จัดทําแผนเผชิญเหตุเพ่ือตอบสนองและควบคุมเหตุการณ์ การจ้ีเครื่องบิน การวาง
ระเบิด หรือภัยคุกคามอ่ืนๆ การจู่โจมภาคพ้ืนและการไม่ปฏิบัติตามกฎการบินทั่วไป โดยร่วมมือกับสํานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.7.5 จัดหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านซึ่งอย่างน้อยจะต้องรวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย 
(Anti-terrorist Unit) การบุกเข้าแทรกแซงโดยใช้อาวุธ (Armed Intervention) การเจรจาต่อรองเพ่ือ
ช่วยเหลือตัวประกัน (Hostage Negotiation) และการทําลายวัตถุระเบิด (Explosive Device Disposal) 

5.7.6 จัดให้มีหน่วยติดอาวุธที่มีขีดความสามารถเคลื่อนที่ เร็วในการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นที่สนามบิน 
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5.7.7 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยการบิน
และมาตรการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงให้การช่วยเหลือในการส่งเสริมการตระหนักถึงการรักษา
ความปลอดภัยระหว่างสาธารณชนและบุคคลที่ทํางานด้านการบิน 

5.7.8 จัดให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record Check)  เมื่อได้รับ
การร้องขอจากผู้ดําเนินงาน 

5.8 กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมจะต้องพร้อมปฏิบัติงานที่สนามบินในประเทศไทยในการใช้แผนเผชิญ
เหตุในส่วนของการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน การปฏิบัติการใดๆของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะ
ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก. - CTOC) 

 กระทรวงกลาโหมมีส่วนเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินโดยมีการจัดการด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายที่รวมเอาหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดทั้งในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ณ สนามบินและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน กระทรวงกลาโหมดําเนินการภายใต้กรอบการทํางานของหน่วยงาน
เพ่ือที่จะทําให้มั่นใจว่าจะมีความร่วมมือในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในฐานะเป็นหน่วยงานท่ี
ส นั บ ส นุ น 
ด้านสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยการบิน กระทรวงกลาโหมสามารถจัดให้มีการตอบสนองต่อภัย
คุกคามต่างๆของการบินได้ในระดับหน่ึง ส่วนการปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน 
กระทรวงกลาโหมสามารถใช้ทหารและสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกันกับพลเรือนได้เพ่ือที่จะช่วยยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศไทย 

5.9 กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง เพ่ือให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
มีความปลอดภัยและทั่วถึง 

5.10 กระทรวงมหาดไทย 

 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินในบริเวณสนามบิน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของประเทศ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมถึง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นแนวทางจัดการสาธารณภัย โดยไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ  
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5.11 กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) มีความรับผิดชอบในการตรวจสินค้าหรือของที่นําเข้าหรือส่งออก
จากประเทศไทยทางชายแดนรวมถึงสนามบินระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องประเทศชาติและสังคม  
หากพิจารณามุมมองการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) จะต้องประเมินความเสี่ยงของสินค้า
หรือของที่นําเข้าหรือส่งออกจากประเทศไทยที่ผ่านสนามบินระหว่างประเทศ  ซึ่งจําเป็นต้องให้ความสนใจ 
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจสินค้าหรือของที่นําเข้าหรือส่งออกทางสนามบินระหว่างประเทศ 
ที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความม่ันคงบริเวณสนามบินระหว่างประเทศหรือบริเวณชายแดน 

5.12 กระทรวงการต่างประเทศ 

  5.12.1 กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อการรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศ
ไทยผ่านทางการทูตที่ออกแบบมาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยและให้มีขีด
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในระดับนานาชาติ โดยผ่านการสนับสนุนการทํากิจกรรมในระดับ
ภูมิภาคของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆในประเทศไทย ตลอดจนการจัดให้มีบริการการรักษาความปลอดภัยที่
เก่ียวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวต่อสาธารณชน 

  5.12.2 กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทํางานร่วมกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย มีความรับผิดชอบดังน้ี 

5.12.2.1 อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการสื่อสารในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัยโดยใช้ช่องทางการทูตกับรัฐอ่ืนๆ 

5.12.2.2 ประสานงานกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนและระหว่าง
การประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐโดยผ่านช่องทางทางการทูตที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
การบิน 

5.12.2.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่าที่
สามารถจะปฏิบัติได้ โดยข้อมูลดังกล่าวเก่ียวข้องกับการรับรองและการเสนอขอให้รับรองข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ หรือข้อกําหนดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน เพ่ือให้สํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยใช้ประเมินผลกระทบต่างๆ นําข้อมูลที่ได้น้ันไปปฏิบัติจริง และกระจายข้อมูลที่เก่ียวข้องใดๆ
ไปยังผู้อ่ืนในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ถูกกํากับดูแลภายใต้แผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ฉบับน้ี 

5.13 กระทรวงยุติธรรม 
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กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบการใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายเมื่อมีการกระทําความผิดต่อความปลอดภัยในด้านการบินพลเรือน  

5.14 สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ
เป็นหน่วยประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายในจังหวัดต่างๆและหน่วยงานภายในของรัฐ  
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดต้ังขึ้นเพ่ือยกระดับการประสานงานกับหน่วยงานทั้งหมดของรัฐบาล
เก่ียวกับประเด็นความม่ันคงระดับชาติ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยการบิน สมาชิกของสภาความม่ันคง
แห่งชาติประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐบาลไทยท่ีเก่ียวข้องกับความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย
เช่นเดียวกับตํารวจและสํานักงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจากแต่ละจังหวัด สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
ควบคุมดูแลแผนการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติซึ่งกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยและ
จังหวัดต่างๆ  โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินภัยคุกคามและกําหนด
ระดับของภัยคุกคามในประเทศไทย  

5.15 สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ  

สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลด้านภัยคุกคามการบินพลเรือนและส่งผลกระทบต่อประเทศ 
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกส่งไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council: NSC) โดย
ดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติ 

5.16 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด มีหน้าที่ต้องทําให้มั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์สําหรับขนส่งบนอากาศยาน
โดยสารมีความม่ันคง ปลอดภัยและปราศจากการนําวัตถุระเบิด กลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง หรือระเบิด
เพลิง ในฐานะผู้ดําเนินงานไปรษณีย์ที่เป็นตัวแทนจะต้องจัดการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ 
การควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

 ทั้งน้ี บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วย
เรื่องการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  

5.17 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) 

 ผู้ประกอบการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ ต้องทําให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่มีผลบังคับใช้กับผู้ดําเนินการเดินอากาศที่เป็นการบินทั่วไป และงาน
ให้บริการทางอากาศ ซึ่งจะไม่ทําให้เกิดการผ่อนปรนต่อการดําเนินการรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ี ให้ขึ้นกับผล
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การประเมินความเสี่ยงที่ตนจัดทําขึ้น นอกจากน้ันต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่เพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ของสนามบิน 

5.18 ตัวแทนควบคุม 

 ตัวแทนควบคุมต้องพัฒนา นําไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมที่ได้รับ
การรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตัวแทนควบคุมที่รับสินค้า ห่อพัสดุ หรือวัตถุอ่ืนๆที่
ขนส่งทางอากาศบนอากาศยานต้องรับผิดชอบต่อการยืนยันของวัตถุแต่ละช้ินเพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงใดๆท่ี
จะเกิดต่ออากาศยานน้ันมีน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเฉพาะ
ดังต่อไปน้ี 

ก) การยอมรับวัตถุแต่ละช้ินเพ่ือการขนส่งทางอากาศโดยทันทีต้องมาจากผู้ส่งทราบตัวตนและ
ผู้ส่งไม่ทราบตัวตน 

ข) เมื่อมีผู้ส่งไม่ทราบตัวตน ต้องดําเนินการทําให้ทราบตัวผู้ส่ง  รวมถึงตรวจค้นสินค้าและวัตถุ
อ่ืนๆเพ่ือทําให้มั่นใจว่าผู้ส่งไม่ได้บรรจุสิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ใดๆที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ
การบิน 

ค) ทําให้มั่นใจว่าจากเวลาที่รับจนกระทั่งถึงเวลาที่ส่งจากผู้ดําเนินการน้ัน ไม่มีการนําสิ่งของใดๆ
ไม่ว่าอะไรก็ตามเข้าไปในคลังสินค้าหรือตู้เก็บสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ทั้งน้ีตัวแทนควบคุมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วยเร่ือง 
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  

5.19 ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เป็นเจ้าของกับตัวแทนของตน  

   เน่ืองจากอาจจะมีการมอบอํานาจในการปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
การบินจากผู้เป็นเจ้าของผ่านไปยังตัวแทน ความสัมพันธ์ในรูปของการทําสัญญาหรือความสัมพันธ์อ่ืนใด
ระหว่างผู้เป็นเจ้าของและตัวแทนของตนจะไม่กระทบความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม  
ความรับผิดชอบใดเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของตัวแทน จะต้องระบุรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัย
ของผู้เป็นเจ้าของ  

 ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในการนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) น้ีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนเอง ถ้าความรับผิดชอบ
ใดๆท่ีไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติหรือนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะถือว่า
เรื่องดังกล่าวมีข้อบกพร่องและจะดําเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม 

5.20 หน่วยงานอ่ืนๆ 
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หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐบาล หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆที่มีหน้าที่ตามกฎหมายและปฏิบัติ
หน้าที่ที่สนามบินจะต้องปฏิบัติตามาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีดําเนินการการรักษาความปลอดภัยที่มี
รายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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บทท่ี 6 การประสานงานและการสื่อสาร 
6.1 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation 
Security Committee: NCASC) 

คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation 
Security Committee: NCASC) จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้มีการประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมด้านการรักษา 
ความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการจราจร
ทางอากาศ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและเกิดผล
ประโยชน์สูงสุด โดยให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนมีองค์ประกอบดังน้ี 

1.   ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการ 

2.   ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 

3.   ผู้แทนกระทรวงการคลัง     กรรมการ 

4.   ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม     กรรมการ 

5.   ผู้แทนกระทรวงคมนาคม     กรรมการ 

6.   ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ    กรรมการ 

7.   ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย     กรรมการ 

8.   ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย    กรรมการ 

9.   ผู้แทนกองทัพอากาศ     กรรมการ  

10. ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน     กรรมการ 

11. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  กรรมการ 

12. ผู้แทนสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   กรรมการ 

13. ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ    กรรมการ 

14. ผู้แทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ    กรรมการ 

15. ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจสันติบาล    กรรมการ 
                 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                   

16. ผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง    กรรมการ 

17. ผู้แทนกรมศุลกากร      กรรมการ 
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18. ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน)  กรรมการ  

19. ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด   กรรมการ 

20. ผู้แทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   กรรมการ 

21. ผู้แทนคณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ  กรรมการ 

22. ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด    กรรมการ 

23. ผู้แทนสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย       กรรมการ 

24. ผู้แทนสมาคมนักบินไทย     กรรมการ 

25. ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน    กรรมการ 
     สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

26. ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน กรรมการและเลขานุการ 
                 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

27. เจ้าหน้าที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 

28. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นครั้งคราว   กรรมการ 
                  ตามท่ีคณะกรรมการแต่งต้ัง 

ซึ่งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1.   ให้คําแนะนําเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่จําเป็นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม 

2.   ดําเนินการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีการปรับแก้มาตรการที่จําเป็นโดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม ตลอดจนเป็นไปตามการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคด้านการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนและปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

3.   ดําเนินการประสานงานว่าด้วยเร่ืองมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกําหนดต่าง ๆ ของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และเป็นไปตาม
สถานการณ์ภัยคุกคาม  

4.   เสนอแนะนโยบายและกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนใหม่ๆ ตลอดจน
ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทําหรือแก้ไขกฎระเบียบและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
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5.   สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบสนามบินแห่งใหม่หรือขยายสิ่งอํานวย 
ความสะดวกเดิมที่มีอยู่ 

6.   ทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security 
Committee : ASC) และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

7.   พิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุ
ถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการรักษาความปลอดภัยการบินใน
ภาพรวมทั้งหมด 

8.   ให้ข้อมูลตลอดจนคําแนะนําเก่ียวกับบริบทของข้อมูลความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนําไปพิจารณาเป็นระดับความเสี่ยงที่เก่ียวกับ 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนต่อไป 

9.   ให้คําแนะนํา พิจารณาปรับปรุง และให้ความเห็นชอบต่อข้อแก้ไขของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP)  และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและภัยคุกคาม ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อข้อแก้ไข 
ของ NCASP 

10.   พิจารณาอนุมัติแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) 

11.   พิจารณาอนุมัติแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) เพ่ือให้มีการตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) 

12.   แต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือกระทํากิจการอันอยู่ในขอบเขตแห่งอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

13.   ดําเนินการด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในภาคผนวก 17 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

14.   จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ซึ่งจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งดําเนินการแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการฯและประธานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยของแต่ละสนามบิน 
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6.2 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee) 

ผู้ดําเนินงานสนามบินในประเทศไทย จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย
สนามบิน เพ่ือช่วยและให้การสนับสนุนผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย  จุดประสงค์ของคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยคือการทบทวนและพัฒนามาตรการตลอดจนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย 
ที่สนามบินภายใต้ปัจจัยหลักที่กําหนดไว้ คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินเป็นหน่วย
ประสานงานในการนํามาตรการการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติที่สนามบินระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมใน
แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน  สมาชิกของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินจะต้องจัดต้ังขึ้น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสนามบิน  โดยท่ัวไปแล้วองค์ประกอบของคณะกรรมการการรักษา 
ความปลอดภัยควรจะเป็นดังต่อไปน้ี 

  1. ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

   - ผู้จัดการสนามบินหรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมท่ีได้รับการเห็นชอบโดยผู้อํานวย 
การสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  2. สมาชิก ควรจะรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปน้ี 

   - สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามท่ีจะสามารถปฏิบัติได้) 

   - ผู้ดําเนินงานสนามบิน 

   - ผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

   - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

   - หน่วยงานทหารในพ้ืนที่ 

   - สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

   - กรมศุลกากร 

   - กรมควบคุมโรค 

   - สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

   - สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

   - ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 

   - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

   - ผู้รับขน/ตัวแทนผู้รับขน 
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   - หน่วยงานที่ให้บริการภาคพ้ืน 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ดําเนินงานสนามบิน 

  3. เลขานุการคณะกรรมการ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินจะไม่ไปแทนที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหรือที่กําหนดขึ้นของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงในคณะอนุกรรมการฯ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินคือ 

1) ทําให้มั่นใจว่าได้มีการจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ให้สอดคล้อง 
กับข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) ทําให้มั่นใจว่าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)ให้ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการนํา
มาตรการการรักษาความปลอดภัยไปใช้ เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติในปัจจุบัน 

3) ติดตามมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆและพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม 
ในการต่อต้านภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่สนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ดูแลรักษา และพัฒนาแผนที่ (Maps) และแผนผัง (Charts) ของพื้นที่หวงห้ามที่สนามบิน
สนามบินและพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินการของสนามบิน ซึ่งจะต้องรวมถึงตําแหน่งที่ต้ังของจุด
ควบคุมการเข้าออก (Access Control Posts) จุดตรวจค้น (Security Screening Checkpoints) และ
รายละเอียดของเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยที่ถูกนําไปวางประจําตามจุดต่างๆ ของสนามบิน 

5) ทําให้มั่นใจว่าข้อกําหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  สื่อสาร 
กับบุคคลที่จําเป็นต้องรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ส่งเสริมการรวมกันของมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทั้งหมด 
ในการขยายหรือการพัฒนาสนามบิน 

7) จัดต้ังและบํารุงรักษาการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่องที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 

8) ทําให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย 
ของสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องรวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness Training)  การสํารวจด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Security Surveys) การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเฉพาะ
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ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Inspection) การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) 
และรวมถึงการสืบสวนการรักษาความปลอดภัย (Investigation) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็น 

9) ทําการทบทวนการจัดการการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งสนามบินเป็นประจําและรักษา
เอกสารแสดงรายการของจุดที่ล่อแหลมต่างๆรวมถึงเคร่ืองมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความสําคัญ 

10) ทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติและแผนต่างๆเพ่ือทําให้
แน่ใจว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยและแผนเหล่าน้ีมีความเพียงพอสาหรับสถานการณ์ปกติและจะต้อง
พัฒนาแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับช่วงระยะเวลาภัยคุกคามและช่วงระยะเวลาที่ตึงเครียดที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
สถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ 

11) ทบทวนผลของการสํารวจการรักษาความปลอดภัยและผลการตรวจสอบส่ิงอํานวย 
ความสะดวก การปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติที่สนามบินสนามบินเพ่ือพิจารณาและให้คําแนะนําในการแก้ไข
ข้อบกพร่องใดๆท่ีถูกระบุต่างๆให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

12) ทบทวนการรักษาความปลอดภัย ณ จุดล่อแหลมต่างๆ เครื่องมือและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกท่ีจําเป็นเสมอซึ่งหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือการแทรกแซงใดๆ ที่จุดดังกล่าว 
สิ่งเหล่าน้ีอาจจะเป็นภัยต่อการดําเนินงานของอากาศยานและสนามบิน 

13) ทําให้แน่ใจว่าข้อกําหนดของทางราชการที่ออกโดยสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย 

14) สําหรับการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นหรือการปรับปรุงมาตรการและขั้นตอน 
การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้ถูกนําไปปฏิบัติจริงโดยได้ปฏิบัติทันทีและมีประสิทธิผลในลักษณะที่มี
การประสานงานกันอย่างทั่วถึง 

15) แจ้งสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยถึงสภาพปัจจุบันของมาตรการขั้นตอน
การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่ที่สนามบินและเพ่ือใช้อํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยสําหรับการแก้ไขปัญหาใดๆที่เก่ียวข้องกับนโยบาย ประเด็นการกํากับดูแลซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปกป้องสนามบินและกิจกรรมต่างๆท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการขนส่งทางอากาศซึ่งไม่สามารถแก้ไข
ในระดับท้องถิ่นได้ 

16 )  ทบทวนความต้องการสําหรับการใ ห้ความรู้ เ รื่ องการ รักษาความปลอดภัย 
และการฝึกอบรมพนักงานของสนามบินและพนักงานอ่ืนๆ รวมทั้งจัดทําแผนฝึกอบรมแบบครอบคลุมตาม
ความเหมาะสม 

17) มั่นใจว่ามีการประสานงานกันในเร่ืองของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่
สาธารณะระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ  
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ที่เก่ียวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะลงในแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

อํานาจของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้อยู่ในแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) อํานาจน้ีรวมถึงข้อมูลของประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน องค์ประชุม 
ขอบเขตหน้าที่และรายละเอียดการดําเนินงาน รวมถึงความถี่ในการประชุมซึ่งอย่างน้อยต้องประชุม 1 ครั้ง  
ใน 1 ไตรมาส การร่างและการแจกวาระการประชุม และรายละเอียดของการติดตามผลงานเท่าที่จําเป็น 
สําเนาวาระการประชุมแต่ละคร้ังต้องเสนอสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ 
การรักษาความปลอดภัยสนามบิน ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กําหนดการประชุม อย่างไรก็ตามสมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกของ  แต่ละหน่วยงานอาจร้องขอให้มีการจัดประชุมก็ได้ ส่วนการจัดการประชุมวิสามัญ 
ของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยจะมีขึ้นเมื่อจําเป็น 

6.3 ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Manger)  

ผู้ดําเนินงานสนามบินแต่ละแห่งในประเทศไทย จะต้องแต่งต้ังผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย 
จะรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้จัดการสนามบินในการนํามาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนไปใช้ 
ซึ่งกําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และในการประสาน 
ความรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยการบินกับหน่วยงานอ่ืนๆที่สนามบิน ผู้จัดการด้านการรักษา 
ความปลอดภัยไม่ควรมีหน้าที่ อ่ืนใดและควรได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้จัดการ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยเหล่าน้ีรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 

6.4 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme: ASP)  

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
ผู้ดําเนินงานสนามบินแต่ละแห่งต้องพัฒนา นําไปใช้และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  
ที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง ซึ่งแจงรายละเอียดแต่ละมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยที่มีอยู่ที่สนามบินเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   

ห้ามผู้ดําเนินงานสนามบินให้บริการต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ดําเนินการการเดินอากาศ
ต่างชาติที่อยู่ภายใต้แผนฯน้ี เว้นแต่ ได้รับการอนุญาตและมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ต้อง 

1) จัดให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในอากาศยาน
ขณะดําเนินการการขนส่งเพ่ือต่อต้านการก่ออาชญากรรมร้ายแรง การจี้อากาศยานและการนําอาวุธ วัตถุ
ระเบิดหรือระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นไปบนอากาศยาน 

2) จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้จัดการสนามบิน 
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3) เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องที่ถูกกําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

4) ได้รับการรับรองโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5) ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจค้น การนํา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ รวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
บทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) โดยจะต้องนําเสนอการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASC) พิจารณาก่อนส่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้อง 

1) เก็บรักษาสําเนาที่เป็นปัจจุบันและให้มีความสมบูรณ์ของแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) และส่งสําเนาแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินแก่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ตามท่ีร้องขอ 

2) จํากัดการแจกจ่าย การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่เป็น
ความลับหรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคลที่จําเป็นต้องรู้เท่าน้ัน 

3) เผยแพร่ส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ให้แก่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสําหรับนําไปปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่ต้องการ ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องรักษา
รายการที่เป็นปัจจุบันของทุกๆหน่วยงานที่ได้รับสําเนาหรือบางส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) 

4) ส่งคําร้องขอทั้งหมดสําหรับข้อมูลและข่าวสารที่สําคัญในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(Sensitive Security Information; SSI) ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอ่ืนๆถึงสํานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5) กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลและข่าวสารที่สําคัญในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Sensitive Security Information; SSI) ต้องแจ้งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ทราบ 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องรวบรวมสิ่งต่อไปน้ีให้อยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

1) ช่ือ ช่องทางการติดต่อ หน้าที่ เ ง่ือนไขการฝึกอบรมของผู้จัดการด้านการรักษา 
ความปลอดภัย 

2) คําอธิบายของพ้ืนที่หวงห้าม ให้รวมถึง 

2.1) คําอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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2.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในหรือติดกับเขตพ้ืนที่หวงห้ามซึ่งมีผลกระทบต่อ 
การรักษาความปลอดภัย 

2.3) มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่หวงห้ามที่กําหนดโดยแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)    

2.4) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ควบคุมการเคลื่อนไหวภายในเขตพ้ืนที่หวงห้ามรวมถึงระบบบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้าม 

2.5) คําอธิบายของป้ายที่แสดงเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

3) คาํอธิบายของเขตการบิน จะต้องรวมถึง 

3.1) คําอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในหรือติดกับเขตการบินซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษา
ความปลอดภัย 

3.3) มาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการเข้าออกเขตพ้ืนที่การบิน 

3.4) มาตรการที่ควบคุมการเคลื่อนไหวภายในเขตพ้ืนที่การบินซึ่งรวมถึงระบบบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

3.5) คําอธิบายของป้ายที่แสดงเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

4) คําอธิบายของพ้ืนที่ที่ต้องแสดงบัตรอนุญาตต้องรวมถึง 

4.1) คําอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและ 

4.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานที่ติดกับพ้ืนที่ที่ต้องแสดงบัตรอนุญาต 

5) คําอธิบายของเขตพ้ืนที่ปลอดอาวุธต้องรวมถึง 

5.1) แผนภาพที่แสดงระยะโดยระบุรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

5.2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่และการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่
เมื่อจุดตรวจค้นผู้โดยสารน้ันไม่ได้ปฏิบัติงาน 

5.3) มาตรการท่ีใช้ควบคุมการเข้าออก 

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้ 
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ข้องเกี่ยวกับการตรวจค้นรายบุคคลและสัมภาระ ถ้าหน้าที่เหล่าน้ีได้มอบหมายให้
ผู้ดําเนินงานสนามบิน 
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7) ขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ข้องเก่ียวกับการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ถ้ามีการนําไปใช้ 

8) ขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้  
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ข้องเก่ียวกับการใช้ระบบเอ็กซเรย์ ถ้ามีการนําไปใช้ 

9) ขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้  
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ข้องเก่ียวกับการใช้ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ถ้ามีการนําไปใช้ 

10) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้ให้สอดคล้องกับการตรวจสอบประวัติที่ถูกกําหนดโดยแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

11) คําอธิบายของระบบบัตรอนุญาตบุคคลเข้าพ้ืนที่ 

12) ขั้นตอนการติดตามบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพ้ืนที่ต่างๆ 

13) ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเจอสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบในพ้ืนที่
ควบคุม (Challenge Procedure) 

14) แผนการฝึกอบรมที่กําหนด  

15) คําอธิบายกฎหมายที่สนับสนุนการบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

16) ระบบการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยเอกสารต่างๆ 

17) ขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใช้เพ่ือ
สนับสนุนหน้าที่การตรวจค้นของผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศต่างประเทศ 

18) แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) 

18 .1 )  การปฏิ บั ติและขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ในกรณี เ กิด เห ตุการณ์ จี้ เ ค ร่ื อง บิน  
การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอากาศยานหรือสนามบิน 

18.2) กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง 
ในการจัดการเหตุการณ์จี้เคร่ืองบิน การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับอากาศยานหรือสนามบิน 

18.3) กําหนดผู้มีอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการในระดับสนามบินเพ่ือตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์จี้เครื่องบิน การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอากาศยาน
หรือสนามบิน 
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18 .4 )  กํ าหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ เข้ าจั ดการ กับ เห ตุการณ์ ต่าง  ๆ  
ซึ่งต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการจัดการ โดยขึ้นอยู่กับระดับภัยคุกคามของแต่ละเหตุการณ์ 

19) ขั้นตอนการปฏิบัติในการแจกจ่าย การเก็บรักษา และการทําลายแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน และข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นช้ันความลับ 

20) ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

21) ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

22) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพภายใน 

23) ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยอ่ืน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ดําเนินงานสนามบินต้ังใจ
ที่จะใช้กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติอ่ืนๆ 

24) แผนรักษาความปลอดภัยหรือขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่
สนามบิน 

25) มาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงและป้องกัน 
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมายตามท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงาน
ระดับชาติที่เก่ียวข้อง 

6.5 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Programme  
: AOSP) 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ ดําเนินการเดินอากาศของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ดําเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศแต่ละรายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์และแต่ละกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติการการบินทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติการการบินของบริษัทในประเทศไทย จะต้องพัฒนา นําไปใช้และ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยต้องมี
รายละเอียดเพ่ือทําให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อกําหนด เง่ือนไขของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP)  จะต้องส่งให้สํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือรับรอง 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องแต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่ง
อ่ืนในระดับหน่วยงานและจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานหลักของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
สําหรับทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและประสานงานกับสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย ตามที่ได้ระบุไว้ใน แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ไม่ว่าหัวหน้า
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือตําแหน่งอ่ืนที่แต่งต้ังสําหรับการรักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถติดต่อ
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศต่างประเทศดําเนินการจัดทํา นําไปใช้และ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่รับรองโดยสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย โดยอย่างน้อยจะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1) จัดให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในอากาศยาน
ขณะดําเนินการขนส่งเพ่ือต่อต้านการก่ออาชญากรรม การจ้ีอากาศยานและการนําอาวุธ วัตถุระเบิดหรือ
ระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นไปบนอากาศยาน 

2) จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงานดังกล่าว  

3) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) จะต้องได้รับการรับรองจาก
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่มีแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ต้องมีหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 

1) จัดเก็บรักษาต้นฉบับของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP)  
ณ สํานักงานใหญ่ 

2) จัดให้มีสําเนาแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ฉบับสมบูรณ์ 
ที่ใช้ได้ง่าย หรือ ส่วนที่เก่ียวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) หรือวิธีการ 
การนําไปใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละสนามบินที่ใช้บริการ 

3) จัดทําสําเนา แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ให้มีความพร้อมที่
จะให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบตลอดเวลา 

4) จํากัดการเผยแพร่ เปิดเผย และความพร้อมของข้อมูลที่อยู่ใน แผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) กับบุคคลต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องรู้เท่าน้ัน  

5) หากต้องการข้อมูลและข่าวสารท่ีสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Sensitive 
Security Information; SSI) ให้ส่งคําร้องขอต่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทําตามแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่ระบุ
วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆไว้ เพ่ือปกป้องผู้โดยสาร ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน พนักงานภาคพ้ืน 
อากาศยานและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ จากการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
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เว้นแต่ได้รับการเห็นชอบโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

1) จุดประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) และ 
ความรับผิดชอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้นําไปปฏิบัติได้จริง 

2) มาตรการรักษาความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) และอุปกรณ์ที่ใช้
ดําเนินงานอากาศยาน 

3) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับการตรวจและค้น
เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน (Search and Check) 

4) มาตรการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน ไปรษณียภัณฑ์ สินค้า และสรรพภัณฑ์
อากาศยาน (Aircraft Stores)  

5) รายละเอียดของรายการอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Equipment) 
เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ ระบบเอ็กซเรย์ ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น (ถ้ามีการนําไปใช้) 

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดเพ่ือทําให้แน่ใจว่าไม่มีอาวุธ วัตถุระเบิดและอุปกรณ์อันตรายต่าง ๆ สิ่งของหรือ
ของเหลวที่ถูกทิ้งไว้บนอากาศยาน ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง 

7) มาตรการการจับคู่สัมภาระกับผู้โดยสาร ( Baggage Reconciliation)  

8) มาตรการการปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งของศาลปกครองให้ 
สอดคล้องกับข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับการส่งนักโทษภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ติดอาวุธผู้บังคับใช้
กฎหมาย 

9) มาตรการเก่ียวข้องกับการขนส่งอาวุธที่ได้รับการอนุญาตขึ้นบนห้องผู้โดยสารอากาศยาน
และอาวุธที่ขนส่งใต้ท้องอากาศยาน 

10) มาตรการการคุ้มครองห้องของผู้ควบคุมอากาศยานจากการบุกรุกโดยไม่มีอํานาจ 

11) มาตรการการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าไปยังลานจอดอากาศยาน 
รวมถึงการตรวจตราและการดูแลอากาศยานบนลานจอด ระหว่างการให้การบริการ หรือในพ้ืนที่บํารุงรักษา 

12) มาตรการต่าง ๆ ที่ทําให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนิน 
การเดินอากาศ (AOSP)  และการประเมินแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

13) มาตรการการควบคุมบัตรอนุญาต ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและส่งคืนบัตรอนุญาต
สําหรับเข้าเขตพ้ืนที่หวงห้ามให้กับผู้ดําเนินงานสนามบินเมื่อพนักงานของตนหรือบุคคลที่ตนว่าจ้างพ้นหน้าที่ใน
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การเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม หรือในกรณีที่บัตรหมดอายุ รวมถึงกรณีที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศไม่มีสิทธิให้บริการ
อีกต่อไป ทั้งน้ีแจ้งให้ผู้ดําเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามของพนักงาน
ของตนหรือบุคคลที่ตนว่าจ้างหาย ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรน้ัน หรือเมื่อบัตรอนุญาต 
ของพนักงานซึ่งการว่าจ้างน้ันสิ้นสุดแล้วแต่ไม่นํามาคืน 

14) รายละเอียดการควบคุมคุณภาพภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ โดยให้สอดคล้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASQCP) 

15) มาตรการท่ีใช้ให้สอดคล้องกับเอกสิทธ์ิห้องผู้ควบคุมอากาศยาน  

16) แผนเผชิญเหตุ หรือแผนฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน ซึ่งรวมถึง  

16 .1 )  การปฏิ บั ติและขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ในกรณี เ กิด เห ตุการณ์ จี้ เ ค ร่ื อง บิน  
การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอากาศยานหรือสนามบิน 

16.2) ขั้นตอนปฏิบัติขณะทําการบิน เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือเช่ือว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย
อยู่บนอากาศยาน 

16.3) การอพยพ (Evacuation) และการตรวจค้นอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
(Aircraft Security Search) บนภาคพ้ืน 

16.4) มาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษที่ถูกกําหนดให้ใช้ในช่วงเวลาของภัยคุกคาม 
ที่เพ่ิมขึ้นสําหรับเที่ยวบินและเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูง  หรืออย่างใดอย่างหน่ึง 

17) โครงสร้างองค์กรและการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน (Security Accountable Manager) 

18) ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

19) มาตรการรักษาความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศ 
ยาน (Catering Stores) และการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และกระบวนการทําความสะอาด
อากาศยาน (Aircraft Cleaning) และการบํารุงรักษาภาคพ้ืนดิน (Ground Maintenance Operation) 

20) กระบวนการตอบสนองของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง  
ต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออุบัติการณ์ ที่เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ 

21) ขั้นตอนการบรรยายสรุป (Briefing) ของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานในกรณีที่มี
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน  
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22) การสรรหาและการฝึกอบรมของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรมการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

6.6 แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม  

ตัวแทนควบคุมต้องจัดทําและรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมที่มีรายละเอียดอยู่
ในมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ละข้อ เพ่ือทําให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเป็นข้อกําหนด 
ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ห้ามตัวแทนควบคุมใด ๆ นําส่งสินค้าให้กับผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศ เว้นแต่ตัวแทนควบคุมใช้และปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมที่เห็นชอบ 
โดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุมต้องระบุถึงการรักษาความปลอดภัย 
ของอากาศยานเท่าๆกันกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสัมภาระในการขนส่งสินค้าทางอากาศเพ่ือ
ต่อต้าน การก่ออาชญากรรมรุนแรงและสลัดอากาศ และต่อต้านการข้ึนไปบนอากาศยานของบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาต วัตถุระเบิดที่ไม่มีการอนุญาต ระเบิดเพลิง สารหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งน้ีให้สอดคล้อง 
กับข้อกําหนดของข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  

ตัวแทนควบคุมต้องแน่ใจว่าลูกจ้างของตนและตัวแทนต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษา
ความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม  

ตัวแทนควบคุมต้อง 

1) รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และให้สําเนาแก่
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

2) จํากัดการแจกจ่าย การเปิดเผย การให้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือหรือข้อมูลที่ที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลซึ่งจําเป็นต้องรู้ 

3) ส่งคําร้องขอสําหรับข้อมูลที่ เป็นความลับหรือหรือข้อมูลที่ที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลอ่ืน ๆ ไปยังสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมให้รวมถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเรื่อง 
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยแผนรักษา 
ความปลอดภัยตัวแทนควบคุมต้อง 
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1) ถูกออกแบบเพ่ือป้องกันหรือยับย้ังการเข้าไปของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และวัตถุระเบิด 
ระเบิดเพลิงและสารหรือวัตถุอันตรายที่นําขึ้นไปบนอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2) มีขั้นตอนการปฏิบัติและคําอธิบายของสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่เก่ียวข้องกับการรับและส่งสินค้า 

3) มีขั้นตอนการปฏิบัติและหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลใดๆ
ซึ่งรับ จัดการ ขนส่ง หรือส่งสินค้าในนามของตัวแทนควบคุม 

6.7 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน (Airport Tenant 
Security Procedures) 

ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่สนามบินแต่ละรายซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารหรือพ้ืนที่ภายในอาคารของ
สนามบินที่สามารถผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่หวงห้าม (SRA) ของสนามบินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การรักษาความปลอดภัย จะต้องจัดทํา นําไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของ
ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินให้เหมาะสมตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ขั้นตอนการปฏิบัติควรจะเขียนให้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และส่งให้ผู้ดําเนินงานสนามบิน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับแผนรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

6.8 การรับรอง การแก้ไข และการคงไว้ซ่ึงแผนรักษาความปลอดภัย 

ในส่วนน้ีให้ใช้กับให้ทุกหน่วยงานท่ีถูกกําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ในการไปพัฒนาและนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ไปใช้ 
โดยผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  ผู้ดําเนินการเดินอากาศต่างประเทศ ผู้ให้บริการจราจรทาง
อากาศ ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุมต่างๆ ซึ่ งในหัวข้อน้ีจะเรียกหน่วยงานเหล่าน้ี ว่า  
“ผู้ดําเนินงาน” 

ผู้ดําเนินงานแต่ละรายที่ถูกกําหนดให้มีแผนรักษาความปลอดภัยต้องส่งแผนให้สํานักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง ทั้งน้ีการรับรองดังกล่าวจะเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
(SOP) ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจค้น และการนําเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ หากมีผลกระทบกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
บทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของผู้ดําเนินงาน ผู้ดําเนินงานต้องแจ้งสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือทําการแก้ไขแผนรักษา
ความปลอดภัยของตน โดยการแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานการบิน
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พลเรือนแห่งประเทศไทย และการแก้ไขที่เสนอไปแล้วน้ันจะแสดงถึงระดับของการรักษาความปลอดภัยที่ถูก
กําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ทั้งน้ี หากผู้ดําเนินงานมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนที่ได้รับการรับรองโดย
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว หรือสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีคําสั่งให้ 
ผู้ดําเนินงานแก้ไขเพ่ิมเติมแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
สภาพแวดล้อมเหตุการณ์ และระดับของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ดําเนินงานย่ืนแผนที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

ถ้าสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบว่ามีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศหรือการบินพาณิชย์ที่ทําให้ขั้นตอน 
การปฏิบัติในส่วนน้ีขัดกับประโยชน์สาธารณะ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาจจะออก 
การแก้ไขปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้ดําเนินงานได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นน้ี สํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ต้องรวบรวมข้อความสรุปเหตุผลและสิ่งที่ค้นพบสําหรับข้อแก้ไขเร่งด่วนน้ัน  
ผู้ดําเนินงานจะต้องย่ืนอุทธรณ์สําหรับเพ่ือขอให้พิจารณาใหม่ อย่างไรก็ตามจะไม่เปลี่ยนวันเวลาที่มีผลบังคับใช้
ของการแก้ไขฉุกเฉินเร่งด่วนน้ัน 

ในกรณีที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการปฏิบัติ
โดยทันที ซึ่งเมื่อคํานึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วทําให้ขั้นตอนการปฏิบัติในบทน้ีขัดแย้ง 
กับประโยชน์สาธารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะเพิกถอนแผนรักษา
ความปลอดภัยที่อนุมัติแล้วอย่างฉุกเฉิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ีผู้อํานวยการสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ดําเนินงานทราบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบหรือคําสั่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับการเพิกถอนฉุกเฉินน้ัน ผู้ดําเนินงานอาจจะอุทธรณ์
สําหรับการพิจารณาใหม่ อย่างไรก็ตามคําอุทธรณ์น้ีจะไม่มีผลในการเปลี่ยนวันบังคับใช้ 

หลังจากการเห็นชอบกับแผนรักษาความปลอดภัย ผู้ดําเนินงานแต่ละรายต้องแจ้งสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปน้ี 

1) ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรการ การฝึกอบรม ขอบเขตพ้ืนที่ หรือบุคลากร ที่อยู่ในแผน
รักษาความปลอดภัย 

2) การดําเนินงานที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนรักษาความปลอดภัย 

3) ผังหรือโครงสร้างทางกายภาพของพ้ืนที่ใดๆท่ีใช้ในกระบวนการตรวจค้น ทางเข้า หน้าที่
ในการควบคุมการเคลื่อนไหว 
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ผู้ดําเนินงานต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในแผน 
ของตน ซึ่งเป็นไปตามระดับภัยคุกคามที่กําหนดโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีหากเกิด
เหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุของผู้ดําเนินงาน 

ทั้งน้ี สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะออกจดหมายข่าว (Security Bulletin)  
เพ่ือแจ้งผู้ดําเนินงานในเรื่องที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย จดหมายข่าว (Security Bulletin) ถือว่าเป็น
คําแนะนํา เมื่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม
เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการตอบสนองต่อการประเมินภัยคุกคามหรือต่อภัยคุกคามเฉพาะต่อการบินพลเรือน 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะออกคําสั่ง (Security Direction) ที่กําหนดมาตรการบังคับใช้
ต่างๆ 

ผู้ดําเนินงานแต่ละรายต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคําสั่ง (Security Direction) ที่ออกให้ภายใน
เวลาที่กําหนดในคําสั่ง (Security Direction) ผู้ดําเนินงานแต่ละรายที่ได้รับคําสั่ง (Security Direction) ต้อง 

1) จะตอบรับด้วยวาจาของคําสั่ง (Security Direction) กับสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนดในคําสั่ง (Security Direction) และ 

2) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมาตรการต่างๆ ที่ได้นํามาใช้ตามคําสั่ง (Security Direction) 
หรือจะนํามาใช้ ถ้าคําสั่ง (Security Direction) ยังไม่ถึงวันบังคับภายในเวลาที่กําหนดในคําสั่ง (Security 
Direction) 

ในเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ดําเนินงานไม่สามารถนํามาตรการในคําสั่ง (Security Direction) ไปปฏิบัติได้ 
 ผู้ดําเนินงานต้องเสนอมาตรการที่ใช้แทนกันได้และเหตุผลของมาตรการน้ันให้กับสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพ่ือทําการเห็นชอบ ผู้ดําเนินงานต้องส่งมาตรการต่างๆที่ขอใช้แทนภายในระยะเวลาที่ระบุ 
ในคําสั่ง (Security Direction) ผู้ดําเนินงานต้องนํามาตรการที่ขอใช้แทนนั้นที่เห็นชอบแล้วไปปฏิบัติ 

ผู้ดําเนินงานที่ได้รับคําสั่ง (Security Direction) อาจจะต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับคําสั่ง (Security 
Direction) น้ัน  โดยการส่งข้อมูล ความคิดเห็น หรือเหตุผลโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย โดยที่อาจจะแก้ไขคําสั่ง (Security Direction) ตามข้อสังเกตน้ัน การส่งข้อสังเกต 
จะไม่มีผลต่อวันบังคับใช้ 

ผู้ดําเนินงานที่ได้รับคําสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และบุคคล
แต่ละคนที่ได้รับข้อมูลจากคําสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) ต้อง 

1) จํากัดการได้รับคําสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และ
ข้อมูลในเอกสารทั้งสองให้กับบุคคลที่จําเป็นต้องรู้สําหรับการปฏิบัติการ 
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2) ปฏิเสธที่จะให้คําสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และ
ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารทั้งสองกับบุคคลต่างๆที่ไม่ใช่บุคคลที่จําเป็นต้องรู้โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรของผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

6.9 การสื่อสารกับสื่อมวลชน (News Media Communications)  

ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ตอบคําถามเก่ียวกับการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนที่สื่อมวลชนเป็นผู้ถาม  

ในกรณีที่ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ข่าวได้ ผู้อํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องแต่งต้ังบุคคลใด ๆ เป็นผู้แทนในการตอบคําถามหรือสื่อสาร
กับสื่อมวลชน ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

6.10 การสื่อสารและความร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆ (Communication and Cooperation with other 
States) 

การร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ซึ่งจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยการบินทั่วโลกที่สอดคล้องกัน ผลสําเร็จของ 
การปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างรัฐ คือ 

1) ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยทั่วๆไป 

2) ช่วยให้เกิดการนําไปปฏิบัติจริงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

3) เพ่ิมระดับการรับรู้ของประชาชนที่เดินทางให้มากขึ้นและเพ่ิมความม่ันใจในระบบ 
การรักษาความปลอดภัยการบิน 

4) ช่วยให้มีสิ่งสกัดก้ันจากผู้ที่มีความต้ังใจกระทําอันเป็นการอันแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายต่อการบิน 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะแลกเปลี่ยนส่วนของแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ที่เหมาะสมแก่รัฐอ่ืน ๆ เมื่อรัฐน้ัน ๆ ร้องขอ และจะให้ความร่วมมือ 
กับรัฐอ่ืนๆ ในการปรับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพ่ือที่จะให้การปฏิบัติ
ต่าง ๆ ระหว่างรัฐต่าง ๆ สอดคล้องกันและช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนโดยรวม 

เมื่อรัฐอ่ืนใดร้องขอ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือแก่รัฐอ่ืน ๆ มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษที่ใช้กับเที่ยวบินใด ๆ เป็น 
การเฉพาะเจาะจง หรือมาตรการที่ใช้กับเที่ยวบินของผู้ดําเนินการเดินอากาศของรัฐน้ันๆ 
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สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกับรัฐอ่ืนตามความจําเป็นในการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) และแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP)  

ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินภัยคุกคาม หรืออย่างใดอย่างหน่ึงที่มีต่อการบิน 
พลเรือน หากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบถึงภัยคุกคามโดยข้อมูลได้มาจากแหล่งข่าวที่
เช่ือถือได้ และภัยคุกคามดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐอ่ืน ๆ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
โดยการประสานงานผ่านคณะอนุกรรมการด้านการประเมินความเสี่ยงจะดําเนินการแจ้งผู้มีอํานาจในการรักษา
ความปลอดภัยการบินของรัฐน้ันโดยเร็วที่สุด  

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควรจะจัดให้มีการป้องกันและมีขั้นตอน 

การจัดการที่เหมาะสมสําหรับข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความอ่อนไหวซึ่งได้รับจากรัฐอ่ืนๆด้วย 
หรือข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยที่อ่อนไหวซึ่งส่งผลกระทบด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐอ่ืนๆ
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกนํามาใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน 
การปฏิบัติต่างๆจะถูกร้องขอโดยรัฐน้ันๆแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องถูกจํากัดไว้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ที่จําเป็นต้องรู้เท่าน้ันและหากไม่ใช้ควรจะได้รับการเก็บรักษาโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคล
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าวทั้งที่โดยต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาและเห็นชอบในคําร้องขอจากรัฐอ่ืนสําหรับ
บุคคลที่พกพาอาวุธในขณะเดินทางในระหว่างทําการบินเข้าและออกจากประเทศ 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานตามที่ระบุในแผนเผชิญเหตุ จะรวบรวม
และส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้กับรัฐอ่ืนๆ ผ่านทางระบบการบริการจราจรทางอากาศท่ีรับผิดชอบต่อการจราจร
ทางอากาศสําหรับอากาศยานภายใต้การกระทําอันเป็นแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศที่เก่ียวข้องสถานการณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแผนเผชิญเหตุ 
ต้องให้ความช่วยเหลือต่ออากาศยานภายใต้การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้
เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบการจราจรทางอากาศ และการอนุญาตลงจอด 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้แต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการกระทํา
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงรัฐผู้จดทะเบียน (State of Registry) รัฐผู้ดําเนินงาน 
(State of Operator)  และรัฐของพลเมืองที่เป็นตัวประกัน ผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

ข้อตกลงทวิภาคีเรื่องบริการทางอากาศ (Bilateral Agreement on Air Services) ควรจะรวมถึง
ข้อความท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
มีนโยบายที่จะใช้ Model Clause on Aviation Security and Bilateral or Regional Model Agreement 
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on Aviation Security ของคู่มือรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Doc 
8973) ในการทําข้อตกลงทวิภาคี เรื่องบริการทางอากาศกับรัฐอ่ืน 

การแจ้งเตือนใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้บท
น้ีต้องส่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด โดยผู้อํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ละกรณี 

ยกเว้นข่าวกรอง  ข้อมูลภัยคุกคาม คําร้องขอโดยรัฐอ่ืนๆภายใต้บทน้ีต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการประเมินและประสานคําร้องขอ
กับองค์กรที่เก่ียวข้องในประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อ
การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคําร้องขอต่างๆ  การตัดสินใจนี้จะส่งต่อไปยังผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เอกสารร้องขอใดที่ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ(การทูต)จะถูกส่งให้กระทรวงการต่างประเทศโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะส่งข้อมูลไปยังรัฐที่ร้องขอต่อไป สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะ
ยังคงเก็บรักษารายช่ือของหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีทั้งหมดที่ได้รับข้อมูล 

คําร้องขอที่เก่ียวข้องกับข่าวกรอง ข้อมูลภัยคุกคามที่ทําภายใต้บทน้ีต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการประเมินและประสานงานคําร้องขอให้กับองค์กร 
ที่เก่ียวข้องสํานักข่าวกรองแห่งชาติรับผิดชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในคําร้องขอ การตัดสินใจน้ีจะส่ง
ต่อไปยังผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสํานักข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วที่สุด 

6.11 การประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Communication with ICAO) 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
ในการแต่งต้ังให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินตามที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ถ้าหน่วยงานน้ันๆ เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยจะแจ้งให้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยไม่ชักช้า 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะจัดทํารายงานให้องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ผิดต่อการบินพลเรือนตามที่ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความเห็นต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินทั้งหมด องค์ประกอบอุตสาหกรรม กลุ่มตัวแทนลูกจ้าง 
หรือ หน่วยงานของรัฐอาจจะร้องขอต่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการให้คําแนะนําเรื่องที่
เก่ียวข้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการนําเสนอต่อองค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศแทนตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม  สํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยอาจจะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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บทท่ี 7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันสนามบิน อากาศยาน การบินท่ัวไป และ
บริเวณตดิตัง้เครื่องช่วยการเดินอากาศ 

7.1 การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

7.1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)  

 วัตถุประสงค์ของบทน้ีคือ ให้รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการที่ผู้ดําเนินงานสนามบินในประเทศไทย
จะต้องนําไปปฏิบัติจริง เพ่ือที่จะจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน 
ด้านการบินพลเรือน  

 7.1.2 ความรับผิดชอบ  (Responsibilities)  

 ผู้ดําเนินงานสนามบินมีความรับผิดชอบในการทําให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการที่มีรายละเอียดอยู่ใน
บทน้ี ได้ถูกนําไปปฏิบัติจริงและถูกกําหนดขึ้นในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) (เอกสารแนบ 3) 

 7.1.3 ข้อกําหนดต่าง ๆ เก่ียวกับการวางแผนสนามบิน (Airport Planning Requirements) 

 การออกแบบ (Design)  แผนผัง (Layout) ของสนามบิน อาคารผู้โดยสาร อาคารคลังสินค้า และ
อาคารอ่ืน ๆ ที่มีช่องทางผ่านเข้าถึงบริเวณใดบริเวณหน่ึงของเขตการบิน ผู้ดําเนินงานที่เก่ียวข้องจะต้อง
คํานึงถึงข้อกําหนดที่สําคัญที่เก่ียวข้องต่อไปน้ี 

1) การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลที่มีข้อจํากัดในการ
เคลื่อนที่ของสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) และการจับคู่
สัมภาระกับผู้โดยสารน้ัน  

2 )  มาตรการ รักษาความปลอดภัยสํ าหรับสินค้ า   คู เรี ยร์ (Courier)  พัส ดุส่ ง ด่วน  
ไปรษณียภัณฑ์  การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) สินค้าที่จะนําไปขายในเขตบริเวณพ้ืนที่หวงห้ามและขายบน
อ า ก า ศ ย า น 
(Merchandise) ตลอดจนสรรพภัณฑ์ (Stores) 

3) การป้องกันและควบคุมการเข้าออกเขตการบินและพ้ืนที่หวงห้าม และพื้นที่สําคัญต่างๆ 
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆที่มีความสําคัญต่อสนามบิน 

4) การใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.1.4 แนวแบ่งพ้ืนที่เขตการบินกับพ้ืนที่สาธารณะ (Airside/Landside Boundaries)   
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 แนวแบ่งระหว่างพ้ืนที่เขตการบินและพ้ืนที่สาธารณะต้องถูกกําหนดขึ้นที่สนามบิน การผ่านเข้าออก 
ที่แนวแบ่งเขตน้ีต้องได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือการใส่กุญแจประตูทางเข้า  
โดยต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจํา 

 7.1.5  พ้ืนที่หวงห้าม (Security Restricted Areas) 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องระบุพ้ืนที่ของสนามบินที่ได้รับการประเมินเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็นสําคัญ  
รวมถึงการควบคุมการเข้าพ้ืนที่  การควบคุมการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่ต้องนํามาใช้กับพ้ืนที่ดังกล่าว  
เช่น พ้ืนที่ขาออกที่อยู่ระหว่างจุดตรวจค้นและอากาศยาน (หรือเรียกว่าพ้ืนที่ปลอดอาวุธ) หลุมจอดอากาศยาน 
พ้ืนที่เตรียมสัมภาระ (Baggage Make-up Area) พ้ืนที่ที่อากาศยานถูกนําไปให้บริการและมีสัมภาระที่ผ่าน
การตรวจค้นแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงอาคารสินค้า ศูนย์ไปรษณียภัณฑ์ ครัวการบิน และพ้ืนที่ทําความสะอาดอากาศ
ยาน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับการกําหนดของผู้ดําเนินงานสนามบินโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง  

 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องส่งรายละเอียดพ้ืนที่หวงห้ามทั้งหมด รวมถึงแผนที่และแผนผังทาง
สถาปัตยกรรมของพ้ืนที่หวงห้ามที่ระบุไว้ในบทน้ีให้กับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ทั้งน้ี ให้ส่งรายละเอียดที่ใช้ทดแทนหรือแก้ไขต่อสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือขอความเห็นชอบตามความจําเป็น พ้ืนที่หวงห้ามที่ได้รับความเห็นชอบ
ต้องมีรายละเอียดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

 ภายหลังจากการกําหนดพ้ืนที่หวงห้ามแล้ว ผู้จัดการสนามบินต้องมีการประกาศขอบเขตของพ้ืนที่ 
หวงห้ามไว้โดยรอบและทางเข้าของพ้ืนที่ น้ันอย่างเหมาะสม  โดยให้แสดงรายละเอียดอยู่ในแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

 7.1.6 พ้ืนที่ควบคุม (Controlled Areas) 

 นอกเหนือจากพ้ืนที่หวงห้ามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1.5 ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องระบุพ้ืนที่อ่ืนๆของ 
สิ่งติดต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญภายในสนามบินหรือภายนอกสนามบินสําหรับการดําเนินงาน
สนามบินให้มีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการจํากัดการเข้าถึง  พ้ืนที่ควบคุมเหล่าน้ีอาจหมายรวมถึงพ้ืนที่หรือ 
สิ่งต่อไปน้ี เป็นอย่างน้อย 

7.1.6.1 พ้ืนที่เขตการบินทั้งหมดที่อยู่นอกพ้ืนที่หวงห้าม 

7.1.6.2 สิ่งติดต้ังที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ซึ่งรวมถึง 

1) สถานีรับ-ส่ง-ทวนสัญญาณการสื่อสารทางอากาศ เสาอากาศ และพ้ืนที่ที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหล่าน้ีต้ังอยู่ 

2) เครื่องช่วยในการเดินอากาศ เสาอากาศของเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ และพ้ืนที่ที่มี 
สิ่งอํานวยความสะดวกเหล่าน้ีติดต้ังอยู่ 
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3) เรดาร์  เสาอากาศของเรดาร์  และพ้ืนที่มีเรดาร์ และเสาอากาศต้ังอยู่ 

4) พ้ืนที่ทั้งหมดที่ระบบไฟฟ้าสนามบินติดต้ังอยู่ 

5) ชุดอุปกรณ์สําคัญที่สําหรับใช้ด้วยกันกับสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Accessory 
Equipment) เช่น เครื่องป่ันไฟ แผงเซลแสงอาทิตย์ ที่ใช้กับข้อ 1), 2), 3)  และ 4) รวมทั้งพ้ืนที่อุปกรณ์เหล่าน้ี
ติดต้ังอยู่ 

6) สถานีดับเพลิง คลังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงการบิน   คลังสินค้าศุลกากร และบริเวณ พ้ืนที่
ที่มีสิ่งเหล่าน้ีต้ังอยู่ 

7) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคคลสําคัญ (VIP) ภายในอาคารผู้โดยสาร 

 7.1.7 การดําเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดการรักษาความปลอดภัย (Prosecution) 

 บุคคลใด ๆ ที่เข้าไปในพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุผลอันควร 
อาจจะต้องถูกดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 7.1.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Measures) 

  7.1.8.1 ทั่วไป 

  ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าสนามบินมีสิ่งติดต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
ในสนามบินมีการป้องกันการบุกรุกและการนําวัตถุต้องห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนํามาตรการป้องกัน
ต่างๆมาใช้ร่วมกัน ได้แก่ สิ่งกีดขวางทางกายภาพ มาตรการควบคุมการเข้าพ้ืนที่ การตรวจค้นบุคคล 
ยานพาหนะ สินค้าและวัตถุอ่ืนๆ การตรวจตราโดยการเดินตรวจและการตรวจตระเวนโดยใช้ยานพาหนะ 

  7.1.8.2 การรักษาความปลอดภัยแนวแบ่งเขตรอบสนามบิน (Perimeter Security) 

  ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าแนวรอบสนามบินจะต้องถูกกําหนดแนวเขตและป้องกัน
โดยส่ิงกีดขวางทางกายภาพและสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติที่เพียงพอท่ีจะป้องกันการบุกรุกเข้าไปยังพ้ืนที่ 
เขตการบินและพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะต่างๆของสนามบินโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่ต้ังใจและไม่ได้
ต้ังใจก็ตาม  รวมถึงการสร้างตระแกรงเหล็กป้องกันบุคคลผ่านเข้าในท่อนํ้าทิ้ง ท่อหรืออุโมงค์ต่างๆด้วย 

  7.1.8.3 พ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุม (Security Restricted and Controlled Areas) 

  ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมได้รับการป้องกันโดยสิ่ง
กีดขวางทางกายภาพท่ีเหมาะสมตามที่สามารถทําได้ ถ้าไม่สามารถสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่เหมาะสมได้ 
จะต้องมีการตรวจตราให้เพียงพอเพ่ือตรวจจับและป้องกันการเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
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  การเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมจะต้องผ่านจุดควบคุมการเข้าออกที่มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยควบคุมอยู่ ส่วนช่องทางอ่ืนๆทั้งหมดที่ใช้ผ่านเข้า-ออกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ลิฟต์ ท่อต่างๆ 
เป็นต้น  ต้องมั่นใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยเมื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตนํามาใช้เป็นช่องทางสําหรับเข้า-ออก
พ้ืนที่ดังกล่าว 

 7.1.8.4 พ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside Security) 

  ผู้ ดําเนินงานสนามบินจะต้องมั่นใจว่าพ้ืนที่นอกเขตการบินจะต้องได้รับการรักษา 
ความปลอดภัย โดยมีมาตรการอย่างน้อย ดังน้ี 

  1) การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของสนามบิน 

  2) การจัดให้มีวิธีการควบคุมการเข้าไปยังพ้ืนที่สาธารณะซ่ึงติดกับพ้ืนที่เคลื่อนไหวของอากาศ
ยานรวมถึงพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ที่ต้องมีการควบคุมดูแล เช่น ถนนบริเวณอาคารผู้โดยสาร พ้ืนที่จอดรถ 

  3) การจัดการเพ่ือปิดพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อมีการแจ้งเหตุด่วนจากภัยคุกคามเพ่ิมขึ้นและ 
การลาดตระเวนพ้ืนที่ดังกล่าว 

  4) การกําหนดระยะห้ามจอดหน้าอาคารผู้โดยสาร ในระยะที่เห็นว่าเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร 
(ยกเว้นการจอดรถช่ัวคราวเพ่ือรับ-ส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้ดําเนินงานสนามบินกําหนด) 

  5) จัดให้มีการลาดตระเวนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีอากาศยานโดยใช้อาวุธประทับ
บ่า หรืออาวุธที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง 

 7.1.8.5 ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องมั่นใจว่าการเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมจะถูกจํากัด 
เฉพาะ 

  ก) ผู้โดยสารที่แท้จริงซึ่งต้องมีหลักฐานการเดินทางที่ถูกต้องสําหรับการเดินทางโดยอากาศ
ยาน และเอกสารท่ียืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ (ทั้งน้ีสนามบินจะต้องกําหนดพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารสามารถเข้า-ออก
ได้) 

  ข) พนักงานที่มีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่ที่ถูกต้อง 

  ค) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยคุณสมบัติการมอบหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 

  บัตรแสดงการมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (Inspector Credential) ออกให้เพ่ือ
แสดงว่าผู้ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งมีอํานาจตามมาตรา 65 
มาตรา 66 และมาตรา 67 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย 
ด้านการบินพลเรือนตามประเภทท่ีได้รับการมอบหมาย 
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  ทั้งน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตาม ค) จะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูก
กําหนดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และเพ่ือเป็นการยืนยันว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ได้รับการมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (Inspector Credential) จริง  จะต้องแสดงบัตรประจําตัวและ
แจ้งช่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
(Aviation Safety/Security Inspector) ให้กับผู้ดําเนินงานสนามบินทราบทุกคร้ังก่อนเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้าม  
โดยรูปแบบของบัตรดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารแนบ 6  

  ง)  ผู้เย่ียมชมที่มีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามชนิดช่ัวคราวและต้องมีการดูแลโดยพนักงานที่
มีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามที่ถูกต้องตามพ้ืนที่ที่ร้องขอไว้ 

  ผู้ใดนอกเหนือจาก ก), ข), ค) และ ง) ข้างต้นที่เข้ามาในพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุม
อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้ 

 ผู้โดยสาร 

 ผู้โดยสารต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพ้ืนที่ปลอดอาวุธของพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่เขตการบินอ่ืนที่ใช้
สําหรับการขึ้น-ลงอากาศยานของผู้โดยสาร ทั้งน้ีต้องถูกตรวจสอบ ดังน้ี 

  ก) เอกสารการเดินทางที่แท้จริงและถูกต้องพร้อมกับวีซ่า(ตามความจําเป็น)  เอกสาร 
การเดินทางดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจําตัวที่ออกโดยภาครัฐของตัวเอง   
แต่บางครั้งอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยคนละภาครัฐหรือคนละองค์กร เช่น บัตรคนต่างด้าว  บัตรผู้ประจํา 
หน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member Certificates) เอกสารการเดินทางของแรงงานข้ามชาติและ
สหประชาชาติ  หรือเอกสารที่ยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ 

  ข) บัตรผ่านขึ้นอากาศยานที่แท้จริงซึ่งออกโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศ  บัตรดังกล่าวควรแยก
ช่ือของผู้โดยสารที่ทําการลงทะเบียน 

  ทั้งน้ี ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
(AOSP) 

 พนักงาน  

 พนักงานตามข้อ 7.1.8.4  ข) และ ค) ต้องได้รับอนุญาตในการเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุม 
โดยต้องมีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามที่ถูกต้องสําหรับการเข้าไปยังพ้ืนที่ที่ถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนที่หวงห้าม
หรือพ้ืนที่ควบคุมตามความจําเป็น หรือเอกสารท่ีถูกต้องของหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับโดย ผู้อํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือเข้าพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น 

 บัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามหรือเข้าพ้ืนที่ควบคุมของพนักงานต้องมีรายการอย่างน้อย ดังน้ี  

  1) ภาพถ่ายของผู้ถือบัตร  
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  2) วันหมดอายุ  

  3) พ้ืนที่ที่แสดงถึงพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ความคุมอย่างถูกต้อง  

  4) ช่ือของผู้ถือบัตร  

 ทั้งน้ี บัตรถาวรต้องมีอายุคราวละไม่เกิน 2 ปี และบัตรช่ัวคราวต้องมีอายุคราวละไม่เกิน 90 วัน และ
ต้องจัดให้มีการตามดูแล (Escort) โดยเจ้าหน้าที่ติดบัตรถาวรซึ่งสามารถติดตามดูแลผู้ติดบัตรช่ัวคราวได้ไม่เกิน 
5 คน 

 ยานพาหนะ  

 ยานพาหนะต้องได้รับอนุญาตในการเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุม โดยผู้ควบคุม
ยานพาหนะต้องแสดงบัตร อนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามที่ถูกต้องสําหรับการเข้าไปยังพ้ืนที่ที่ถูกออกแบบให้เป็น
พ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุมตามความจําเป็น  

 จํานวนของยานพาหนะท่ีได้รับอนุญาตในการเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุม ต้องจํากัดไว้ให้
น้อยที่สุดอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติการด้านการบินพลเรือนมีประสิทธิภาพ   โดยทั่วไปแล้วประเภทของ
ยานพาหนะที่ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพ้ืนที่หวงห้ามคือ 

  ก) ยานพาหนะขนส่งหรือลากจูงสินค้า 

  ข) ยานพาหนะในการรักษาความปลอดภัย 

  ค) ยานพาหนะบริการครัวการบิน 

  ง) ยานพาหนะบริการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

  จ) ยานพาหนะวีไอพี (VIP) 

  ฉ) ยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยผู้จัดการสนามบิน 

  บัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามหรือเข้าพ้ืนที่ควบคุมของยานพาหนะแต่ละคันต้องติดให้ถาวร
และอยู่ในตําแหน่งที่เห็นชัดเจน โดยมีรายการอย่างน้อง ดังน้ี: 

  1) เลขทะเบียนของยานพาหนะ 

  2) เจ้าของหรือผู้ดําเนินการ 

  3) ระยะเวลาที่ถูกต้อง 

  4) พ้ืนที่ที่แสดงถึงพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ความคุมอย่างถูกต้อง  

  5) ช่องทางเข้าของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตในการใช้เข้า-ออก  
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7.2 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน (Protection of Aircraft) 

7.2.1 วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของแผนน้ี เพ่ือกําหนดมาตรการให้มั่นใจว่าผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ให้บริการใน
ประเทศไทย ไม่มีวัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) หรือวัตถุต้องจํากัด (Restricted Items) หรือวัตถุที่
ผู้โดยสารทิ้งไว้บนอากาศยาน (Left Behind Item) จากเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินแวะผ่าน รวมถึงการเข้าถึง
อ า ก า ศ ย า น 
โดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) ขณะที่จอดอยู่ในสนามบินในประเทศไทยก่อนทําการบิน 

 7.2.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศตามท่ีถูกกําหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
ว่าจะต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยผู้ ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) เพ่ือทําให้แน่ใจถึงการรักษา 
ความปลอดภัยของอากาศยานตนขณะอยู่ที่สนามบิน หน้าที่รับผิดชอบน้ีซึ่งรวมถึงมาตรการดังต่อไปน้ี 

 7.2.3 การตรวจค้นและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security 
Search and Aircraft Security Check) 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องแน่ใจว่าอากาศยานทั้งหมดได้รับการตรวจค้นดังต่อไปน้ี 

ก) อากาศยานที่ถูกประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงจะต้องถูกตรวจค้นเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
(Aircraft Security Search) ก่อนนําอากาศยานเข้ามาทําการบิน และต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือ
คุ้มกันนับต้ังแต่เริ่มตรวจค้นจนกระทั่งอากาศยานออกเดินทาง ทั้งน้ีผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องนํารายการ
ตรวจค้นอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Search Checklist) ของ ICAO มาใช้ 
หรือรายการตรวจอ่ืนที่มีรายละเอียดไม่ตํ่ากว่าของ ICAO 

ข) อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ ระหว่างเตรียมการสําหรับเที่ยวบินถัดไป  หรือระหว่าง
แวะพักอย่างน้อยจะต้องถูกตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check) 
โดยทันทีหลังจากผู้โดยสารลงจากอากาศยาน หรือช้าที่สุดก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นบนอากาศยาน และก่อน 
การนําสัมภาระและสินค้าขึ้นบนอากาศยานแล้วแต่กรณี อากาศยานต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือ 
คุ้มกันนับต้ังแต่เริ่มตรวจค้นจนกระทั่งอากาศยานออกเดินทาง 

 อากาศยานแต่ละลําที่อยู่ในระหว่างให้บริการและไม่อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจจับบุคคลใด ๆ ที่อาจจะก่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซง 
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โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้ง น้ีในระหว่างการตรวจค้นและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัยต้องได้รับการปกป้องจากบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อการกระทําอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 การตรวจค้นอากาศยานและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยทั้งหมดจะต้องถูก
ดําเนินการหลังจากผู้ให้บริการทั้งหมด (ครัวการบิน พนักงานทําความสะอาด สินค้าปลอดอากร และอื่นๆ)  
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดได้ออกไปแล้ว ความสมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภัย 
ของอากาศยานจะต้องถูกรักษาไว้จนกว่าจะทําการดันอากาศยานออก (Push Back) 

 ทั้งน้ี การตรวจค้นอากาศยานและการตรวจสอบอากาศยานให้คํานึงถึงระดับภัยคุกคามที่ประกาศโดย
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการ
เดินอากาศ (AOSP) 

 7.2.4 การปกป้องอากาศยาน 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องรับผิดชอบต่ออากาศยานของตนตลอดเวลา 

 การเข้าถึงอากาศยานที่จอดอยู่ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

ก) สําหรับอากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft in Service) จะต้องควบคุมการเข้าถึง
อากาศยานนับต้ังแต่เวลาที่เริ่มการตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งอากาศยาน
ออกเดินทาง ทั้งน้ีเพ่ือรักษาระดับความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ (Maintain The Integrity of the Check) 

ข) สําหรับอากาศยานไม่อยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft not in Service) ซึ่งได้ผ่านการตรวจ
ค้นและนําเข้าสู่พ้ืนที่หวงห้าม จะต้องควบคุมการเข้าถึงอากาศยานนับต้ังแต่เริ่มตรวจค้นอากาศยานเพ่ือ 
การรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งอากาศยานออกเดินทาง ทั้งน้ีเพ่ือรักษาระดับความสมบูรณ์ของการตรวจค้น 
(Maintain The Integrity of the Check)  

 อากาศยานแต่ละลําที่อยู่ในระหว่างให้บริการและไม่อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจจับบุคคลใด ๆ ที่อาจจะก่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดก็ตามท่ีพบว่าการรักษาความปลอดภัยได้ลดลงผู้ดําเนินการอากาศยานต้องนํา 
ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงสัมภาระ สินค้าและครัวการบินลงจากอากาศยาน เพ่ือทําการตรวจค้นพ้ืนที่ทั้งหมด
ของอากาศยานและตรวจค้นบุคคลเหล่าน้ันและสิ่งของที่ขนออกจากอากาศยานอีกครั้งหน่ึงก่อนจะขนขึ้นบน
อากาศยาน 

 การเข้าถึงอากาศยานที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องได้รับการควบคุม โดยคํานึงถึงระดับ 
ของภัยคุกคามและการประเมินความเสี่ยง ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี 

ก) ต้องปิดประตูห้องผู้โดยสาร ทั้งหมด 
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ข) อุปกรณ์การบํารุงรักษา อุปกรณ์การข้ึนอากาศยานและอุปกรณ์การขนของข้ึนอากาศยาน 
เช่น บันไดทางขึ้นผู้โดยสาร (Passenger Steps) สะพานเทียบอากาศยาน (Air Bridges) บันไดสําหรับ 
การบํารุงรักษาอากาศยาน (Maintenance Steps) อุปกรณ์ยกสูง (High Loaders) จะต้องได้รับการระวัง  
รักษาความมั่นคงปลอดภัยใน การถอน หรือ การนา ออกไม่ให้ติดกับตัวอากาศยาน (Retracted) 

ค) การปิดประตูอากาศยานทุกบานต้องใช้ผนึกที่สามารถบ่งบอกถึงร่องรอยในการเปิดได้และ
จะต้องมีการบันทึกหมายเลขของผนึกทุกครั้งเพ่ือใช้ในการตรวจสอบหมายเลขขณะที่นําอากาศยานกลับไป
ให้บริการอีกคร้ังหน่ึง  

 ต้องจอดอากาศยานไว้ให้ห่างไกลจากบริเวณแนวรั้วหรือแนวที่สามารถผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายดายและ
จอดอากาศยานไว้ในบริเวณที่มีแสงสว่างที่ชัดเจน 

 7.2.5 การควบคุมการเข้าถึงอากาศยาน 

 ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจัดทํามาตรการในการควบคุมการเข้าถึงอากาศยานของตนโดยให้มั่นใจว่า
ไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงอากาศยานในสนามบินในประเทศไทย ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศใช้
วิธีดําเนินการ และสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ระบุอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยของตนเพ่ือ 
ทําหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการของอากาศยาน ดังน้ี 

ก) ป้องกันการเข้าไปในพ้ืนที่ที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข) ป้องกันการเข้าถึงอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ค) ป้องกันการเข้าถึงคลังสินค้า สัมภาระลงทะเบียน การบริการครัวการบิน (Catering 
Supplies) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores)  ภายใต้ 
การควบคุมของผู้ดําเนินการเดินอากาศ ทั้งน้ี หากมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใกล้บริเวณอากาศยาน เจ้าหน้าที่
จะต้องทําการแสดงตัวเพ่ือทําการตรวจสอบ ( Challenge) หรือรายงานให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบิน
ทราบโดยทันที  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวได้รับการดูแลตรวจตราอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองในการดู 
ความเคลื่อนไหวของบุคคลระหว่างอาคารพักผู้โดยสารและอากาศยาน 

 7.2.6 การปกป้องเอกสารของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ตัวแทนและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องในการจัดการดูแลอากาศยานต้องทํา 
การควบคุมและปกป้องบัตรโดยสาร ใบสั่งของเบ็ดเตล็ด บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน บัตรแวะพัก บัตรการตรวจ
สัมภาระ บัตรรับสัมภาระ ตราประทับจดหมาย  สติกเกอร์ปิดสัมภาระหรือสิ่งของอ่ืนใด หรือเอกสารอ่ืน 
ที่สามารถใช้เพ่ือทําการเข้าหรืออนุญาตให้เข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามหรือขึ้นบนอากาศยานได้  

 7.2.7 การป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้องนักบินในระหว่างทําการบิน 
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 ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องใช้มาตรการท่ีเพียงพอเพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้อง
นักบิน 

 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) สามารถดูได้ในเอกสารแนบ  4 

7.3 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อน้ีคือ การระบุรายละเอียดของมาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติที่ผู้ดําเนินงาน
สนามบินในประเทศไทยจะต้องนําไปปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการของการบินทั่วไป และงานให้บริการ
ทางอากาศ จะไม่ให้เกิดโอกาสสําหรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านเข้าถึงพ้ืนที่หวงห้ามและอากาศยาน หรือ
นําวัตถุต้องห้ามเข้ามาในพ้ืนที่หวงห้ามหรือนําขึ้นบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย 

7.3.1 หน้าที่รับผิดชอบ  

 ผู้ ดําเนินงานสนามบินในประเทศไทย ต้องจัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตาม
รายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยฉบับน้ี 

7.3.2 การควบคุมการรักษาความปลอดภัย (Security Controls) 

 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ
ต่อไปน้ี  จะต้องถูกนําไปปฏิบัติจริง ณ สนามบินในประเทศไทย 

ก) อากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ จะต้องไม่ถูกนํามาจอดใน
บริเวณใกล้เคียงกับอากาศยานพาณิชย์อ่ืนๆ 

ข) ผู้ที่ขึ้นบนอากาศยานประเภทการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ จะต้องไม่ปะปนกับ
ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่มีตารางกําหนดการ และของเที่ยวบินที่ไม่มีตารางกําหนดการท่ีผ่านการตรวจค้นแล้ว 

ค) ถ้าเป็นไปได้ ผู้ที่จะขึ้นหรือมากับอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ
ทั้งขาออกและขาเข้า ควรให้ผ่านอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศท่ีแยกออก
ต่างหาก และผู้โดยสารอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศท่ีจะขึ้นหรือลงอากาศยาน
ในลานจอดจะต้องถูกแยกออกจากผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้น หรือต้องให้โดยสารไปกับยานพาหนะสําหรับ
ผู้โดยสารอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศโดยเฉพาะ หรือต้องมีการเฝ้าระวัง 
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 

ง) อากาศยานของการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศที่ไม่มีผู้ดูแล จะต้องถูกทําให้
ปลอดภัยโดยเจ้าของหรือผู้ดําเนินงาน เพ่ือป้องกันการลักขโมย การปิดล็อคประตูและ/หรือ ล็อคคันบังคับ
อากาศยาน 
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จ) ถ้าไม่มีอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศแยกออกต่างหาก ผู้ที่ขึ้น
บนอากาศยานการบินทั่วไปจะต้อง 

1) ผ่านเข้าทางช่องทางที่แยกออกจากอาคารผู้โดยสาร และถูกนําไปยังอากาศยานโดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามดูแลหรือยานพาหนะสําหรับว่ิงรับส่งบนลานจอด 

2) เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงผ่านเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดอาวุธของอาคารผู้โดยสาร จะต้องทํา 
การตรวจค้นผู้ที่จะขึ้นอากาศยานการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศก่อนจะยินยอมให้ผ่านเข้าไปใน
พ้ืนที่ปลอดอาวุธ 

3) อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ของท้องถิ่นแต่ละสนามบิน 

7.4 การรักษาความปลอดภัยบริเวณติดต้ังเครื่องช่วยเดินอากาศ (Protection of Navigational and 
other Vital Facilities) 

ผู้ให้บริการด้านจราจรทางอากาศต้องพัฒนาและนําแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) เพ่ือป้องกันระบบการนําร่องอากาศยานหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่สําคัญ  
ทั้งน้ีรวมถึงข้อกําหนดในแผนเผชิญเหตุในกรณีที่เกิดการก่อกวน  แทรกแซง หรือขาดหายแบบช่ัวคราวของ 
การให้บริการจราจรทางอากาศหรือที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 

7.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 

ในกรณีเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลาน้ันมีแนวโน้มของภัยคุกคามที่สูงขึ้น ให้ผู้อํานวยการสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปกป้อง
สนามบิน อากาศยาน และบริเวณติดต้ังเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ  ทั้งน้ีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม
น้ันจะต้องมีความเหมาะสม รวมไปถึงต้องมีการสุ่มตรวจและการดําเนินการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
(Unpredictability) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการกําหนดมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยดังกล่าว 

 

 

 

 

 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่7
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 7-12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ว่าง) 

 

 

 

 

 

 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่8
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 8-1 

 
 
 

บทท่ี 8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสิ่งของท่ีขึ้นบนอากาศยาน 
8.1 ผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage aka Unchecked Baggage) 

 8.1.1 วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือมั่นใจว่าผู้โดยสารไม่สามารถ
นําวัตถุต้องห้ามเข้ามาในบริเวณเขตปลอดอาวุธของพ้ืนที่หวงห้าม  และไม่สามารถนําขึ้นบนอากาศยานได้  
การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระฯ น้ันเป็นมาตรการเบ้ืองต้นที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการนําอาวุธ 
(Weapon) วัตถุระเบิด (Explosive) หรือ วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) ขึ้นบนอากาศยาน 

 8.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องใช้มาตรการตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนเพื่อป้องกันหรือ
ขัดขวางการนําอาวุธ วัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดแสวงเคร่ือง วัตถุระเบิดเพลิงและวัตถุต้องห้ามไปกับบุคคล 
หรือสิ่งของใดๆก่อนขึ้นบนอากาศยานหรือเข้าไปในบริเวณเขตปลอดอาวุธ  

 นอกจากน้ีผู้ดําเนินงานสนามบินต้องทําให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะผ่านเข้าไปยังเขตปลอดอาวุธหรือพ้ืนที่
หวงห้ามอ่ืน ๆ จะต้องได้รับตรวจสอบเพ่ือค้นหา อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และระเบิดเพลิง  
ซึ่งมาตรการเหล่าน้ีให้ใช้สําหรับทุกสนามบิน 

 ในการเข้าไปยังเขตปลอดอาวุธ ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องไม่อนุญาตในกรณีดังต่อไปน้ี  

1) บุคคลใดที่ขัดขืนการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตามท่ีกําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยใน 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) บุคคลใดที่ทําการขนส่งสิ่งของและสัมภาระฯ ซึ่งขัดขืนการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ที่ทํา 
การตรวจค้นตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทําให้มั่นใจว่าบุคคลหรือสิ่งของและสัมภาระไม่ลงทะเบียนในเที่ยวบินปกติ
และเที่ยวบินเปลี่ยนลําได้ถูกตรวจค้นโดยผู้ดําเนินงานสนามบินก่อนจะนําขึ้นบนอากาศยาน สําหรับเที่ยวบิน
แวะผ่าน ผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ดําเนินงานสนามบิน จะต้องมีมาตรการป้องกันการแทรกแซงโดยมิได้รับ
อนุญาต ให้กับผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) และสัมภาระไม่ลงทะเบียน โดยต้องมีมาตรการหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือป้องกันไม่ให้ปะปนกับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการตรวจค้น 

 สําหรับในกรณีสถานที่นอกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลของประเทศอ่ืนน้ันเป็นผู้ตรวจค้น  
ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าบุคคล สิ่งของและสัมภาระฯ ถูกตรวจค้นแล้วโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านการตรวจค้นของประเทศน้ัน ๆ  
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 8.1.3 การตรวจค้นผู้โดยสาร   

 ผู้โดยสารขาออกทุกคน (ทั้งที่เป็นผู้โดยสารต้นทาง และเปลี่ยนลํา) ณ สนามบินภายในประเทศต้องถูก
ตรวจค้นโดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี เป็นอย่างน้อย 

1) การตรวจค้นด้วยมือ  

2) การตรวจค้นด้วยเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (WTMD) 

3) การตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (HHMD) 

4) การตรวจค้นด้วยเครื่องมือเคร่ืองตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Full Body Scanner) 

 ทั้งน้ี หากผู้ดําเนินงานประสงค์จะใช้วิธีการตรวจค้นนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้ง
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือทราบ 

 บุคคลบางประเภทรวมถึงสัมภาระฯ ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้น ให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 การตรวจค้นด้วยมือน้ันควรใช้ผู้ตรวจที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้ที่ถูกตรวจ หรือเว้นแต่จะระบุไว้ในบทอ่ืน
ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ห้ามผู้ดําเนินงานสนามบินอนุญาตให้บุคคล
ใดนําอาวุธ วัตถุระเบิดทุกชนิดติดตัวหรือมากับสิ่งของและสัมภาระฯ ของตนขึ้นบนอากาศยาน 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจํา ณ จุดตรวจค้นโดยมีหัวหน้าชุดตามที่ระบุไว้ใน
แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินงานสนามบิน (ASP)  

        สําหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินเปลี่ยนลําทุกคนต้องลงจากอากาศยานพร้อมสัมภาระ และต้องถูกตรวจ
ค้นอีกครั้งก่อนที่จะกลับขึ้นบนอากาศยานเพ่ือเดินทางต่อ กรณีน้ีไม่รวมถึงการลงจอดของอากาศยานที่ไม่มี
กําหนดการลงจอดและไม่มีผู้โดยสารลงหรือขึ้นบนอากาศยาน 

ในกรณีที่ผู้โดยสารผ่านในเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะลงจากอากาศยาน 
ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานได้ลงมาพร้อมสัมภาระไม่
ลงทะเบียน และต้องได้รับการตรวจค้นอีกครั้งก่อนได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อเดินทางต่อ 
หากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะลงจากอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทําให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุม
การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ 

ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) เจ้าหน้าที่สนามบินหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร 
ที่ผ่านจุดตรวจค้นเข้าไปยังเขตปลอดอาวุธหรือพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืน ๆ จะต้องถูกตรวจค้นในวิธีเดียวกันกับ
ผู้โดยสาร โดยสัมภาระฯ ทุกช้ินของบุคคลเหล่าน้ีจะต้องผ่านการตรวจค้นและตรวจสอบในลักษณะเดียวกับ
สัมภาระฯ เดินทางนําติดตัวขึ้นบนห้องผู้โดยสาร 
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8.1.4 การตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked Baggage) 

        สัมภาระฯ ของผู้โดยสารขาออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินต้นทาง  
ผู้โดยสารแวะพักและเดินทางต่ออากาศยานเดิม และผู้โดยสารแวะเปลี่ยนอากาศยาน  ก่อนจะอนุญาตให้ผ่าน
เข้าไปยังพ้ืนที่ปลอดอาวุธของพ้ืนที่หวงห้ามหรือขึ้นบนอากาศยานต้องผ่านการตรวจค้น   วัตถุต้องห้ามใดที่ถูก
ตรวจพบจะต้องถูกนําออกจากการครอบครองของผู้โดยสารหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่รักษา
ความปลอดภัยหรือปฏิเสธไม่ให้ขึ้นบนอากาศยาน 

       สัมภาระฯ ของผู้โดยสารขาออกท้ังหมด ณ สนามบินในประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจค้น 
(Screening) เพ่ือให้แน่ใจว่าสัมภาระฯ น้ันไม่มีอาวุธ (Weapon) วัตถุระเบิด (Explosive) หรือวัตถุต้องห้าม 
(Prohibited items) ขึ้นบนอากาศยานเพ่ือใช้ในการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 สัมภาระฯ ทั้งหมด ณ สนามบิน  ต้องผ่านการตรวจค้นโดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1) การตรวจค้นด้วยมือ 

2) การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบด้ังเดิม (Conventional X-ray Equipment) 

3) การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบความละเอียดสูง HDX (High Definition X-ray Equipment) 
ที่ติดต้ังอุปกรณ์ TIP (Threat Image Projection) 

 ทั้งน้ีลักษณะของการตรวจค้นสัมภาระฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลทําการแทรกแซงหรือสัมผัสวัตถุหรือ
สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในในระหว่างการตรวจค้น นอกจากน้ีจะต้องทําการสุ่มตรวจค้นด้วยเครื่องมืออย่างต่อเน่ือง 
(แม้ว่าวัตถุที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตราย)  ถ้าผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการตรวจค้น
แล้วเข้าถึงสัมภาระเดินทางที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้น ให้ถือว่าผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการตรวจค้น
และจะต้องถูกตรวจค้นอีกคร้ัง นอกจากน้ีจะต้องไม่อนุญาตให้นําสัมภาระเดินทางของผู้โดยสารหรือของ
พนักงานที่ไม่ให้ความยินยอมในการตรวจค้นสัมภาระเดินทางผ่านเข้าในพ้ืนที่ปลอดอาวุธหรือนําขึ้นไปบน
อากาศยาน 

        ในกรณีใช้การตรวจค้นด้วยมือจะต้องตรวจค้นสัมภาระฯ ให้ครอบคลุมทุกส่วน โดยจะต้องสังเกตว่ามี
ร่องรอยที่มีพิรุธหรือน่าสงสัย เช่น นํ้าหนักของสัมภาระเดินทางไม่เหมาะกับขนาดสัมภาระ  ในกรณีที่มี 
ข้อสงสัยต้องนําวัตถุออกจากสัมภาระฯเพ่ือมาทําการตรวจค้นต่างหากแยกจากสัมภาระอ่ืน ๆ เมื่อวัตถุต้อง
สงสัยน้ันได้ถูกทําการตรวจค้นแล้ว สัมภาระฯท่ีบรรจุมาน้ันอาจจะต้องทําการตรวจสอบอีกครั้งโดย 
การเอกซเรย์เพ่ิมเติมหลังจากตรวจค้นด้วยมืออีกคร้ังหน่ึงด้วย 

 ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการที่เหมาะสม (Appropriate Procedures) และ 
ความรับผิดชอบในการตรวจค้นด้วยมือกับผู้โดยสารและสัมภาระฯ จะต้องถูกบันทึกรายละเอียดไว้ในแผน
รักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  
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 8.1.5 การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคล (Private Screening)   

       การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคล ไม่ใช่การตรวจสอบท่ีต้องทําเป็นประจํา อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่
ต้องการให้จัดการตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ผู้โดยสารที่พาสิ่งของมูลค่าสูง ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องมือ 
คุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้ปกติ และผู้โดยสารท่ีมีข้อจํากัดในการเคลื่อนที่  อาจให้ถูกตรวจค้นในบริเวณที่
มิดชิด ในกรณีดังกล่าวผู้โดยสารและการตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka Unchecked 
Baggage) จะต้องถูกตรวจค้นโดย 

1) การตรวจค้นทางกายภาพ หรือการตรวจสัมภาระฯทั้งหมดด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

2) ใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้โดยสารท่ีใช้เครื่องมือคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจให้ปกติ และผู้โดยสารที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนที่ ให้ทําการตรวจค้นผู้โดยสารประเภท
ดังกล่าวทางกายภาพ เน่ืองจากไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะตรวจผู้โดยสารประเภทดังกล่าวได้ 

3) ใช้พนักงานตรวจค้นที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว ก่อนทําการตรวจผู้โดยสาร เมื่อได้ทํา
การตรวจค้นเสร็จสิ้นลง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเดินประกบ พาผู้โดยสารดังกล่าวไปยังพ้ืนที่
ปลอดอาวุธ หรือบริเวณอ่ืนใดที่ใช้สําหรับขึ้นอากาศยาน   

 8.1.6 สิ่งของหรือเอกสารที่มีช้ันความลับ   

       สิ่งของหรือเอกสารท่ีมีช้ันความลับของหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบในระดับที่จําเป็นเท่าน้ัน
เพ่ือทําให้เกิดความม่ันใจว่าไม่มีอาวุธและวัตถุอันตรายใดซ่อนอยู่ภายใน ถ้าเกิดข้อสงสัยเก่ียวกับความปลอดภัย
จะต้องไม่อนุญาตให้พาวัตถุดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน 

8.1.7 การพกพาและการนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานโดยได้รับอนุญาต   

          ในการอนุญาตให้นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานน้ัน ผู้ดําเนินการเดินอากาศและ 
ผู้ดําเนินงานสนามบินต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการกระทําอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

8.1.7.1 ผู้ที่สามารถได้รับการอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบน 
อากาศยาน คือเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน (In-Flight Security Officer: IFSO)  
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับมอบหมายอํานาจโดยภาครัฐและต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศฯ และต้องอยู่ภายใต้การทําข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐที่ต้องการ
ส่ง (Sending State) และรัฐที่ต้องการรับ (Receiving State) เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ประจําเที่ยวบิน  

 

 

 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่8
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 8-5 

 
 
 

8.1.7.2 ผู้ที่สามารถนําอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน มีดังน้ี 

8.1.7.2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government Agent) ที่มีหน้าที่ในการอารักขาบุคคล 
รวมถึงการอารักขาบุคคลสําคัญของรัฐ และ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Officer: LEO) 
ซึ่งได้รับอนุญาตโดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้น
อากาศยาน ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ ต้องแจ้งให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศทราบถึงเที่ยวบิน 
ที่จะนําอาวุธไปกับเที่ยวบิน อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า หรือในกรณีฉุกเฉินให้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อน
การออกเดินทาง 

2) เจ้าหน้าที่ ต้องระบุข้อมูลของตนเองให้กับผู้ดําเนินการเดินอากาศโดยการแสดงหลักฐาน 
ได้แก่ รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน ลายมือช่ือของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้น 
อากาศยาน และลายมือช่ือของผู้มีอํานาจอนุญาตของหน่วยงานหรือมีตราประทับของหน่วยงานท่ีให้ 
การอนุญาต บัตร ตราสัญลักษณ์หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ลักษณะคล้ายกันไม่สามารถใช้ยอมรับในการนํามาเป็น
หลักฐานได้ 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ห้ามด่ืมเครื่องด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล์ขณะอยู่บนอากาศยาน 

2) ห้ามขึ้นบนอากาศยานหากมีการด่ืมเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใน 8 ช่ัวโมง  

ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุญาตนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยาน 
ดังน้ี 

1)  พิจารณาเอกสารในการอนุญาตการนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

2)  ในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต้องมั่นใจว่าประเทศปลายทางและประเทศที่ต้องแวะผ่านอนุญาต
ให้นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเข้าประเทศ ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

3)  กําชับให้ผู้นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับใน 
การนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

4)  ห้ามให้บริการเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แก่บุคคลผู้ได้รับอนุญาตนําอาวุธปืนและ 
เครื่องกระสุน 

5)  แจ้งผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-Command) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน (Cabin Crew) 
ทั้งหมด ให้ทราบถึงจํานวนและตําแหน่งที่ น่ังของผู้ได้รับอนุญาตนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบน 
อากาศยานก่อนทําการบิน  
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6)  ในกรณีที่มีผู้ได้รับอนุญาตนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมากกว่า 1 คน ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับ
การแจ้งถึงตําแหน่งที่น่ังของผู้ได้รับอนุญาตคนอ่ืนด้วย 

7) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพาตัวบุคคลที่ต้องเดินทางเนื่องจากอยู่ในภายใต้คําสั่งศาล
ยุติธรรมหรือกระบวนการทางปกครอง เช่น บุคคลที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศ (Inadmissible Person) และ
บุคคลที่ถูกเนรเทศ (Deportee) บุคคลที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม (Person in Lawful Custody) 
ไม่สามารถพกพาและนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นห้องโดยสารอากาศยานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมี 
การอนุญาตให้มีการนําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยานได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ 
ผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-Command) และเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ที่ผู้ โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ 
(Inadmissible Person & Deportee) อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็นในการนําอาวุธปืนให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศฯ 

8)  ต้องมีกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าอาวุธปืนที่จะนําขึ้นไปบนอากาศยานต้องไม่ได้บรรจุกระสุน 
(Unloaded Weapon) ก่อนที่จะนําขึ้นไปบนอากาศยาน และต้องเก็บไว้ในพ้ืนที่ควบคุมโดยผู้ควบคุม 
อากาศยาน (Pilot-in-Command) และจัดเก็บในพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ 

8.1.7.2.2 บุคคลอ่ืนๆหรือผู้โดยสารที่มีความประสงค์นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ และผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องมีกระบวนการเพ่ือให้
มั่นใจว่าอาวุธปืนที่จะนําขึ้นไปบนอากาศยานต้องไม่ได้บรรจุกระสุน (Unloaded Weapon) ก่อนที่จะนําขึ้นไป
บนอากาศยาน และต้องจัดเก็บอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งน้ี  
อาวุธปืนดังกล่าวต้องไม่สามารถนําไปพร้อมกับสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนการพิจารณา
อนุญาตให้นําอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนขึ้นบนอากาศยาน และ มีสิทธ์ิในการปฏิเสธการนําอาวุธปืนและ 
เครื่องกระสุน หากผลการประเมินพบว่ามีความเส่ียงและอาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือน ถ้ากรณีมีผู้ที่นําอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ทั้งน้ี ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะขนส่งอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้ ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี 

      1) ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของผู้ดําเนินการเดินอากาศยืนยันว่าอาวุธปืนอยู่ใน
สัมภาระลงทะเบียนและผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธปืนไม่ได้บรรจุกระสุน  และ 

      2) อาวุธปืนจะต้องถูกเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะอากาศยานระหว่าง
บริการ (Aircraft in service) โดยพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (Inaccessible Area) หมายถึง พ้ืนที่
นอกเหนือจากห้องโดยสาร (Cabin Compartment) ที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง 
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8.1.8 บุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครอง  

 โดยทั่วไปแล้วบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครอง คือ ผู้โดยสารที่จะต้อง
เดินทางเน่ืองจากอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม  ผู้โดยสารดังกล่าวรวมถึงผู้โดยสารเดินทางภายใต้ 
การดูแลของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  บุคคลที่มีปัญหาทางจิตซึ่งเดินทางโดยมีผู้ควบคุมเดินทางไปด้วย  
และบุคคลต้องห้าม หากบุคคลเหล่าน้ีจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลตามไปด้วย โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลของการดูแล 
โดยผู้ดําเนินงานสนามบินจะต้องได้รับแจ้งถึงเจตนาของการนําพาบุคคลเหล่าน้ีผ่านไปยังสนามบิน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศต่าง ๆ 
เป็นต้น จะต้องแจ้งผู้ดําเนินการเดินอากาศล่วงหน้าต้ังแต่จองบัตรโดยสารและต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อน
เวลาทําการบินตามตารางเที่ยวบิน (Scheduled Departure Time) เมื่อมีบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวด้านการปกครองตามที่ได้ระบุข้างต้นเดินทางไปด้วย 

เมื่อมีบุคคลที่ต้องเดินทางเนื่องจากได้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรืออยู่ภายใต้คําสั่งเนรเทศ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในรัฐที่แวะพัก และรัฐปลายทาง ถึงข้อมูลที่แสดงถึง
รูปพรรณสัณฐาน เหตุผลในการขนส่งบุคคลดังกล่าวและการประเมินภัยคุกคามของบุคคลดังกล่าว 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องรวมมาตรการและวิธีดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดําเนินการเดินอากาศที่เก่ียวข้องในกรณีผู้โดยสารต้องเดินทาง
เน่ืองจากอยู่ในภายใต้คําสั่งศาลยุติธรรมหรือกระบวนการทางปกครอง 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศควรแจ้งให้ผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) ทราบในระหว่างการเตรียมข้อมูลก่อน
ทําการบิน (During Pre-flight preparation) แต่ไม่ช้าไปกว่าก่อนนําผู้โดยสารขึ้นบนอากาศยาน 

ห้ามผู้ดําเนินการเดินอากาศรับบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครองดังกล่าว 
เว้นแต่ 

 1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมนักโทษที่เป็นผู้กําหนดว่านักโทษเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือ
ตํ่าเรียบร้อยแล้ว 

 2) ได้รับอนุญาตจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้สามารถพานักโทษที่มีความเสี่ยง
สูงขึ้นบนอากาศยาน ได้เพียง 1 คน  

ทั้งน้ี ผู้ดําเนินการเดินอากาศ มีสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุม
ตัวด้านการปกครอง หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงและอาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน 

 

 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

บทที ่8
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560 8-8 

 
 
 

       8.1.9 สิ่งของที่ยึดได้ (Confiscated Articles)  

 เมื่อมีเหตุผลเพียงพอที่เช่ือได้ว่าสิ่งใด ๆ อาจจะเป็นสาเหตุของความไม่ปลอดภัยบนอากาศยาน 
พนักงานตรวจค้นจะต้องปฏิเสธสิ่งดังกล่าวไม่ให้ขึ้นไปยังอากาศยานหรือเข้าพ้ืนที่หวงห้ามได้ ในกรณีที่ได้ตรวจ
พบอาวุธปืน (Firearms) ระเบิด และวัตถุต้องห้ามอ่ืน ๆ ผู้โดยสารคนดังกล่าวจะต้องถูกสอบสวนต่อโดย
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 สิ่งที่ปฏิเสธไว้บางรายการอาจจะถูกพาไปกับอากาศยานจนถึงจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร โดย
เก็บสิ่งดังกล่าวไว้ในห้องเก็บใต้ท้องอากาศยาน และส่งคืนให้แก่ผู้โดยสารเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ขั้นตอน 
การปฏิบัติสําหรับกรณีดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

 8.1.10 การปะปนกันระหว่างผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วและผู้โดยสารที่ไม่ผ่านการตรวจค้น 

 ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและนําไปปฏิบัติเพ่ือทําให้เกิดความม่ันใจว่าจะไม่มีการปะปนหรือ
ติดต่อกันระหว่างผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารที่ไม่ผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานที่กําหนด
รายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในกรณีที่มีการปะปนหรือ
ติดต่อกันจะต้องมีการดําเนินการดังต่อไปน้ี  

1) พ้ืนที่ปลอดอาวุธ (The Sterile Area) จะต้องถูกตรวจค้นเพ่ือหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือ
อุปกรณ์อันตรายอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ 

2) ผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage aka 
Unchecked Baggage) จะต้องถูกตรวจค้นอีกคร้ังจึงจะอนุญาตให้ผู้โดยสารนําขึ้นบนอากาศยาน 

3) หากพบว่าผู้โดยสารหรือสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) ที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว ไป
ปะปนกับผู้โดยสารหรือสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ยังไม่ตรวจค้น บนอากาศยาน อากาศยานลําดังกล่าวต้องถูก
ตรวจสอบห้องโดยสารอย่างละเอียด (Full Cabin Search) หรือ การตรวจสอบอากาศยาน (Aircraft 
Security Check) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง 

8.2 สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

 8.2.1 วัตถุประสงค์  

 วัตถุประสงค์ของหัวข้อน้ีคือการระบุรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องนําไปใช้ เพ่ือให้มี
ความมั่นใจว่าสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามจะไม่ถูกนําขึ้นบนอากาศยานท่ีสนามบินในประเทศไทย การตรวจค้น
กระเป๋าสัมภาระที่นําขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืน 
ในอากาศยานทั้งหมดเป็นมาตรการเบ้ืองต้นที่สําคัญที่สุดอย่างหน่ึงในการป้องกันการนําระเบิดขึ้นบน 
อากาศยาน  
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 8.2.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

 1. ผู้ดําเนินงานสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องใช้ขั้นตอนวิธีการ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ประกอบการเพ่ือการป้องกันและขัดขวางการนํา 
วัตถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) 
หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน  

2. สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ที่ไปกับผู้โดยสารจากผู้โดยสารต้นทางและเปลี่ยนลํา  
ต้องถูกตรวจค้น และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย สําหรับสัมภาระลงทะเบียนแวะผ่าน ก่อนจะได้รับ
อนุญาตให้นําขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศ
ยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศไม่จําเป็นต้องตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารที่กล่าวถึงถ้าหากมี 
การตรวจค้นแล้วโดยผู้ดําเนินงานสนามบินก่อนจะนําเข้าสู่พ้ืนที่หวงห้าม และภายหลังการตรวจค้นน้ันต้อง
ได้รับการปกป้องเพ่ือไม่ให้มีการสัมผัสกันระหว่างสัมภาระลงทะเบียนกับบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นตาม
ข้อกําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ทั้งน้ีในกรณีที่มีการปะปนหรือ
ติดต่อกันของผู้โดยสารจะต้องมีการดําเนินการตรวจค้นอีกคร้ัง 

 3.  ผู้ดําเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องปฏิเสธการขนส่งสัมภาระหรือทรัพย์สินของบุคคลขึ้นใน
ระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยานถ้าไม่ยอมให้ 
ทําการตรวจค้นตามกฎระเบียบของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 4. ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารทั้งหมดน้ันได้รับการตรวจค้นหาวัตถุ
ระเบิดและวัตถุระเบิดเพลิงแล้วก่อนนําขึ้นบนอากาศยานตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 

 5. หากอยู่ภายนอกประเทศไทยซึ่งหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ ดําเนินการทําการตรวจค้น 
ผู้ดําเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารทั้งหมดน้ันได้รับการตรวจค้น 
จากหน่วยงานน้ัน ๆ เรยีบร้อยแล้ว  

 6.  ผู้ ดําเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระท่ีไปกับผู้โดยสารนั้น ได้รับมาอย่างถูกต้อง 
โดยตัวแทนของผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ได้รับมอบหมาย 

 7. ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารน้ัน ได้ติดแถบสัญลักษณ์เพ่ือระบุ
เที่ยวบินก่อนที่จะเริ่มทําการบินของเท่ียวบินน้ันๆ รวมถึงต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 2 วัน หลังจากเที่ยวบิน
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ซึ่งสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และคูเรียร์ (Courier) 
จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับการตรวจค้นสินค้า  

 8.  ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องใช้ขั้นตอนวิธีการตามแผนรักษาความปลอดภัยในการควบคุมสัมภาระ
ลงทะเบียน (Hold Baggage) ในการขนขึ้นอากาศยาน โดยมีวิธีการ ดังน้ี 
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1) ป้องกันการนําวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดเพลิงขึ้นบนอากาศยาน 

2) ป้องกันบุคคลอ่ืนที่มิใช่ เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนของผู้ดําเนินการอากาศยาน เข้ามาในบริเวณ
น้ัน 

 9. ห้ามผู้ดําเนินการเดินอากาศอนุญาตให้บุคคลใดขนส่งวัตถุต่อไปน้ีเป็นสัมภาระลงทะเบียน (Hold 
Baggage)  

ก) อาวุธปืนที่บรรจุกระสุนแล้ว 

ข) อาวุธปืนที่ไม่บรรจุกระสุน ยกเว้นในบางกรณี ดังน้ี 

1) ผู้โดยสารที่ได้แจ้งต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศทางวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
การแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check-In) กระเป๋าสัมภาระว่ามีอาวุธปืนที่ไม่บรรจุกระสุน 

2) ผู้ที่มีอํานาจและหน้าที่ที่เหมาะสมตรวจสอบแล้วว่าอาวุธปืนไม่ได้บรรจุกระสุน 

3) อาวุธปืนที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) 

4) อาวุธปืนอยู่ในตู้บรรจุสินค้าที่มีการปิดล็อคอย่างแน่นหนา และผู้ที่ตรวจกระเป๋าสัมภาระ
น้ันเป็นผู้ถือกุญแจหรือรหัสเปิด 

5) อาวุธปืนเก็บไว้ในที่ซึ่งผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ต้องไม่ใช่ห้องโดยสารของอากาศ
ยาน  

ค) วัตถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต   

 8.2.3 การระบุตัวผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage Reconciliation) 

 1. ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ถูกกําหนดให้ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยจะต้องไม่อนุญาตให้นํา
สัมภาระลงทะเบียนขึ้นบนอากาศยาน ณ สนามบินต้นทาง สนามบินแวะผ่าน (Transit Airport) และสนามบิน
แวะเปลี่ยนลํา (Transfer Airport) นอกจากจะมีการดําเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปน้ี 

1) สัมภาระลงทะเบียน แต่ละช้ินจะต้องติดเคร่ืองหมายไว้ภายนอกเพ่ือระบุว่าเป็นของผู้โดยสาร
คนใด 

2) ผู้โดยสารผู้เป็นเจ้าของสัมภาระลงทะเบียน ดังกล่าวได้ทําการแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร 
(Check-In) กับเที่ยวบินที่พาสัมภาระลงทะเบียน น้ัน 

3) ก่อนจะนําสัมภาระลงทะเบียน ดังกล่าวขึ้นบนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of 
Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน สัมภาระลงทะเบียน ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ภายในสนามบินที่
สามารถผ่านเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าวได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
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4) สัมภาระลงทะเบียน ทุกช้ินที่ถูกรับเข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ดําเนินการเดินอากาศสําหรับ
นําขึ้นบนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน จะต้อง
ถูกระบุช้ีชัดว่ามีผู้โดยสารเดินทางร่วมไปกับอากาศยานลําดังกล่าวหรือไม่ กระบวนการในการระบุช้ีชัดดังกล่าว
อาจเป็นแบบใช้พนักงานปฏิบัติ (Manual) หรือแบบใช้เครื่องมือทางเทคนิคก็ได้ 

5) ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าผู้โดยสารแต่ละคนที่ขึ้นบนอากาศยานและเป็นผู้ที่ถูก
บันทึกไว้ว่าได้นําสัมภาระลงทะเบียน มาฝากไว้กับผู้ดําเนินการเดินอากาศเพื่อไปกับอากาศยาน โดยใส่ไว้บน
ระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยานน้ัน เป็นบุคคลคน
เดียวกันกับผู้โดยสารที่นําสัมภาระฯ มาฝากไว้กับผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

 2.  ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องจัดให้มีมาตรการที่จะทําให้มั่นใจว่าก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง 
สัมภาระฯ ที่ไปกับผู้โดยสารทุกช้ินจะต้องได้รับการยืนยันว่ามีผู้โดยสารบนอากาศยานเป็นเจ้าของ หาก
สัมภาระฯ ใดไม่มีเจ้าของอยู่บนอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศจะต้องไม่นําขึ้นหรือนําออกไปจากอากาศ
ยานก่อนที่จะทําการบิน หากผู้โดยสารคนใดที่แสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check in) กับเที่ยวบินโดยมี
สัมภาระฯ ที่อยู่บนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศ
ยาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ดําเนินการเดินอากาศไม่ได้อยู่บนอากาศยานน้ัน สัมภาระฯ น้ันต้องถูกนําออก
จากอากาศยานเที่ยวบินน้ัน  

 3. บัญชีแสดงรายการสัมภาระฯ ที่ไปกับผู้โดยสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่ใช้ยืนยันถึงเอกลักษณ์และการ
ตรวจค้นสัมภาระฯ ดังกล่าว จะต้องถูกลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจน
ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 48 ช่ัวโมง (รอการยืนยัน 
จากสายการบิน) และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบในกรณีเมื่อมีการร้องขอโดยสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย 

 8.2.4 การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ที่ไปกับผู้โดยสาร 

 1.  ต้องมีการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ทั้งหมดของเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกๆ ใบ นโยบายน้ี
รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนลํา (Transfer) ซึ่งต้องทําการตรวจค้นอีกคร้ังหน่ึงเมื่อมาถึงประเทศ
ไทย สนามบินที่กําหนดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยต้องทําการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน
ภายในประเทศด้วย ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินผ่าน (Transit) ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทําให้มั่นใจว่ามีมาตรการ
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียนที่เพียงพอเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง
สัมภาระดังกล่าว รวมถึงอาวุธ วัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายอ่ืนๆที่อาจถูกใช้เพ่ือกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ 

 2.  สัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Hold Baggage) ทั้งที่เป็นสัมภาระที่ออกจากต้นทาง 
และสัมภาระเดินทางที่เปลี่ยนลํา (Transfer Baggage) ที่สนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ และใน
ประเทศที่ ต้ังอยู่ในประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการนําอาวุธ (Weapon) วัตถุระเบิด 
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(Explosive) หรือวัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) ขึ้นบนอากาศยานไปใช้ในการกระทําอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

1) การตรวจค้นด้วยมือ 

2) การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบด้ังเดิม (Conventional X-ray Equipment) 

3) การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบความละเอียดสูง HDX (High Definition X-ray Equipment) 
ที่ติดต้ังอุปกรณ์ TIP (Threat Image Projection) 

 ทั้งน้ี หากผู้ดําเนินงานประสงค์จะใช้วิธีการตรวจค้นนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้ง
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือทราบ 

  สัมภาระท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจค้นที่มีดังต่อไปนี้  

1) สัมภาระตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 

2) ถุงเมล์การทูต (Diplomatic Pouches) ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 

3) สัมภาระใด ๆ ที่ผ่านการตรวจค้นในฐานะสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage aka 
Unchecked Baggage) ก่อนที่จะถูกกําหนดให้เปลี่ยนไปใส่ไว้ในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold 
of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน  

 8.2.5 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

 1. ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าจะรับสัมภาระลงทะเบียน เฉพาะผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร 
และเฉพาะจากตัวแทนที่มีความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าวหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดําเนินการ
เดินอากาศ  

 2. สัมภาระลงทะเบียนทุกช้ินที่จะถูกพาไปกับอากาศยานจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

จากการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย นับจากจุดตรวจค้นหรือจากจุดที่รับสัมภาระลงทะเบียนดังกล่าวมาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการเดินอากาศ จากสนามบินต้นทางรวมถึงอากาศยานเปลี่ยนลําจนกระทั่งถึง 
จุดที่สัมภาระลงทะเบียนถูกส่งคืนให้ผู้โดยสาร ณ จุดปลายทาง หรือ ณ จุดแวะเปลี่ยนสัมภาระลงทะเบียน
ดังกล่าวไปอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

 3. มาตรการต่อไปน้ีใช้ในการปกป้องคุ้มครองสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

1) ก่อนที่จะนําสัมภาระลงทะเบียน ขึ้นบนอากาศยาน สัมภาระดังกล่าวจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ใน
พ้ืนที่จัดการสัมภาระหรือพ้ืนที่จัดเก็บที่มีความปลอดภัยของสนามบิน 
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2) จะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่จัดการสัมภาระลงทะเบียนและพ้ืนที่จัดการสัมภาระ
ลงทะเบียนแวะเปลี่ยนอากาศยาน โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกจํากัดการเข้าออกเฉพาะบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

3) พนักงานท่ีจะผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่จัดการสัมภาระลงทะเบียนและพ้ืนที่จัดการสัมภาระ
ลงทะเบียนแวะเปลี่ยนอากาศยานจะต้องผ่านการตรวจค้นและแสดงบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้าม และต้องมี
การแสดงตนเพ่ือตรวจสอบ (Challenge) ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและนําตัวออกไปจากพ้ืนที่น้ัน 

4) พนักงานที่ทําการขนส่งสัมภาระลงทะเบียน ต้องทําให้แน่ใจว่าไม่มีสัมภาระลงทะเบียนที่ไม่ได้
รับอนุญาตสอดแทรกเข้าไปในระบบจัดการสัมภาระนั้น 

5) สัมภาระลงทะเบียนจะต้องไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่ลานจอด หรือ ข้าง ๆ อากาศยานโดยไม่มีใคร
ดูแล ก่อนจะนําสัมภาระดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน  

 4. ผู้โดยสารอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ของตนเองซึ่งได้รับ
การตรวจค้นแล้วเฉพาะเม่ือมีความจําเป็น โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องถูกกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือทําให้แน่ใจว่า
ผู้โดยสารจะไม่กระทําการดังต่อไปน้ี 

1) นําวัตถุต้องห้ามลงในสัมภาระลงทะเบียน 

2) นําวัตถุต้องห้ามที่ได้รับการอนุญาตและได้รับการตรวจค้นแล้วออกจากสัมภาระลงทะเบียน
ดังกล่าว และนําวัตถุ ต้องห้ามน้ันขึ้นบนห้องผู้ โดยสารของอากาศยาน หรือนําเข้าไปยังพ้ืนที่รักษา 
ความปลอดภัย 

 5.  สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ซึ่งเป็นของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) 
ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน และผ่านการตรวจค้นที่มีมาตรฐานเดียวกันกับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนของ
ผู้โดยสาร  

 8.2.6 การจัดเก็บสัมภาระลงทะเบียนที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage)   

 พ้ืนที่สําหรับเก็บสัมภาระลงทะเบียนที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage)  ต้องมีความมั่นคง
ปลอดภัยและถูกจัดให้มีขึ้น ณ สนามบิน โดยมีการจัดเก็บสัมภาระลงทะเบียน จนกระท่ังถึงขั้นตอนในการส่ง
ต่อ รับคืน หรือกําจัดทิ้ง โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีสัมภาระลงทะเบียนต้องได้รับการตรวจค้นก่อนนําไปเก็บไว้ในพ้ืนที่เก็บสัมภาระลงทะเบียน 

8.3 การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 

 8.3.1 วัตถุประสงค์  

 วัตถุประสงค์ในหัวข้อน้ีคือเพ่ือทราบรายละเอียดมาตรการและวิธีการที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ทํา
การขนส่งทางอากาศจากสนามบินในประเทศไทยและตัวแทนควบคุม หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการขนส่ง
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พัสดุ ต้องนําไปใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีวัตถุต้องห้ามถูกนําขึ้นบนอากาศยานไม่ว่าจะเป็นในรูปของสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ คูเรียร์ (Courier) พัสดุส่งด่วน เอกสารของบริษัท หรือวัสดุสิ่งของของบริษัท ณ สนามบิน 
ในประเทศไทย 

 8.3.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

 ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตน การไปรษณีย์ควบคุมและ ผู้ดําเนินงาน
สนามบินต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 2497 และข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ที่กําหนดเฉพาะในส่วนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  

หากมีการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ผู้ดําเนินการเดินอากาศ/ตัวแทนควบคุม/การไปรษณีย์
ควบคุมต้องดําเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม โดยต้องคํานึงถึงลักษณะของสินค้าและไปรษณีย์ (Nature  
of Consignment) น้ัน ๆ ด้วย 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีหากสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจค้นหรือการควบคุม 
การรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ จากตัวแทนควบคุม หรือ การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้อง
ดําเนินการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์น้ันอีกคร้ัง 

 8.3.3 การรับและการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Acceptance and Screening of Cargo 
and Mail)  

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องใช้วิธีดําเนินการ สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ระบุในแผนรักษา
ความปลอดภัยของตนเพ่ือป้องกันและยับย้ังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการนําวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดเพลิง และวัตถุ
ทําลายล้างที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือวัตถุอ่ืนในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ขึ้นบนอากาศยาน 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทําให้แน่ใจว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจค้นและตรวจสอบ
ตามวิธีที่ระบุในแผนรักษาความปลอดภัยของตนว่าไม่มีผู้ไม่ได้รับอนุญาต วัตถุระเบิด วัตถุระเบิดเพลิงและวัตถุ
ทําลายล้างหรือวัตถุอื่นในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนําขึ้นบนอากาศยาน หากมี 
การตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ผู้ดําเนินการเดินอากาศ/ตัวแทนควบคุม/การไปรษณีย์ควบคุมต้อง
ดํา เ นินการโดยวิ ธีการ ท่ี เหมาะสม  โดยต้องคํ า นึงถึ งลั กษณะของสินค้ าและไปรษณี ย์  (Nature  
of Consignment) น้ัน ๆ ด้วย 

 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีหากสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจค้นหรือการควบคุม 
การรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ จากตัวแทนควบคุม หรือ การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
ต้องดําเนินการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์น้ันอีกคร้ัง 
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 ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องใช้วิธีดําเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนในการควบคุม 
การรับสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่จะนําขึ้นบนอากาศยานเพ่ือ  

1) ป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาตและวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดเพลิง และวัตถุทําลายล้างหรือวัตถุอ่ืน 
ในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นบนอากาศยาน 

2) ป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับการดูแล (Unescorted) เข้าถึงสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เว้นแต่เป็น
พนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ดําเนินการเดินอากาศหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ผู้ดําเนินงานสนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน ๆ    

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องปฏิเสธการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ส่งไม่ยอมให้
ทําการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามระบบที่กําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) เว้นแต่จะระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยของตนเกี่ยวกับกรณีได้รับการยกเว้นการตรวจค้น 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนควบคุมที่ได้รับการรับรองโดยสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย ต้องแน่ใจว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมด คูเรียร์ (Courier) และพัสดุส่งด่วนที่จะขนขึ้น
อากาศยานจากสนามบินในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนนําขึ้นบน 
อากาศยาน  

8.4 การรักษาความปลอดภัยการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ  

 8.4.1 การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) เป็นช่องทางหน่ึงที่สามารถนํา อาวุธ วัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย
อ่ืน ๆ ขึ้นบนอากาศยานได้ ผู้ดําเนินการเดินอากาศมีความรับผิดชอบในการนํามาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงอาวุธ วัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ ที่อาจถูกใช้เพ่ือ
กระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้  

 8.4.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

 ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือทําให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการ 
การควบคุมการรักษาความปลอดภัยดังรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
(AOSP) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอํานวย 
ความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ดําเนินการเดินอากาศที่จะถูกนําขึ้นบน
อากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย  

 บริษัทที่ให้บริการครัวการบิน (Inflight-Catering) หรือบริการทําความสะอาดสําหรับผู้ดําเนินการ
เดินอากาศที่ดําเนินงานในประเทศไทย มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
ตามรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริการ
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ครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน 
(Catering Stores) ที่จะถูกนําขึ้นบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย และนํามาตรการการควบคุม 
การรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและ อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุ
อันตรายอ่ืน ๆ ที่อาจถูกใช้เพ่ือกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเข้าถึงการบริการ 
ครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน 
(Catering Stores) ได้  ในกรณีที่บริษัทครัวการบินต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนที่หวงห้าม (SRA) จะต้องทําให้แน่ใจว่า
การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสาร 
บนอากาศยาน (Catering Stores) ทั้งหมดที่จะนําขึ้นไปบนอากาศยานจะต้องถูกขนส่งไปกับยานพาหนะ 
ที่มีการถูกล็อคและมีการปิดผนึก (Seal) อย่างแน่นหนาและต้องมีการควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
ต้ังแต่ต้นทางจนถึงสนามบิน 
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บทท่ี 9 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 
9.1 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) 
แผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ตัวแทนควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนควรระบุรายละเอียดชนิด แบบ รุ่น จํานวนและที่ต้ังของเครื่องมือรักษา 
ความปลอดภัยที่ใช้ตามมาตรการเชิงป้องกันด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 

วัตถุประสงค์ของบทน้ีคือ  เพ่ือระบุรายละเอียดของหลักเกณฑ์ (Criteria) ที่ผู้ดําเนินงานสนามบิน 
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตัวแทน
ควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนจะต้องนําไปใช้ในการจัดหาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยมาใช้ในการดําเนินงานและ 
ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินที่สนามบิน
ต่างๆในประเทศไทย 

9.2 การใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและการบํารุงรักษา  

 ผู้ดําเนินงานจะต้องจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ แบบ และรุ่นของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  
ที่จะใช้ตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เ พ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ล่วงหน้า 

 การใช้งานของเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจค้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจค้นมีความรับผิดชอบในการทําให้แน่ใจว่าเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย
สามารถทํางานสอดคล้องกับข้อกําหนดที่ถูกระบุและข้อกําหนดของใบอนุญาตก่อนที่จะนํามาใช้งานจริง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องแน่ใจว่าเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยนํามาใช้อย่างถูกต้อง  
มีการซ่อมบํารุงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยวิศวกรและพนักงานที่ได้รับ 
การฝึกอบรมมาโดยตรง 

 การซ่อมบํารุงเคร่ืองมือตรวจค้นที่ถูกต้องมีความจําเป็นเพ่ือที่ว่าเคร่ืองมือทํางานต่อไปแล้วให้ผลลัพธ์
การตรวจค้นที่น่าพอใจ  การซ่อมบํารุงจะต้องถูกดําเนินการโดยพนักงานผู้มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับคู่มือและแนวทางการใช้เครื่องมือที่จัดทําโดยบริษัทผู้ผลิต 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการตรวจค้นจะต้องกําหนดให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจค้นทําการแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจค้น เมื่อเคร่ืองมือตรวจค้นมีการดัดแปลงหรือปรับปรุง 
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9.3 การตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) 

 หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องแน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration) เครื่องมืออย่างสม่ําเสมอ เพ่ือทําให้เครื่องมือทํางานเป็นปกติ ในขณะนํามาใช้ในการดําเนินงาน 
ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

 ผู้ มี ความ รับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้อง เ ก็บรายละเ อียดผลการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration)ของเคร่ืองมือ รวมถึงข้อมูลการซ่อมบํารุงเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัย 

 ถ้าเคร่ืองมือการรักษาความปลอดภัยใดๆไม่ผ่านการตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) หรือมีหลักฐาน
ที่ทําให้เช่ือว่าเครื่องมือดังกล่าว ไม่สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจค้นต้อง
ทําให้แน่ใจว่า ได้เลิกใช้เครื่องมือดังกล่าวในการใช้ดําเนินงานและเคร่ืองมือจะไม่ถูกนํามาใช้อีก จนกว่าหน่วยที่
รับผิดชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าเคร่ืองมือดังกล่าวได้
ถูกซ่อมบํารุงและพร้อมที่จะถูกนํามาใช้บริการอีก 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องมั่นใจว่ามีการตรวจสอบเคร่ืองมือ เพ่ือ
ทําการประเมินว่า เครื่องมือรักษาความปลอดภัยมีขีดความสามารถในการทํางานได้มาตรฐานที่ถูกกําหนดโดย
การตรวจสอบดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่ งของการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยทั้ งระบบ (Audit)  
การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย (Inspection) และการทดสอบ (Test) ถ้าเครื่องมือทํางานไม่ได้ตาม
มาตรฐาน จะถือว่าแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดําเนินงานที่เก่ียวข้องมีความบกพร่องและจะต้องดําเนิน 
การแก้ไข  

9.4 การจัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยมาใช้งาน  

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยให้กับสนามบิน 
การจัดหาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องของธุรกิจสําหรับความต้องการเครื่องมือใน
องค์กร   

 เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ถูกใช้เพ่ือการรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน จะต้องจัดเป็นประเภท 
มีการออกแบบ และคุณสมบัติเฉพาะชุดของการบริการการซ่องบํารุงทางเทคนิค จะต้องถูกรวบรวมอยู่ใน
สัญญาการซื้อขาย 

9.5 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 

 เกณฑ์ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
นํามาใช้กับเคร่ืองมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน ซึ่งถูกนํามาใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนในสนามบินต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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9.6 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ 

 เกณฑ์ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
นํามาใช้กับเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ ซึ่งใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
ที่สนามบินต่างๆ ในประเทศไทย 

9.7 มาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือเอกซเรย์ 

 เกณฑ์ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
นํามาใช้กับเครื่องมือเอกซเรย์ ที่ใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ณ สนามบินต่างๆ  
ในประเทศไทย 
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บทท่ี 10 การฝึกอบรมดา้นการรักษาความปลอดภัยการบนิพลเรือน 
 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพัฒนา นําไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งแผนฝึกอบรม 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยต้องกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของแผน
ฝึกอบรมบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ีสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยโดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะลงนามในแผนฝึกอบรม 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 

10.1 แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

 10.1.1 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือกําหนดแนวทางในการคัดเลือกบุคคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย 

2) เพ่ือให้บุคคลที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยแผน
ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) จะต้องมีข้อกําหนดอย่างน้อยครอบคลุม
ถึงพนักงานตรวจค้น (Screener) ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับชาติ 
(Inspector) วิทยากร (Instructor) พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) หัวหน้าผู้ควบคุม 
(Supervisor) ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Security Manager) เพ่ือจัดทําข้อกําหนดในการสร้างระบบ
รับรองบุคลากรที่ปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย 

3) เ พ่ือจัดการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนให้บุคคลเก่ียวข้องรวมถึงบุคคลากรท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนามบิน 

 10.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

 ห้ามหน่วยงานผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม และตัวแทนควบคุม 
ด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีหน้าที่ 
ในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในประเทศไทย ใช้พนักงานของหน่วยงานโดยตรงหรือพนักงาน 
โดยสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยตามข้อกําหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ยกเว้นบุคคลนั้นได้รับการฝึกอบรมตามที่ระบุในแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆของบุคคลน้ัน 

แต่ละหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนต้องแน่ใจว่าบุคคล
ใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยมีความรู้ เก่ียวกับบทบัญญัติในแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  คําสั่งที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและข้อแนะนําการรักษา
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ความปลอดภัย  แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่เห็นชอบแล้ว และแผนรักษาความปลอดภัย 
ของผู้ดําเนินงานในระดับที่บุคคลจําเป็นต้องรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
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บทท่ี 11 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตอบสนองการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

11.1  การจัดการกับอุบัติการณ์ 

 11.1.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของบทน้ี คือ เพ่ือระบุรายละเอียดการจัดการเมื่อเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือระบุรายละเอียดข้อกําหนดสําหรับการจัดทํา  
การเก็บรักษาแผนเผชิญเหตุรวมท้ังการใช้แผนเผชิญเหตุตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นของภัยคุกตามต่อการบิน 
พลเรือนในประเทศไทยเมื่อจําเป็น 

 11.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่ออุบัติการณ์
และสร้างมาตรการที่เพียงพอสําหรับการตอบสนองการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ที่มีต่อการบินพลเรือน โดยปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆรวมทั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รวมถึง
การส่ือสารข้อมูลที่มีช้ันความลับกับรัฐต่างๆ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีมี 
ความเหมาะสมอ่ืนๆ 

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะต้อง 

1) สนับสนุนการตอบสนองการบินต่อเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการบินพลเรือนทั้งภายในเขตหรือนอกเขตน่านฟ้าไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของการดําเนินงานภายในเขตน่านฟ้าไทย 

2) จัดหาคําแนะนําที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์และข้อมูลให้กับรัฐบาล รัฐมนตรี และประธาน
คณะกรรมการการบินพลเรือน  

3) รักษาไว้ซึ่งความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกันต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 การตอบสนองของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อการกระทําอันแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดการแผนเผชิญเหตุมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ทําให้แน่ใจว่าผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ และผู้ดําเนินงานที่เก่ียวข้อง  
ได้จัดทําแผนเผชิญเหตุเพ่ือให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรพร้อมที่จะป้องกันการบินพลเรือนจากการกระทําอัน 
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แผนเผชิญเหตุน้ีควรจะมีการฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ 

2) ทําให้แน่ใจว่า บุคคลท่ีมีอํานาจและได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม พร้อมที่จะลงมือ
ปฏิบัติงานที่สนามบินในการช่วยเหลือ ดําเนินงานกับกรณีที่สงสัยหรือเหตุการณ์จริงว่ามีการกระทําอันเป็นการ
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แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การจัดการในเรื่องน้ีดําเนินการโดยความร่วมมือกับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

3) จัดทํามาตรการในการป้องกันอากาศยาน เมื่อมีข้อสงสัยที่มีเหตุอันควรว่าอากาศยานอาจถูก
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะท่ีจอดอยู่บนพ้ืนดิน และให้มีการแจ้งก่อน 
การมาถึงของอากาศยานให้กับหน่วยงานของสนามบิน 

4) จัดทําขั้นตอนสําหรับตรวจสอบอากาศยาน รวมถึงแจ้งผู้ดําเนินงานเม่ือมีข้อสงสัยที่มีเหตุอัน
ควรท่ีอากาศยานอาจมีการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เก่ียวกับการซ่อนอาวุธ  
วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอ่ืนๆ 

5) ทําให้แน่ใจว่ามีการเตรียมการสําหรับการสืบสวนและการจัดการของวัตถุต้องสงสัยตาม 
ความจําเป็นในการก่อวินาศกรรมหรือวัตถุอันตรายอ่ืนที่สามารถนํามาใช้ได้ในสนามบิน 

 ผู้ ดําเนินการเดินอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุซึ่งมีรายละเอียด 
ในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ต่างๆ โดยมีการจัดการล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดต่อประสานงาน 
จากญาติและเพ่ือนของผู้โดยสารบนอากาศยานที่เกิดการกระทําแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็น
แผนสําหรับฝึกอบรมบุคลากรของผู้ดําเนินการเดินอากาศ เพ่ือทํางานในฐานะทีมฉุกเฉินต่างๆ 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและพัฒนาแผนเผชิญเหตุของสนามบินและนํา
แผนเผชิญเหตุของสนามบินไปปฏิบัติจริง  รวมท้ังรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่สนามบิน ผู้ดําเนินงานสนามบิน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการทําให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องช่วยการเดินอากาศทั้งหมด การบริการจราจร 
ทางอากาศ (ATS)  การบริการสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การเยียวยารักษาจิตใจ โดย 
การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ และการบริการสนับสนุนภาวะฉุกเฉิน
อ่ืนๆ ได้ถูกจัดให้มีความพร้อมอยู่เสมอสําหรับรองรับอากาศยานที่ถูกก่อให้เกิดการกระทําอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรืออากาศยานที่ถูกขู่ว่าจะถูกก่อให้เกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดย
มิ ช อ บ 
ด้วยกฎหมาย โดยผู้ดําเนินงานสนามบินต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในขณะที่ 
อากาศยานดังกล่าวจอดอยู่ในพ้ืนที่สนามบินในระหว่างที่เกิดเหตุ 

 หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลที่บ่งช้ีว่าอาจจะเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้น กําลังเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นลงแล้ว  จะต้องแจ้งเตือนภัยตามที่ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยของผู้ดําเนินงานและแผนเผชิญเหตุ 
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 11.1.3 การปฏิบัติการแรกเริ่ม 

 หน่วยงานท้ังหมดที่ได้รับข้อมูลที่บ่งช้ีว่าอาจจะเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้น กําลังเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นลงแล้ว หน่วยงานต่างๆ  เหล่าน้ีจะต้องเริ่มปฏิบัติการ
ตามท่ีระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 ในการปฏิบัติการตลอดช่วงเวลาทั้งหมด จะต้องรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมตามแผนเผชิญเหตุ ตามการประเมินข้อมูลข่าวสารและตามข้อตกลงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 หน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารน้ันไว้เป็นหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ 

 การประเมินภัยคุกคามที่ชัดเจนและมีเหตุผลจะต้องเกิดจากการนําข้อมูล และหลักฐานที่มีอยู่มาใช้
ก่อนที่จะตัดสินใจปฏิบัติการใดๆต่อไป  สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการประเมินภัยคุกคามโดยดําเนินการร่วมกันกับผู้รับข้อมูลข่าวสาร และหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
(เช่น ผู้ดําเนินการเดินอากาศ หรือผู้ดําเนินงานสนามบิน) ในการทําการประเมินภัยคุกคามจะใช้วิธีการระบุ
เป้าหมายที่ยืนยันได้ (Positive Target Identification, PTI) ในการจัดประเภทภัยคุกคามเป็น
“เฉพาะเจาะจง” (Specific) “ไม่เฉพาะเจาะจง”(Non-Specification) หรือ “ไม่จริง”(Hoax) การระบุ
เป้าหมายที่ยืนยันได้ในบริบทของการแจ้งสถานการณ์น้ี ต้องกําหนดให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารระบุสิ่งที่อ้างอิง
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 
ต่อเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีของอากาศยานจะต้องระบุเลขที่เที่ยวบิน (Flight Number) เวลาออก
เดินทาง (Departure Time) หรือสถานที่จริง ณ เวลาที่แจ้งเหตุการณ์) และจะต้องรวมถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจง
อ่ืนๆ ที่เพ่ิมความน่าเช่ือถือต่อวิธีการแจ้งระบุเป้าหมายที่ยืนยันได้จริงน้ัน ถือว่าเป็นความลับที่สุด 

 เมื่อได้มีการประเมินภัยคุกคามแล้ว ให้กระจายข้อมูลไปยังทุกหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือการปฏิบัติ 
การต่อไปให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 11.1.4 การสั่งการ 

 การสั่งการระดับบริหาร (Executive Command) เพ่ือตอบสนองต่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของประธานคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ ให้เป็น 
ความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการฯ 

 การส่ังการระดับปฏิบัติการ (Operational Command) เพ่ือตอบสนองต่อการกระทําอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับ
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มอบหมายในเรื่องน้ีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในกรณีที่การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายเกิดขึ้นกับอากาศยาน การสั่งการระดับปฏิบัติการจะถูกทําโดย 

1) สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในขณะที่อากาศยานทําการบิน หรืออากาศยาน
กําลังเคลื่อนตัวบนทางขับทันที หลังจากนําอากาศยานลงจอดจนกระทั่งอากาศยานหยุด หรือนับจากเวลาที่
อากาศยานเร่ิมเคลื่อนตัวบนทางขับ ก่อนนําอากาศยานข้ึนบิน จนกระทั่งถึงเวลาท่ีอากาศยานได้บินออกจาก
น่านฟ้าไทย 

2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นับจากเวลาที่อากาศยานหยุดเคลื่อนตัว หลังจากอากาศยานลง
จอด จนกระทั่งถึงเวลาที่สถานการณ์สิ้นสุดลงหรือเวลาที่อากาศยานเร่ิมเคลื่อนตัวบนทางขับก่อนจะนํา 
อากาศยานขึ้น 

 11.1.5 การควบคุม  

 เพ่ือที่จะลดระดับผลของการกระทําแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการสูญเสียชีวิตและ 
การทําลายทรัพย์สิน ต้องมีการจัดเตรียมเพ่ือการตอบสนองที่มีประสิทธิผลกับการกระทําแทรกแซงอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอ่ืนๆ  ต้องใช้
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานของอากาศยาน  
ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระทําแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่จอดอยู่บนดินแดนของรัฐภาคีจนกระทั่ง 
มีการเดินทางต่อไปได้ 

 เมื่อได้รับแจ้งการกระทําอันเป็นการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็น 
ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมที่จะปฏิบัติการใช้ศูนย์ควบคุมอุบัติการณ์แห่งชาติ (The National 
Incident Control Center: NICC) และดําเนินการกิจกรรมอ่ืนๆตามท◌◌่ีระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุที่เก่ียวข้อง 

 ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการของศูนย์ควบคุม (Control Center) จะต้องทําให้
มั่นใจว่าศูนย์เหล่าน้ีได้รับการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจํา และอุปกรณ์การส่ือสารทั้งหมดใช้งานได้ 
ตามต้องการ 

 เมื่อได้รับการแจ้งการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นที่สนามบินหรือ 
มีผลกระทบกับอากาศยานขณะทําการบิน เป็นความรับผิดชอบของผู้ดําเนินงานสนามบินในการเริ่มปฏิบัติการ
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (The Emergency Operation Center: EOC) และดําเนินการอ่ืนๆให้สอดคล้อง
คล้องกับแผนเผชิญเหตุสนามบิน 

 กลุ่มสําหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบิน(An Aviation Security Response 
Group) จะต้องถูกจัดต้ังขึ้นภายใต้การจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เพ่ือการจัดการและ
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ประสานงานในการตอบสนองต่อการกระทําแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจ้ีอากาศยาน  
กลุ่มสําหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบิน ควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

1) ส่วนรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 

2) หน่วยงานผู้ดําเนินงานสนามบิน 

3) ตัวแทนสถานีผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

4) หน่วยงานผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

5) หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

6) สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

7) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

8) หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่มการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบินจะเป็นศูนย์ประสานงานท่ีสําคัญสําหรับควบคุม
และประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องตอบสนองด้านการบินในระดับสนามบิน บทบาทพ้ืนฐานของกลุ่ม 
การตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบินในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สนามบิน คือสนับสนุน 
ทางเทคนิคและคําแนะนําการดําเนินงานด้านการบินให้กับผู้สั่งการจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การใช้กลไก
สนับสนุนจากองค์กรอุตสาหกรรมการบินและทรัพยากรของสนามบิน 

 11.1.6 การจัดการให้บริการในการเดินอากาศ  

 ในกรณีที่อากาศยานที่ถูกการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านเข้ามาในน่าน
ฟ้าไทย และมีความประสงค์ที่จะลงจอด ณ สนามบินใดๆ ของประเทศไทย หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ต้องให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองเที่ยวบินดังกล่าวและจะต้อง
เตรียมพร้อมต่อการลงจอดฉุกเฉิน และดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือเร่งการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการลงจอดรวมถึงการอนุญาตให้ลงจอด 

 เมื่ออากาศยานลงจอดในหลุมจอดที่กําหนด (Isolated Parking) แล้ว ให้ดําเนินการตามแผน 
เผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 เมื่ออากาศยานจอดเรียบร้อยจะต้องนํามาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าอากาศยานได้ถูกหน่วงเหน่ียวให้จอดอยู่กับพ้ืน  เว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นที่อากาศยานจะต้อง
เดินทางต่อไปเพ่ือรักษาชีวิตคนที่อยู่บนอากาศยาน การพยายามที่จะถ่วงเวลาอากาศยานที่จอดอยู่บนพ้ืนดิน
จะต้องไม่ทําให้อากาศยานใช้การไม่ได้ เผื่ออาจมีกรณีที่จําเป็นต้องให้อากาศยานออกเดินทางได้ 
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 ประเทศไทยจะต้องปรึกษารัฐของผู้ ดําเ นินการเดินอากาศและจะต้องร่วมมือกับรัฐ อ่ืนๆ  
เพ่ือจุดประสงค์ของการเตรียมการตอบสนองร่วมกันของการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้  เมื่อใช้มาตรการในดินแดนของรัฐ เพ่ือทําให้ผู้โดยสารและ 
ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานของอากาศยานเป็นอิสระจากการกระทําแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ประเทศไทยจะต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถของรัฐของผู้ดําเนินงานอากาศยาน รัฐของผู้ผลิต  
และรัฐของผู้จดทะเบียนอากาศยาน ถ้าจําเป็น 

 ในกรณีที่อากาศยานที่ถูกการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านเข้ามาใน 
น่านฟ้าไทย หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศจะต้องให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองเที่ยวบินขณะอยู่
ในน่านฟ้าไทย หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศจะต้องส่งข้อมูลไปยังรัฐอ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบ 
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึงหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของสนามบิน
ปลายทางและสนามบินที่คาดว่าจะลงจอดเพ่ือจะได้มีการดําเนินการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม ณ สนามบิน 
ที่อากาศยานจะลงจอดนั้น 

 เมื่อได้รับการแจ้งเหตุการณ์กระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงอากาศยาน 
ที่ผิดปกติ (อากาศยานที่ล้มเหลวในการตอบสนอง) ที่เกิดขึ้นที่สนามบินหรือมีผลกระทบกับอากาศยาน 
ที่ทําการบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ดําเนินงานสนามบินเป็นผู้รับผิดชอบในการเร่ิมดําเนินการจัดการ
ตามแผนและปฏิบัติการเพ่ิมเติมจากน้ีตามกระบวนการที่ได้รับการเห็นชอบ 

 หน่วยงานท้ังหมดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเริ่มดําเนินการของศูนย์การควบคุมอุบัติการณ์จะต้องทํา
ให้แน่ใจว่า ศูนย์เหล่าน้ีได้รับการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจํา และอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดใช้งานได้
ตามต้องการ  

 11.1.7 การสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ  

 สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ ในกรณีที่มีการกระทํา 
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งบทบาทและความรับผิดชอบของทีม 
ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวและวิธีการติดต่อเพ่ือให้มาเริ่มปฏิบัติการ ควรจะถูกรวบรวมไว้ในแผนเผชิญเหตุ 
ที่เก่ียวข้อง 

 ทีมผู้ เ ช่ียวชาญสนับสนุนสําหรับการตอบสนองการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการกระทํา แต่ในเหตุการณ์การจ้ีอากาศยานจะต้องรวมถึง 

1) ทีมเจรจาต่อรองตัวประกัน (Hostage Negotiation Team) 

2) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 

3) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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4) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

5) ผู้แทนสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

6) ล่ามเพ่ือช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง 

7) นักจิตวิทยา 

8) ผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ตามความจําเป็น 

 11.1.8 สื่อมวลชน  

 ในระหว่างการเกิดการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงจากการติดต่อกับสื่อมวลชน และการขอข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านและถูกจัดการ
โดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือแน่ใจว่าได้ควบคุม
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ให้กับสื่อมวลชน 

  สื่อมวลชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่จะทําให้สถานการณ์
เลวร้ายลง และสื่อมวลชนจะต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล การประสานงานเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญย่ิงระหว่างผู้สั่งการการปฏิบัติการ (Operations Command)   รัฐบาล หน่วยบริการข้อมูล 
สนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการให้ข้อมูล 
ที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน 

 ห้องแถลงข่าวจะต้องถูกจัดขึ้นโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน โดยแยก
ออกจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) 

 11.1.9 การทบทวนอุบัติการณ์ 

 หลังจากการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ต้องมีการทบทวนและ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือดูประสิทธิผลของมาตรการรักษาความปลอดภัยและกระบวนการที่บรรจุไว้ใน
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และทําการปรับเปลี่ยนแผนตามความจําเป็น
ทันทีที่เป็นไปได้หลังจากการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นใน หรือเก่ียวข้องกับ
ประเทศไทย สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องดําเนินการทบทวนและวิเคราะห์เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น หน่วยงานท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์จะต้องจัดทํารายงานถึงบทบาทหน้าที่ รายละเอียดของ
ปัญหาและความสําเร็จในการเผชิญปัญหาหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ความมีประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารและการสังเกตตามความจําเป็นเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ 
หรือข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 ผลของการทบทวนและการวิเคราะห์จะต้องถูกส่งให้ผู้ที่มีส่วนร่วม พร้อมกับคําแนะนําใดๆ ที่อาจจะ
เป็นข้อปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่อง การปรับปรุงใดๆ ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
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พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะต้องประสานกับหน่วยงานมีอํานาจที่เก่ียวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิดผ่านทาง 
คณะกรรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
สนามบิน 

 ภายหลังการทบทวนและการวิเคราะห์ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องจัดให้มี 
การประชุมหารืออย่างเป็นทางการเพ่ือวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ซึ่งจะต้องมีตัวแทนของผู้ดําเนินงาน
สนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 11.1.10 การรายงาน  

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายในประเทศไทย 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องส่งข้อมูลไปยังรัฐที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริการจราจรทางอากาศ รวมถึงสนามบินปลายทางที่คาดหมาย เพ่ือให้มีเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสม
และทันเวลาระหว่างเส้นทางการบินก่อนถึงสนามบินปลายทาง 

 ก่อนการลงจอดของอากาศยานซึ่งอยู่ภายใต้การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้งรัฐที่อากาศยานจดทะเบียนและรัฐผู้ดําเนินการ
เดินอากาศทันที เก่ียวกับการลงจอดและต้องส่งผ่านข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ต่อ 

1) รัฐที่จดทะเบียนและรัฐผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

2) รัฐซึ่งมีประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 

3) รัฐซึ่งประชาชนถูกจับเป็นตัวประกัน 

4) รัฐซึ่งมีประชาชนอยู่บนอากาศยาน  

5) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน 
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องเตรียมและส่งรายงานสองฉบับให้กับองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ดังต่อไปน้ี  

1) รายงานเบ้ืองต้นของการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รายงานฉบับน้ี
จะต้องส่งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายใน 30 วัน โดยใช้ภาษาที่ใช้งานภาษาใดภาษาหน่ึง
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

2) รายงานฉบับสมบูรณ์ของการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ฉบับน้ี จะต้องถูกส่งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายใน 60 วัน โดยใช้ภาษาที่ใช้
งานภาษาใดภาษาหน่ึงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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11.2 แผนเผชิญเหตุสําหรับผู้ดําเนินงาน  

 ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนในประเทศไทย จะต้องมีแผนที่ทําให้แน่ใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์การกระทํา 
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรือ
เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะมีการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 แผนต่างๆ เหล่าน้ีควรต้องรวมการประสานงานระหว่างผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนขนส่งสินค้า  เจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่ สํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องต่างๆเข้าไว้ในแผนและควรจะระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบ 
ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

1) ผู้ดําเนินงานสนามบิน ที่มีต่อสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบิน และต่อผู้ใช้สิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

2) ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ที่มีต่อผู้โดยสาร ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานและอากาศยาน 

3) หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

4) ตัวแทนควบคุมขนส่งสินค้า และตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ 

5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่น 

6) สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งโดยปกติสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะต้องได้รับแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระทําแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 แผนต่างๆเหล่าน้ี  ควรถูกจัดเตรียมไว้เพ่ือความต่อเน่ืองของการรักษาความปลอดภัย เพ่ือตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์การกระทําแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเหตุการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัย ความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงในการข่มขู่ 

 ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ควรทําให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เหตุการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และการละเมิดการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนเพ่ือทําการวิเคราะห์ และเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการจัดทํามาตรการที่จะป้องกันการเกิดการเกิด
เหตุการณ์ขึ้นอีก แผนงานต่างๆควรจะถูกแก้ไขเพ่ิมเติมตามความจําเป็น และควรที่จะถูกทบทวน และทําให้
ทันสมัยอย่างน้อยทุก 12 เดือน และในทุกคร้ังที่มีการนําแผนไปปฏิบัติจริง 
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 ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ  ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ จะต้องระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบและ
การปฏิบัติที่กําหนดในการตอบสนองต่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบิน 
พลเรือน เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และการละเมิดการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือน และความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมืองที่มีผลกระทบต่อการบิน 
พลเรือนไว้ใน 

1) แผนรักษาความปลอดภัย (Security Programs) 

2) คําสั่งที่มีต่อพนักงาน (Staff Instruction) 

3) แผนฝึกอบรมพนักงาน 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานท้ังหมดรับทราบหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองและขั้นตอนทั้งหมดที่ถูกต้อง 
ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องทบทวนขั้นตอนการทํางานตามบทน้ีกับบุคลากรที่มีความรับผิดชอบของข้ันตอน
ต่างๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 แผนต่างๆเหล่าน้ีต้องถูกจัดเตรียมและพัฒนาในส่วนของ 

1) การยึดอากาศยาน (สําหรับผู้ดําเนินงานสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศ) 

2) การขู่วางระเบิด 

3) การตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้าม 

4) การละเมิดด้านการรักษาความปลอดภัย 
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บทท่ี 12 การประเมินประสิทธิผล 
12.1 แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) 

 12.1.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

 เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นได้นําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือหาจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

 เ พ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขในการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และปิดจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน 

 12.1.2 อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการจัดทําแผนควบคุมคุณภาพ 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) โดยผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยจะลงนามในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) รวมถึงตรวจหาจุดอ่อน
ต่างๆในระบบการรักษาความปลอดภัย 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอํานาจในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรับผิดชอบในการเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพ่ือหาจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวให้กับผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผู้ดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะต้องยินยอมให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.2 

 ผู้ดําเนินงานสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
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12.2 กิจกรรมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน มีดังต่อไปน้ี 

 12.2.1 การตรวจทั้งระบบ (Audit)  

 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเชิงลึกการปฏิบัติ
ตาม แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติทั้งระบบ  

 12.2.2 การตรวจสอบ (Inspections)  

 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบการนํา
ข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบัติใช้ของสายการบิน สนามบิน 
บุคคล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยการบิน  

 12.2.3 การทดสอบ (Tests) 

 การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security test) การทดสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัย
การบินแบบลับและเปิดเผยที่จําลองสถานการณ์ความพยายามจะก่อการกระทําแทรกแซงอันโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

 12.2.4 การสํารวจ (Survey) 

 การสํารวจการรักษาความปลอดภัย (Security Survey) การประเมินความต้องการด้านการรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ที่อาจจะถูกคนร้ายโจมตี หรือกระทําอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการให้คําแนะนําให้แก้ไขปรับปรุง (The Recommendation of Corrective 
Actions) 

 12.2.5 การฝึกซ้อม (Security Exercise) 

 การฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นการทดสอบการปฏิบัติของมาตรการและ
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อป้องกันการกระทําการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ
ความเหมาะสมของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี ผู้ประกอบการสนามบินที่มีการดําเนินการ
สําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและมีเที่ยวบินประจําต้องทําการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน ดังน้ี 

ก) การฝึกซ้อมบนโต๊ะจําลอง (Table-top Exercise) หรือการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial 
Exercise) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) อย่างน้อยทุก 2 ปี  
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โดยให้แต่ละผู้ดําเนินงานจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามแผน 
เผชิญเหตุของผู้ดําเนินงานน้ัน และในส่วนของผู้ดําเนินการสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบประจํา
ให้ประเมินความเสี่ยงและดําเนินการซ้อมแผนตามความเหมาะสม 

การฝึกซ้อมต้องมีการสรุปผลและประเมินผลดังกล่าว โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกซ้อมคร้ังต่อไป รวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 

 12.2.6 การสอบสวน (Investigation) 

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องดําเนินการสอบสวนการกระทําอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่เกิดขึ้น หรือที่เก่ียวข้อง
กับประเทศไทยและ การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกรณีที่สําคัญโดยหน่วยงานใดๆที่เก่ียวข้องด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  ผลของ 
การสอบสวนจะเป็นรายงานที่มีช้ันความลับ จะนําเสนอถึงผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

12.3 ระบบการรายงานท่ีมีชั้นความลับ (Confidential Reporting System) 

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องจัดทําระบบรายงานที่มีช้ันความลับที่เปิดโอกาสให้
ผู้โดยสาร ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน พนักงานภาคพ้ืนและสาธารณชนให้ข้อมูลแก่สํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เก่ียวกับเหตุการณ์หรือประเด็นซึ่งไม่เป็นการปฏิบัติตามกับข้อกําหนดตามแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ระบบการรายงานควรเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนท่ีสนามบินและ 
ที่ติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบิน ว่ามีระบบน้ีอยู่ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องมี 
การรับประกันว่ารายช่ือหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ให้ข่าวทางลับจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับ 

12.4 ฐานข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย  

 สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดของ
ข้อบกพร่องที่ระบุในระหว่างการดําเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้ งระบบ (Audit)  
การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Inspection) การสํารวจการรักษาความปลอดภัย 
(Survey) การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Test) และต้องใส่รายละเอียดข้อบกพร่องรวมถึงประเด็น 
ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ซึ่งจะนําเสนอภายใต้ระบบการรายงานท่ีมีช้ันความลับตามรายละเอียด 
ข้อ 12.3 รายละเอียดของการดําเนินการแก้ไขจะถูกนําไปรวมไว้ตามความเหมาะสม สํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยจะต้องรวบรวมการวิเคราะห์ของสาเหตุและรูปแบบของการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
อย่างสมํ่าเสมอพร้อมกับรายละเอียดของการดําเนินการที่ทําให้การใช้งานของฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ 
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บทท่ี 13 การปรบัแผนรกัษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ  
13.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของบทน้ี คือเพ่ือให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ดําเนินงานสนามบิน 
ผู้ ดําเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอื่นๆที่ เ ก่ียวข้องปรับส่วนประกอบที่ เ ก่ียวข้องของแผนรักษา 
ความปลอดภัย โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของระดับภัยคุกคามที่อยู่ในเขตราชอาณาจักรไทย รวมถึงสถานการณ์ 
ภัยคุกคามระหว่างประเทศ ความลับของข้อมูลภัยคุกคามดังกล่าวและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลภัย
คุกคามจะต้องผ่านการพิจารณาที่ต้องผ่านการพิจารณาที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม 

13.2 การประเมินภัยคุกคาม 

สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนในประเทศไทย 
และท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ ข้อมูลที่เก่ียวข้องจะต้องถูกส่งไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Council: NSC) และผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คําแนะนํา 
การเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามต่อผู้ดําเนินงานสนามบิน หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ผู้ดําเนินการ
อากาศยานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบินพลเรือนเม่ือจําเป็น ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการ
บริหารความเส่ียง โดยคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่กําหนด
แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และให้คําแนะนําในการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนหน่วยงานดังกล่าวจะเริ่มต้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เหมาะสมตามที่ผู้อํานวยการสํานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะนํา 

 ภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่มีผลกระทบต่อราชอาณาจักรไทย แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

  ก) ระดับที่ 1 ระดับตํ่า ไม่มีข้อมูลข่าวกรองที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ที่ ช้ี ว่าผู้ ดําเนินการ
เดินอากาศหรือสนามบินเป็นเป้าหมายเพ่ือการโจมตีแต่มีความเป็นไปได้ในการกระทําอันแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายโดยกลุ่มหรือบุคคลด้วยเหตุผลต่างๆ 

  ข) ระดับที่ 2 ระดับกลาง ข่าวกรองที่สามารถพิสูจน์ได้ช้ีได้ถึงโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ 
ว่าการดําเนินงานการบินพลเรือนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี 

  ค) ระดับ 3 ระดับสูง ข่าวกรองที่สามารถระบุได้ช้ีชัดว่าการดําเนินงานการบินพลเรือนเป็น
เป้าหมายที่จําเพาะเจาะจงในการโจมตี  
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 ดังน้ันระดับภัยคุกคามต่อการดําเนินการการบินพลเรือนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งจะมี
แนวทางการปฏิบัติตามระดับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนอยู่ใน คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับฐานที่บรรยาย
รายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ถูกพิจารณาว่ามีความเพียง
พอที่จะจัดการภัยความเสี่ยงระดับ 1 แต่จะต้องมีการเพ่ิมมาตรการข้ึนเป็นระดับ 2 จนถึงระดับ 3 เมื่อมี 
ภัยคุกคามสูงขึ้นการเพ่ิมรูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นและสําคัญในแผน
เผชิญเหตุ 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับฐาน ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีเป็นพ้ืนฐานต่อการปกป้องอากาศยาน และพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบิน  
อย่างไรก็ตามสนามบินและโครงสร้างพ้ืนฐานของสนามบินอาจเป็นเป็นเป้าหมายของการโจมตีได้เช่นกัน 
เพราะอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญลักษณ์ของรัฐ ในกรณีเช่นน้ีสิ่งที่ติดต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยู่
ภายนอกพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบินซึ่งอาจจะได้รับการจัดการรักษาความปลอดภัยไม่มากอาจจะตกเป็น
เป้าหมายของการโจมตี มาตรการปกป้องสําหรับพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะถูกพิจารณาและถูกนําไปปฏิบัติจริง 
ตามความเหมาะสมกับระดับภัยคุกคาม 

 ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจออกคําสั่งด้านการรักษาความปลอดภัย
(Security Direction) และคําแถลงการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Bulletin) ตาม 
ความเหมาะสม เพ่ือที่จะโต้ตอบต่อการคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างรวดเร็วกับการบินที่ในขณะที่
มาตรการปัจจุบันไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับสถานการณ์เร่งด่วนหรือเทคโนโลยี 

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ พบว่ามีความล้มเหลวใด ๆ ก็ตามที่ช้ีเฉพาะได้ว่าเกิดขึ้นจาก ระบบ 
นโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติหรือจุดอ่อนใด ๆ ที่ระบุว่าเป็นผลมาจากการตรวจสอบจะได้รับการแก้ไขผ่าน
การแก้ไขที่เก่ียวข้องในระดับชาติ แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP), และ / หรือแผนรักษา 
ความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

        นอกจากน้ีในส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติยังจะมี 
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 ข้อมูลภัยคุกคาม 

 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐาน ICAO และการปฏิบัติที่แนะนํา 
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บทท่ี 14 การเงิน 
14.1  การสนับสนุนทางการเงินด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  

 14.1.1 ทั่วไป 
ในการเก็บค่าธรรมเนียมด้านรักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้บริการจะใช้หลักคืนต้นทุน การพิจารณา

ควรจะปฏิบัติตามรายงาน Conference on Aerodromes and Route Facility Economic (CARFE) โดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้ให้คําแนะนําเก่ียวกับเรื่องน้ีไว้ดังต่อไปน้ี 

1)  การพิจารณาร่วมกันควรเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดต้นทุนการรักษาความปลอดภัยจากสนามบิน 
ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

2)  ผู้มีอํานาจที่เก่ียวข้องอาจเรียกเก็บต้นทุนของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน
จากผู้ใช้บริการด้วยความยุติธรรมและเสมอภาคซึ่งทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกัน 

3)  การเก็บค่าใช้จ่ายหรือการโอนต้นทุนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ควรมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับต้นทุนที่ใช้ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยน้ัน และไม่ควรให้เรียกเก็บเกินต้นทุนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

4)  ไม่ควรมีการแบ่งแยกผู้โดยสารประเภทต่างๆ เมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในระดับต่างกัน ต้นทุนเพ่ิมเติมเกิดจากระดับการรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้นจากปกติ 
แก่ผู้โดยสารกลุ่มหน่ึงอาจเรียกเก็บได้จากผู้โดยสารเหลา่น้ี 

5)  เมื่อต้นทุนการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้รับการฟ้ืนฟูผ่านทางค่าใช้จ่าย วิธีการที่
ใช้ควรจะตัดสินใจโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย (The method used should be discretionary) แต่
ค่าใช้จ่ายควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทั้งจํานวนผู้โดยสารหรือน้ําหนักอากาศยาน หรือจากปัจจัยทั้งสอง ต้นทุนการ
รั ก ษ า 
ความปลอดภัยจัดสรรแก่ผู้เช่าสนามบินอาจเรียกคืนผ่านทางค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

6)  ค่าใช้จ่ายอาจเก็บรวบรวมจากทั้งเป็นส่วนเพ่ิมเติมของค่าใช้จ่ายที่มีอยู่หรือในรูปแบบของ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่แยกออกต่างหากแต่ควรข้ึนอยู่กับบัญชีที่แยกจากกัน และเหตุผลที่เหมาะสม  

นโยบายของประเทศไทยคือการเงินด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนเป็นต้นทุน 
การดําเนินงานของสนามบินและของผู้ดําเนินการเดินอากาศ ตลอดจนผู้ร่วมอุตสาหกรรมการบิน 

หน้าที่ตามกฎหมายของกรมการบินพลเรือนมาจากเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามปกติ 
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บทท่ี 15 เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

เอกสารแนบ 2 วัตถุต้องห้าม 

เอกสารแนบ 3 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

เอกสารแนบ 4 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

เอกสารแนบ 5 แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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เอกสารแนบ 1  
นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน 
เร่ือง นโยบายการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนแห่งชาติ 

-------------------------------- 
 ด้วยการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นส่วนสําคัญในการกํากับดูแลการบินพลเรือน
ระดบัประเทศ เพ่ือให้เกิดการพฒันาและปฏิบติัให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกระบวนการท่ีจะทาํให้มัน่ใจว่ากิจกรรม
ทางการบินท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ประกอบกับ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนัใหย้กระดบั         ความปลอดภยัดา้นการบิน
ของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนเป็นไปอย่าง        มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและมาตรฐานระหว่างประเทศ   ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
คณะกรรมการการบินพลเรือนจึงเห็นควรกาํหนดนโยบายการรักษา         ความปลอดภยัการบินพลเรือน 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการบินพลเรือนจึงออกประกาศฉบบัน้ี เพ่ือให้
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแลการบินพลเรือนยึดถือปฏิบติัตามในการออก
กฎเกณฑเ์พ่ือใชบ้งัคบักบัหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการบิน 

 ขอ้ 1  ประกาศน้ี เรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เร่ือง นโยบายการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนแห่งชาติ” 

 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
 “หน่วยงานใหบ้ริการดา้นการบิน” หมายความวา่ ผูด้าํเนินงานสนามบินสาธารณะ ผูด้าํเนินการเดินอากาศ 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงดาํเนินการในประเทศไทย” 

 ขอ้ 4  ใหส้าํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยถือปฏิบติัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัการ
บินพลเรือน ดงัต่อไปน้ี 
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(1) กาํหนดและพฒันานโยบายทัว่ไปในการจดัทาํกฎหมายและนโยบายเฉพาะในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาหลกัการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนโดยการวเิคราะห์จากมาตรการรักษา
ความปลอดภยัการบินพลเรือนของสนามบินทัว่ประเทศ 

(2) ปรึกษาหารือกบัทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินในประเดน็ต่าง ๆ เพ่ือการพฒันา
กฎเกณฑ ์

(3) ดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม ระบุ และรายงานขอ้บกพร่องดา้นการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนอยา่งเหมาะสม และติดตามผลเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัอากาศยาน
ไม่ใหเ้กิดการกระทาํอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

(4) กาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการรักษาความปลอดภยั
การบินพลเรือนวา่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือไม่ 

(5) ดาํเนินการตรวจสอบ เกบ็รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 

(6) ดาํเนินการใหมี้ระบบการจดัการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้นการบินโดยคาํนึงถึง
การรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน เป็นหลกั 

(7) กาํกบัดูแลระบบการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัของหน่วยงานใหบ้ริการดา้นการ
บินใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ และขอ้บงัคบัดา้นการรักษาความปลอดภยัของการบินพลเรือน 

(8) กาํกบัดูแลกิจกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือนใหบ้รรลุมาตรฐานดา้น
การรักษาความปลอดภยัสูงสุด 

(9) จดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ และส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยมีทกัษะท่ีเหมาะสมและไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัและอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(10) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ หรือสูงกวา่ขอ้กาํหนดและมาตรฐานเช่นวา่นั้นหากสามารถทาํได ้

(11) กาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหบ้ริการดา้นการบิน โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการปฏิบติัตาม
กฎหมาย (Compliance Oriented) และสมรรถนะในการดาํเนินงาน (Performance Based) ของหน่วยงานนั้น 

(12) สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในดา้นการรักษาความปลอดภยัในการบินพลเรือนต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 
      (นายชชัชาติ  สิทธิพนัธ์ุ) 
                                                                                         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
                                                                                     ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือ 
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วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) 

1. วัตถุดังต่อไปน้ีห้ามพกพาผ่านขึ้นห้องโดยสารอากาศยานและพ้ืนที่หวงห้าม ด้วยเหตุผลเพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัย 

 ก) ปืน อาวุธปืน กลอุปกรณ์อ่ืนที่สามารถส่งลูกกระสุนลอยโค้งไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้กลอุปกรณ์
ที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสโดยการส่งลูกกระสุน ซึ่งรวมถึง 

  • อาวุธปืนทุกประเภท รวมถึง ปืนพก ปืนสั้น ปืนพกลูกโม่ ปืนยาว ปืนไรเฟิล 

  • ปืนเด็กเล่น ปืนจําลอง (Replicas) ปืนเลียนแบบ (Imitation Firearm) ที่มีขีด
ความสามารถที่ทําให้คิดว่าเป็นปืนจริง 

  • ส่วนประกอบของอาวุธปืน ยกเว้นกล้องติดปืน (Telescopic Sight)  

  • ปืนอัดอากาศและปืนคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงปืนพก กระสุนปืน ปืนยาว ปืนไรเฟิล
รวมถึงปืนยิงกระสุนชนิดกลม (Ball Bearing Gun)  

  • ปืนสําหรับจุดพลุสัญญาณ (Signal Flare Pistols) และปืนสําหรับให้สัญญาณในการเริ่ม
การแข่งขัน (Starter Pistols) 

  • ธนู หน้าไม้ ลูกศร ลูกธนู  

  • ปืนฉมวกแบบต่าง ๆ  

  • ที่ยิงสัตว์ง่ามหนังสต๊ิกแบบต่างๆและเครื่องเหว่ียงกระสุน 

 ข) กลอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสําหรับทําให้หมดความรู้สึกหรือเคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งรวมถึง 

  • กลอุปกรณ์สําหรับทําให้กระตุก เช่น ปืนของลูกดอกไฟฟ้าทําให้กระตุก หมดสติ (Stun 
Guns) หรือกระบองที่ใช้ตีทําให้หมดสติ (Stun Batons) 

  • อุปกรณ์ทําให้สัตว์สลบ หมดสติ (Animal Stunners) หรือ เครื่องสังหารสัตว์  

  • สารเคมีที่ทําให้พิการหรือทําให้ร่างกายไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ แก๊สและสเปรย์ เช่น 
สเปรย์เครื่องเทศ (Mace) สเปรย์พริกไทยหรือพริกป่น สเปรย์กรด สเปรย์สําหรับไล่สัตว์ (Repellent Sprays) 
และ แก๊สนํ้าตา 

 ค) วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคมท่ีถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งรวมถึง 
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  • วัตถุที่ถูกออกแบบสําหรับสับ เช่น ขวาน (Hatchects) มีดใหญ่สําหรับห่ันเน้ือและปังตอ 
(Cleavers) 

  • ขวานฟันนํ้าแข็ง หรือเคร่ืองมือเจาะนํ้าแข็ง 

  • ของมีคม หรือของแหลม ซึ่งรวมถึง มีด ใบมีดโกน คัตเตอร์ตัดกล่องกระดาษ มีดสารพัด
ประโยชน์ มีดโกนหนวดต่าง ๆ 

• กรรไกร 

  • เครื่องมือสําหรับใช้ในการต่อสู้ทุกประเภทท่ีมีปลายแหลมหรือมีขอบคมรวมถึงดาวกระจาย 

  • ดาบและกระบ่ีประเภทต่าง ๆ 

 ง) เคร่ืองมือช่าง เครื่องมือที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นภัยคุกคาม 
ต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ซึ่งรวมถึง 

  • แชลง ตะขอเก่ียวสินค้า (Crowbars) 

  • สว่านเจาะประเภทต่าง ๆ 

  • เครื่องมือช่างที่มีใบมีด  

• เครื่องมือช่าง ซึ่งใช้เป็นอาวุธได้ เช่น ไขควง สิ่ว 

  • เลื่อยประเภทต่าง ๆ 

  • เครื่องพ่นไฟ (Blowtorched) 

  • ปืนลูกศร (Bolt Guns) หรือปืนยิงตะปู (Nail Guns)   

 จ) สิ่งของไม่มีคม วัตถุที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสเมื่อใช้วัตถุน้ันตี ซึ่งรวมถึง 

  •ไม้เบสบอล ไม้ซอฟท์บอล และไม้คริกเก็ต 

  • กระบองประเภทต่างๆ เช่น กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มหัวเป็นดีบุกหรือกระบองสั้นของตํารวจ 

  • อุปกรณ์สําหรับใช้ต่อสู้ป้องกันตัวประเภทต่างๆ เช่น ไม้กระบองคู่ หรือพวงกุญแจสําหรับใช้
ป้องกันตัวเอง 

  • สนับมือ 

  • ไม้กอล์ฟ 

  • ไม้ฮอคก้ี และไม้เลอครอส (Lacrosse Sticks) 



 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

เอกสารแนบ 2
 

 
 Revision: 1, 9 พฤษภาคม 2560   APP 2-3 

  
 
 

  • ไม้คิว 

  • ไม้ค้ําสําหรับเล่นสกี 

 ฉ )  วัตถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองวัตถุระเบิด 
หรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ซึ่งรวมถึง 

  • กระสุนปืน 

  • เช้ือประทุระเบิด (Blasting caps) 

  • ที่จุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 

  • อุปกรณ์จําลองของระเบิดเพลิง (Replica) หรือระเบิดแสวงเคร่ือง  

  • ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ  

  • พลุ ดอกไม้ไฟ  

  • เครื่องกําเนิดควันหรือุปกรณ์อ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน (Smoke-generating Canister  
or Cartridges) 

  • ระเบิดไดนาไม ดินระเบิด และระเบิดพลาสติก 

  • คบเพลิง 

 ช) ของเหลว เจล สเปรย์หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามประกาศสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยในหัวข้อที่เก่ียวข้อง     

2. ระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเคร่ืองระเบิด หรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  ห้ามนําขึ้นห้องระวางเก็บ
สินค้าหรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยานทั้งหมด เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย  ซึ่งรวมถึง 

• อาวุธปืน 

• กระสุนปืน 

• เช้ือประทุระเบิด (Blasting caps) 

• ที่จุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 

• ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ 

• พลุหรือดอกไม้ไฟ 
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• เครื่องกําเนิดควันหรือุปกรณ์อ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน (Smoke -generating Canister or Cartridges) 

• ระเบิดไดนาไมต์ ดินปืน หรือระเบิดพลาสติก 

ทั้งน้ีในส่วนวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
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เอกสารแนบ 3 
โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

1. วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)ได้จัดทําขึ้นตามข้อกําหนดสํานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยและตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) คือการทําให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยการบินและหน้าที่
รับผิดชอบได้มีการกําหนดขึ้นอย่างชัดเจนและผู้ที่เก่ียวข้องในการนําไปใช้สามารถเข้าใจกันอย่างชัดแจ้ง 
ตลอดจนมีการอธิบายและแจกแจงรายละเอียดของมาตรการที่จําเป็นต้องนําไปปฏิบัติที่สนามบินเพ่ือให้
สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 
Aviation Security Programme – NCASP) 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ต้องถูกจัดทําและพัฒนาขึ้นตามลักษณะแต่ละสนามบิน 
ของประเทศ ซึ่งรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและทุกสนามบินภายในประเทศ ซึ่งมีการดําเนินการที่อาจเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) ควรจัดเตรียมขึ้นโดยหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน โดยมีการปรึกษาหารือกับ
ผู้ใช้สนามบินทั้งหมด และเห็นชอบ ลงนาม และลงวันที่โดยผู้จัดการสนามบิน 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรร่างให้มีความสอดคล้องกับโครงร่างซึ่งมีรายละเอียด 
อยู่ในเอกสารแนบนี้และนําเสนอสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง โดยควรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นประจําและอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน  

 การขอแก้ไข เพ่ิมเติมและแจ้งข้อแตกต่างจากแผนรักษาความปลอดภัยฯ นอกเหนือจากการแก้ไข
บางส่วนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายระดับชาติ ควรจะนําส่งไปยังผู้มี อํานาจที่ เ ก่ียวข้อง 
ด้านการรักษาความปลอดภัยเพ่ืออนุมติก่อนนําไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรมีช้ันความลับตามแนวทางการปฏิบัติของประเทศ และ
มีเน้ือหาสาระที่ได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชาติด้านการรักษาความปลอดภัย 
ต่อเอกสาร 

2. ที่มาของกฎระเบียบข้อบังคับ 

 กฎหมายระดับชาติ  ให้รายละเอียดในกฎหมายระดับชาติ เช่น พระราชบัญญัติ ซึ่งให้อํานาจโดยชอบ
ต่อแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

 แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ อ้างอิงถึงข้อความที่สําคัญของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ที่แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ใช้พ้ืนฐาน และมี
บทบัญญัติเพ่ือการจัดทํามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติ 
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 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ให้รายละเอียดกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบ 
ที่ใช้ในจังหวัด เทศบัญญัติ ซึ่งให้ฐานอํานาจสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) การอ้างอิงถึง
ส่วนสําคัญของกฎหมายอาญาควรจะรวมไว้ด้วยในจุดที่เก่ียวข้อง 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ   

 การจัดการสนามบิน อธิบายบทบาทและภารกิจเฉพาะของพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการนําแผน
รักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ไปใช้ 

 หน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบิน  ระบุถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยของสนามบิน โครงสร้างของหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินและภารกิจด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินที่ต้องปฏิบัติ 

 อํานาจในการรักษาความสงบ ระบุถึงภารกิจของหน่วยงานตํารวจต่างๆ (ระดับชาติ จังหวัด ท้องถิ่น 
สนามบิน เป็นต้น) หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน  
ควรอธิบายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่เฉพาะและความรับผิดชอบ 
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินของแต่ละหน่วย  

 ตัวแทนส่วนราชการอ่ืนๆ ระบุถึงบทบาทของส่วนราชการอ่ืนๆ (กรมศุลกากร สํานักงานตํารวจตรวจ
คนเข้าเมือง เป็นต้น) ซึ่งเก่ียวข้องกับการสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ อธิบายถึงบทบาทของผู้ดําเนินการเดินอากาศ (ทั้งของไทยและต่างประเทศ) 
ที่ดําเนินงานที่สนามบินและหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ หรือภารกิจที่กําหนดให้แก่พนักงานซึ่ง
ช่วยสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรมีบัญชีรายช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้ที่
รับผิดชอบสํารองของผู้ดําเนินการเดินอากาศแต่ละราย พร้อมรายละเอียดการติดต่อที่เก่ียวข้อง (หมายเลข
โทรศัพท์ทั้งที่ทํางานและที่บ้าน ที่อยู่ที่บ้าน เป็นต้น) ไว้ในภาคผนวก 

 ผู้เช่าพื้นที่สนามบิน อธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้เช่าและลักษณะของความร่วมมือและ 
การให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน  

 หน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน  ระบุถึงภารกิจใดๆ  ที่จํา เ ป็นของหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ 
ความช่วยเหลือในการนําแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ไปปฏิบัติ 

 หน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนๆ ควรกล่าวรวมถึงหน่วยงานอ่ืนใดๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (ไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสาร ดับเพลิง สุขภาพ เป็นต้น) อธิบายถึงบทบาทของ
หน่วยงานน้ันและสิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตามข้อกําหนด 

 การบินทั่วไป อธิบายถึงแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่มีต่อการปฏิบัติการบินทั่วไปที่
สนามบิน 
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4. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 ขอบเขต อํานาจหน้าที่ ระบุข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติที่
เก่ียวข้องในการจัดต้ังคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน อํานาจ หน้าที่น้ีจะต้องระบุอย่างชัดเจน
ถึงภารกิจหลักของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับนําไปใช้ซึ่งข้อกําหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติผ่านทางขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการป้องกันสนามบินอย่างมีประสิทธิผลจากการกระทํา
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯ ควรประชุมกันเป็นประจํา ทั้งเต็มคณะหรือกลุ่มย่อย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น การประชุมควรมีการทํารายงานการประชุมทุกคร้ัง และภายหลังจากได้รับ
การรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมแล้ว ต้องส่งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 องค์คณะ รายช่ือองค์คณะของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ต้องรวมหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของสนามบินที่มีหน้าที่ในการจัดทําและบังคับใช้มาตรการรักษา 
ความปลอดภัย รายช่ือควรประกอบด้วย ช่ือ ตําแหน่งและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยสนามบิน  โดยปกติแล้วผู้จัดการสนามบินจะทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เช่ียวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ให้คําแนะนํา
ตามความเหมาะสม 

5. การติดต่อสื่อสาร 

 ในบทน้ีควรอธิบายว่าวิธีการที่ผู้มีอํานาจรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยงาน 
ด้านนโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะแจ้งข้อกําหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP) ต่ออุตสาหกรรมการบินของรัฐ 

 บทน้ีควรมีข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการปรึกษาและการแจกจ่ายรายงานผล 
การตรวจสอบ การตรวจสอบท้ังระบบ การสํารวจ การทดสอบ และการสอบสวนซึ่งจัดทําโดยหน่วยงาน 
ด้านนโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภัย และควรอธิบายถึงข้อแนะนําและคําแนะนําในการกําหนด
ช้ันความลับที่ถูกต้องและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการควบคุมข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ในรายงานต่างๆ 

 บทน้ีควรให้รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายในการติดต่อสื่อสารกับรัฐอ่ืนๆ องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศและสื่อที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน 

6. ลักษณะของสนามบิน 

 บททั่วไป ควรระบุช่ือ สถานที่ต้ังซึ่งระบุถึงเมืองที่ใกล้ที่สุด และที่อยู่เป็นทางการของสนามบิน 
ลักษณะของสนามบิน ช่ือของเจ้าของสนามบิน (Aerodrome Proprietor) หมายเลขโทรศัพท์และ 
Identification Code 

 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่การบิน และพื้นที่หวงห้าม ควรอธิบายด้วยคําบรรยายส้ันๆ ถึงพ้ืนที่สาธารณะ
และพ้ืนที่การบินต่างๆ รวมถึงส่วนต่างๆ ของสนามบิน พ้ืนที่การบินของสนามบินควรจะถูกกําหนดเขตไว้อย่าง
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ชัดเจน และระบุพ้ืนที่หวงห้ามพร้อมทั้งจุดควบคุมการเข้าพ้ืนที่ด้วย และการใช้แผนผังสนามบินที่มีมาตราส่วน
ถูกต้องจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเรื่องน้ี และควรจะแนบท้ายไว้ในภาคผนวก 

 เวลาการปฏิบัติงาน  ให้รายละเอียดเวลาการปฏิบัติงานสนามบิน เวลาการปฏิบัติงานของหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่น้ัน รวมทั้งให้รายละเอียดว่า 
การควบคุมการเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ น้ันๆ อยู่ภายใต้การปฏิบัติ  
24 ช่ัวโมง ขั้นตอนการปฏิบัตินอกเวลางานปกติควรพิจารณาร่วมด้วย  

 โครงสร้างและการปฏิบัติงานสนามบิน 

 แสดงรายช่ือและให้รายละเอียดด้วยคําบรรยายสั้นๆ ของกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ  
ของสนามบินและหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งดําเนินการภายในและจากสนามบิน เช่น หน่วยปฏิบัติการสนามบิน 
(Aerodrome Operating Services) รวมถึงการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การติดต่อสื่อสาร การดับเพลิง
หรือหน่วยปฏิบัติการอ่ืนๆ  

 การควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการจราจร
ทางอากาศเขตประชิดการบินหรือหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศอ่ืน 

 ผู้ดําเนินการเดินอากาศ แสดงรายช่ือผู้ประกอบการทั้งหมดที่ใช้สนามบินและจุดปลายทางที่
ให้บริการ ให้รายละเอียดจํานวนผู้โดยสารโดยเฉล่ียในแต่ละวัน และปริมาณสินค้าทางอากาศโดยรวมของ
ผู้ประกอบการทั้งหมดในระหว่างช่วง High and Low Season 

 การบินทั่วไป แสดงรายช่ือบริษัทการบินทั่วไปซึ่งดําเนินการบินทั้งเข้าและออกจากสนามบิน ให้
รายละเอียดปริมาณการจราจรของการบินทั่วไป และรวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่จัดขึ้น ณ สถานที่น้ันๆ  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งอํานวยความสะดวกของการบินทั่วไปและการเข้าถึงพ้ืนที่ลานจอดเพ่ือการพาณิชย์ 

 หน่วยธุรกิจและเอกชน แสดงรายละเอียดผู้เช่าทั้งหมด ร้านค้า บริษัทจัดการสินค้าทางอากาศ บริษัท
ครัวการบิน สํานักงานท่องเที่ยว บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน หรือบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ซึ่งปฏิบัติงาน 
ที่สนามบินโดยมีรายช่ือผู้จัดการและหมายเลขโทรศัพท์ และควรจะระบุสถานที่ต้ังในสนามบินและอาคารต่างๆ 
ของบริษัทเหล่าน้ันบนแผนที่ซึ่งควรแนบท้ายไว้ในภาคผนวก 

 หน่วยงานทหารหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าที่แทนทหาร (Paramilitary) ระบุถึงการติดต่อของ
หน่วยงานทหารและหน่วยงานที่ทําหน้าที่แทนทหารซึ่งปฏิบัติงานที่สนามบิน  ควรมีรายละเอียดของบันทึก
ความเข้าใจ (Memoranda of Understanding) ด้วย 
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7. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน 

 บทน้ีควรแจงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ และการควบคุม 
การรักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ที่สนามบินเพ่ือสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
( NCASP)  หัวข้อและตัวอย่างเน้ือหาควรจะปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนเง่ือนไขที่แท้จริงของท้องถิ่น 

 7.1 การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 มาตรการ ณ ช่องทางเข้าออก อธิบายถึงการควบคุมวิธีการเข้าออกซึ่งใช้กับพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือ 
การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน รวมถึงรายละเอียดของระบบการอนุญาตบุคคลและยานพาหนะซึ่ง
อ้างอิงกับตัวบุคคลและยานพาหนะและขั้นตอนการตรวจค้นและค้นหาที่ดําเนินการอยู่  อธิบายถึงขอบเขต 
ของการตรวจสอบประวัติซึ่งใช้กับผู้ขอรับอนุญาตทุกประเภท อธิบายถึงลักษณะการลาดตระเวนพ้ืนที่  
พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ของสนามบินที่ควบคุมเพ่ือการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมไปถึงการลาดตระเวนบริเวณ
ภายนอกสนามบินสนามบินซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นจุดโจมตีและปล่อยอาวุธจากภาคพ้ืนสู่อากาศ 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ
เก่ียวกับรั้ว แสงไฟ ระบบป้องกันการบุกรุก โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ซึ่งนํามาใช้กับการรักษาความปลอดภัย
ของพ้ืนที่การบินและพ้ืนหวงห้ามทั้งหมด อากาศยานที่จอดอยู่และลานจอด พ้ืนที่สาธารณะที่อาคารผู้โดยสาร
และห้องสังเกตการณ์บิน และลานจอดรถ สิ่งอํานวยความสะดวกของการบริการครัวการบิน พ้ืนที่คลังสินค้า 
พ้ืนที่ซ่อมบํารุงอากาศยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบินที่สําคัญ  

 สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องมือ ติดต่อสื่อสารและ 
เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพซึ่งใช้ใน
การป้องกันสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องมือติดต่อสื่อสารและ 
เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ พร้อมกับการประเมินความเสี่ยง จุดอ่อนที่อาจถูกแทรกแซง  
โดยอ้างอิงกับระดับความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกกับความปลอดภัยของการเดินอากาศ 

 การบินทั่วไป อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินทั่วไป และขั้นตอนการปฏิบัติซึ่ง
นํามาใช้กับผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานและผู้โดยสารของการบินทั่วไปซ่ึงปฏิบัติงานเข้าไปยังและออกจาก
สนามบิน ให้รายละเอียดเก่ียวกับจํานวนเฉลี่ยของเที่ยวบินเข้าออกประจําวันตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล
และจํานวนอากาศยานซึ่งมีฐานอยู่ที่สนามบิน 

 7.2 การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

 อํานาจ อธิบายถึงที่มาของอํานาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายท้องถิ่น 
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีผู้โดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการไม่อนุญาตให้
ผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นักการทูต ประธานาธิบดีหรือผู้ปกครอง
ประเทศ ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจค้นหรือค้นหา 
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 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศเพ่ือการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง 
(Check-In) อธิบายถึงขั้นตอนและสถานที่ Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุ่มบุคคลหรือผู้โดยสารที่มีความเส่ียงสูง ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันบัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้น
เครื่อง (Boarding Passes), ป้ายติดสัมภาระ (Baggage Tags) และเอกสารอ่ืนๆ ระบุถึงอํานาจและ 
ความรับผิดชอบของหน่วยที่ทําหน้าที่จัดการ ให้สอดคล้องกับอํานาจตามกฎหมายของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)  

 เอกสารเดินทาง อธิบายถึงสถานที่ เวลา และการตรวจสอบเอกลักษณ์ผู้โดยสารและเอกสารเดินทาง 
โดยรวมถึงผู้โดยสารต้นทาง เปลี่ยนเที่ยวบินและแวะพัก 

 ขั้นตอนการตรวจค้น อธิบายถึงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจค้น รวมถึงสัดส่วนขั้นต่ํา
ที่ต้องใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากนํามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวัตถุต้องห้ามและวัตถุอันตราย มาตรการพิเศษ
สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ มาตรฐานที่ ต้องปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับบุคคลซึ่งมี 
ความจําเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจค้นส่วนตัว และการปฏิบัติเมื่อค้นพบอาวุธหรือวัตถุระเบิด 

 อุปกรณ์ แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจําวันและขั้นตอน 
การปฏิบัติในการบํารุงรักษาตามที่กําหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะนํามาใช้เมื่อการทํางานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดับของพนักงาน ตําแหน่ง และการสลับหน้าที่ 
ที่จุดตรวจค้น รวมทั้งการฝึกอบรมตามที่กําหนด (ขั้นต้น การฝึกงาน และทบทวน) และข้อมูลใดของ 
การฝึกอบรมน้ันจําเป็นจะต้องเก็บไว้ 

 การแบ่งแยก (Segregation) และควบคุม ระบุว่ามีการแบ่งแยกระหว่างบุคคลท่ีผ่านการตรวจค้น
แล้วและยังไม่ผ่านการตรวจค้นในอาคารผู้โดยสารหลังผ่านจุดตรวจค้นแล้วหรือไม่ อธิบายถึงวิธีการท่ีใช้ใน 
การควบคุมผู้โดยสารที่เดินบนลานจอดอากาศยานหรือขึ้นรถไป-มาระหว่างอากาศยานกับอาคาร หากไม่มี 
การแบ่งแยก อธิบายขั้นตอนการชดเชย เช่น การตรวจค้นครั้งที่ 2 ที่บริเวณประตู  

 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยหากจะใช้
กับพนักงานสนามบินทุกคน ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน ตํารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึงขั้นตอน 
การปฏิบัติที่จะนําไปใช้อย่างชัดเจน และอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด
และรับรองการนํามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอนไปใช้ 

 สิ่งของหรือวัสดุของรัฐและถุงเมล์การทูต ระบุถึงมาตรการที่จะนํามาใช้กับสิ่งของหรือวัสดุของรัฐ
และถุงเมล์การทูต อธิบายว่าถุงเมล์การทูตอาจจะถูกตรวจค้นได้หรือไม่ หากต้องตรวจ ให้ระบุขั้นตอน 
การปฏิบัติ  ระบุขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับไปรษณีย์ทูตที่อยู่ในถุงเมล์การทูตและจดหมายทูต (Embassy 
Correspondence) ที่ไม่อยู่ในถุงเมล์การทูต  
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 สิ่งอํานวยความสะดวกของบุคคลสําคัญ อธิบายถึงสถานท่ีของสิ่งอํานวยความสะดวกบุคคลสําคัญ
และขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดลําดับขั้นตอน VIPs ระบุถึงการจัดการกับผู้โดยสารที่เป็นบุคคลสําคัญอย่าง
เป็นการเฉพาะ และมาตรการใดๆ ตามที่สามารถจํากัดการยกเว้นจากช่องทางการตรวจค้นผู้โดยสารปกติให้
น้อยที่สุด 

 ผู้โดยสารประเภทพิเศษ อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับผู้โดยสารที่มีสถานะทางการทูต และ
ผู้โดยสารที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น บุคคลภายใต้การอารักขา ผู้ต้องขังคดีร้ายแรง ผู้ถูกเนรเทศ 
บุคคลซึ่งมีอาการทางประสาท ระบุภารกิจที่หลากหลายอย่างชัดเจนของหน่วยงานๆ ที่เก่ียวข้อง จัดทําข้อมูล
อ้างอิงเฉพาะเพ่ือแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักบินที่เก่ียวข้อง  

 การบินทั่วไป กล่าวถึงมาตรการเฉพาะสําหรับการควบคุมการรักษาความปลอดภัยซึ่งเก่ียวข้องกับ
ผู้โดยสารของอากาศยานและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานของการบินทั่วไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 

ระหว่างที่มีสถานการณ์ภัยคุกคามสูง 

 7.3 การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 

 อํานาจ อธิบายถึงที่มาของอํานาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายท้องถิ่น 
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีผู้โดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการไม่อนุญาตให้
ผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นักการทูต ประธานาธิบดีหรือผู้ปกครอง
ประเทศ ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจค้นหรือค้นหา 

 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ดําเนินการเดินอากาศเพ่ือการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง 
(Check-In) อธิบายถึงขั้นตอนและสถานที่ Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับกลุ่มบุคคลหรือผู้โดยสารที่มีความเส่ียงสูง ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันบัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้น
เครื่อง (Boarding Passes), ป้ายติดสัมภาระ (Baggage Tags) และเอกสารอื่นๆ ระบุถึงอํานาจและ 
ความรับผิดชอบของหน่วยที่ทําหน้าที่จัดการ ให้สอดคล้องกับอํานาจตามกฎหมายของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)   

 การเช็คอินภายนอกสนามบิน หากมีการอนุญาตให้มีการเช็คอินภายนอกสนามบิน อธิบายมาตร 
การการป้องกันสัมภาระจากการกระทําแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งสัมภาระได้ขนถ่ายขึ้นไปยัง
อากาศยาน 

 ขั้นตอนการตรวจค้น อธิบายถึงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจค้น รวมถึงสัดส่วนขั้นต่ํา
ที่ต้องใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากนํามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวัตถุต้องห้ามและวัตถุอันตราย มาตรการพิเศษ
สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ มาตรฐานที่ ต้องปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับบุคคลซึ่งมี 
ความจําเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจค้นส่วนตัว และการปฏิบัติเมื่อค้นพบอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
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 อุปกรณ์  แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจําวันและขั้นตอน 
การปฏิบัติในการบํารุงรักษาตามที่กําหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะนํามาใช้เมื่อการทํางานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 พนักงานรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดับของพนักงาน ตําแหน่ง และการสลับหน้าที่ที่จุดตรวจ
ค้น รวมท้ังการฝึกอบรมตามที่กําหนด (ขั้นต้น การฝึกงาน และทบทวน) และข้อมูลใดของการฝึกอบรมน้ัน
จําเป็นจะต้องเก็บไว้ 

 การจับคู่สัมภาระลงทะเบียนกับผู้โดยสาร อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าสัมภาระ
ลงทะเบียนซึ่งขนถ่ายขึ้นไปน้ันเป็นของผู้โดยสารในเที่ยวบินน้ันซึ่งได้ขึ้นบนอากาศยานอย่างแท้จริง และ
สัมภาระลงทะเบียนเหล่าน้ันได้ผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จําเป็นและได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายไปกับ
เที่ยวบินน้ัน ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้โดยสารประเภทต่างๆ ควรถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ (ผู้โดยสารต้นทาง เปลี่ยน
ลํา หรือแวะพัก) การใช้ระบบอัตโนมัติควรจะคํานึงถึงหลักการและผลลัพธ์หรือเป้าหมายของระบบการทํางาน  

 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยหากจะใช้
กับพนักงาน ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน ตํารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่จะ
นําไปใช้อย่างชัดเจนและอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดและรับรองการนํา
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอนไปใช้ 

 สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับสัมภาระซึ่งแยกออกจากผู้โดยสาร 
ที่เป็นเจ้าของด้วยระบบการจัดการสัมภาระซึ่งต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมสําหรับสัมภาระน้ัน 
ก่อนที่จะขนถ่ายขึ้นบนอากาศยาน 

 พื้นที่รับสัมภาระ อธิบายถึงมาตรการซึ่งนํามาใช้กับสัมภาระลงทะเบียนซึ่งไม่มีการมารับคืนจาก
ผู้โดยสาร รวมไปถึงรายละเอียดของการตรวจค้นหรือค้นหาและการเก็บรักษาด้วยความปลอดภัย และอธิบาย
ถึงมาตรการป้องกันผู้โดยสารไม่ให้นําวัตถุต้องห้ามซึ่งเก็บอยู่ในสัมภาระลงทะเบียนที่พ้ืนที่รับสัมภาระออกมา
ก่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า 

 7.4 การรักษาความปลอดภัยสินค้าทางอากาศ 

 ความหมายของสินค้าทางอากาศในบริบทของการรักษาความปลอดภัยการบินรวมถึง สินค้าปกติ  
การรวบรวมสินค้า (Consolidations) การขนถ่ายสินค้า (Transshipments) สิ่งของที่ไม่ได้มีเจ้าของเดินทาง
ไปด้วย (Unaccompanied courier Items) ไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ทูต สรรพภัณฑ์ของบริษัท (Company 
Stores) และสัมภาระลงทะเบียนบรรทุกซึ่งขนส่งไปในฐานะสินค้าบนอากาศยานสําหรับผู้ โดยสาร  
(A Passenger-carrying Aircraft) 
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 อํานาจ อธิบายถึงที่มาของอํานาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับตัวแทนควบคุม ผู้ส่ง
ทราบตัวตน สินค้าทราบตัวตนและสินค้าไม่ทราบตัวตน  สินค้าที่เปลี่ยนถ่ายจากอากาศยานหรือช่องทางอ่ืน 
บทบาทของผู้ดําเนินการเดินอากาศ การสุ่มตรวจ เอกสารการบันทึกข้อมูล การควบคุมช่องทางเข้าออก  
การเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยและการคมนาคมขนส่ง 

 อุปกรณ์ แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจําวันและขั้นตอน 
การปฏิบัติในการบํารุงรักษาตามที่กําหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะนํามาใช้เมื่อการทํางานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 7.5 การรักษาความปลอดภัยการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน 
(Catering Stores) และการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) 

 อํานาจ อธิบายถึงที่มาของอํานาจรัฐด้านเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบที่เก่ียวกับสรรภัณฑ์
ทราบตัวตนและไม่ทราบตัวตน มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัย 
ช่องทางเข้าออกคลังสินค้าศุลกากร (Customs Bonded Warehouse) การปิดผนึกสินค้าเพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัย (Tamper-evident Sealing of Goods) การตรวจค้นและการปิดผนึกยานพาหนะ รถขน
อาหารและบรรจุภัณฑ์ Multiple Loads การปฏิบัติการครัวบินในพ้ืนที่การบิน ใบเสร็จและความถูกต้อง 
ของสินค้าที่จะเข้าไปในพ้ืนที่หวงห้าม และมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

 7.6 การควบคุมปืนและอาวุธ  

 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ อธิบายถึงกฎหมายระดับชาติและกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับการพกพาอาวุธและปืนขึ้นบนอากาศยานซ่ึงออกจากหรือลงที่สนามบิน หรือพกพาโดยบุคคลในเขตอํานาจ
ศาล (Area of Jurisdiction) ของสนามบิน ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาที่มีอํานาจอาจจะใส่
เน้ือหาไว้ในภาคผนวก 

 การขนส่งอาวุธปืน อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมและการขนส่งอาวุธปืนในรูปแบบของ
สัมภาระลงทะเบียนหรือสินค้า ให้มีความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
( NCASP)  อธิบายบทบาทของผู้ดําเนินการเดินอากาศและผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน กล่าวถึงมาตรการ
พิเศษสําหรับพ้ืนที่เช็คอินหรือรับคืนสัมภาระ  
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 การพกพาอาวุธปืน อธิบายถึงนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการขนย้ายอาวุธปืนทั้งในอากาศยานของไทย
และต่างประเทศ และมาตรการสําหรับการนํานโยบายน้ันไปใช้ อธิบายถึงภารกิจของหน่วยที่เก่ียวข้องและ
ภาระของผู้ดําเนินการเดินอากาศ ระบุถึงอํานาจที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานและ
ผู้ติดตามผู้ต้องขัง ผู้ถูกเนรเทศหรือผู้ติดตามบุคคลสําคัญ พกพาอาวุธบนอากาศยานได้ด้วยความชัดเจน 
อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่เก่ียวข้องรวมถึงการแจ้งให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศและนักบิน  

 7.7 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบพ้ืนฐานของการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้แผนรักษาความปลอดภัยของสนามบินเพ่ือว่าจะสามารถร่วมมือประสานงานและดําเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยได้ 

 การควบคุมช่องทางเข้าออกอากาศยาน อธิบายมาตรการป้องกันอากาศยานซึ่งอยู่บนพ้ืนดิน ที่เป็น
หน้าที่ของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานและช่างเครื่องที่จะพิสูจน์ทราบบุคคลที่เข้าใกล้หรือขึ้นบนอากาศยาน 
และสําหรับอากาศยานซึ่งยังไม่ให้บริการหรืออยู่ในระหว่างซ่อมบํารุงรักษา ควรจะรักษาความปลอดภัย 
ช่องทางเข้าออกทั้งหมด รวมถึงการนําบันไดหรือเคลื่อนย้ายสะพานเทียบออก 

 การลาดตระเวนด้านการรักษาความปลอดภัย อธิบายการลาดตระเวนภายในพ้ืนที่การบิน  
ให้รายละเอียดถึงการติดต่อสื่อสารที่ใช้ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ 

 ข้อควรระมัดระวังก่อนทําการบิน อธิบายถึงข้อปฏิบัติก่อนทําการบินซึ่งต้องใช้เป็นประจําระหว่างที่มี
สถานการณ์ภัยคุกคามสูง หรือขึ้นอยู่กับการร้องขอ ระบุถึงหน่วยที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งภารกิจที่เก่ียวข้อง 
อย่างชัดเจน 

 การแจ้งข่าวภัยคุกคาม อธิบายถึงขั้นตอนการตอบสนองต่อข้อมูลซึ่งระบุว่าอากาศยานน้ันอาจจะเกิด
การกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และระบุตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบในการใช้มาตรการ
เพ่ิมเติมที่จําเป็นต่อการตอบโต้ภัยคุกคาม ให้คําจํากัดความของหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานแรกที่จะทําหน้าที่แจ้งข่าวภัยคุกคาม 

 เที่ยวบินภายใต้ภัยคุกคามที่สูงขึ้น อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งใช้กับเที่ยวบินภายใต้ภัยคุกคาม 
ที่สูงขึ้น โดยรวมถึงพ้ืนที่จอดเครื่องบินแบบโดดเด่ียว การรักษาความปลอดภัยอากาศยานโดยเฉพาะ 
การติดตามอากาศยานที่กําลังขับเคลื่อน และการตรวจสอบพ้ืนที่เส้นทางการบินขึ้นลงของอากาศยาน  
รวมถึงแผนผังลานจอด 

 การตรวจค้นอากาศยาน อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติของการตรวจสอบและการตรวจค้นอากาศยาน
ระหว่างการปฏิบัติการปกติ และขณะที่อากาศยานอาจตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามสูง กําหนดว่าหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจค้น อธิบายความจําเป็นของรายการตรวจสอบ (Checklist) เพ่ือหลีกเลี่ยงการซ้ําซ้อน 
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จัดมีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจค้นและมีบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตลอดจน 
ความช่วยเหลือจากผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานหรือบุคลากรด้านวิศวกรรมอากาศยาน ระบุถึงการปฏิบัติเมื่อ
ค้นพบวัตถุระเบิดต้องสงสัยและหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายอากาศยาน หรืออพยพผู้คนและ
การดําเนินงานสนามบินต่อไปตามปกติ 

 7.8 อุปกรณ์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและข้อจํากัดเฉพาะ 

 การปฏิบัติการและการบํารุงรักษา อธิบายถึงการจัดสรรหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานซึ่งทํา
หน้าที่ด้านการจัดซื้อ การติดต้ัง การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
แสดงรายการเครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สนามบินซึ่งใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนรวมไปถึงจํานวน สถานที่ การบํารุงรักษาและการปรับแต่งค่า และหน้าที่รับผิดชอบ รวมไปถึง
เครื่องมือ X-ray เครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD) เครื่องมือตรวจจับแบบมือถือ (HHMD) และ เครื่องมือ
ตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (WTMD) ห้องฝึกจําลอง สุนัขดมกลิ่นระเบิด และอุปกรณ์ทําลายระเบิด  
แสดงแผนผังไว้ในภาคผนวกแสดงตําแหน่งของเครื่องมืออุปกรณ์ที่กระจายอยู่ในสนามบิน 

8. การตอบสนองต่อการกระทําอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 แผนเผชิญเหตุของสนามบิน แผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะมีความสัมพันธ์กับแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ข้อแนะนําเก่ียวกับโครงสร้างและเน้ือหาของแผนควรมาจากผู้มีอํานาจ 
ด้านการรักษาความปลอดภัย นโยบาย และกฎระเบียบข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
แผนฯควรระบุถึงข้อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบในการออกคําสั่ง การควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติใน 
การติดต่อ สื่อสาร ขั้นตอนการปฏิบัติในการเจรจาจับตัวประกัน สถานที่จอดอากาศยานท่ีกําหนดไว้ การเข้า
ออกและการควบคุมพ้ืนที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เครื่องมืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ข้อแนะนําเก่ียวกับการจัดการสื่อ
และสาธารณชน สําเนาของแผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะแนบไว้เป็นภาคผนวกของแผนรักษา 
ความปลอดภัยของสนามบิน 

9. การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 

 อธิบายถึงแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินซึ่งใช้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ที่สนามบินและบุคคลอ่ืนๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินรวมทั้งบุคลากร 
ด้านการจัดการด้วย และพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ผู้ดําเนินการเดินอากาศและตัวแทน
ควบคุม ตํารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อธิบายถึงการฝึกอบรมอ่ืนๆ ซึ่งรวม
ไปถึงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมซึ่งเก่ียวข้องกับการตอบโต้การกระทําแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  
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10. ภาคผนวก 

ก. แผนผังองค์กรซึ่งอ้างอิงถึงโครงสร้างองค์กรด้านการบริหารสนามบินและการจัดการการรักษา 
ความปลอดภัย 

ข. แผนที่ตามมาตราส่วนของสนามบินและพ้ืนที่โดยรอบ 

ค. แผนที่แสดงรายละเอียดตามมาตราส่วนของพ้ืนที่สาธารณะ เขตการบิน รวมถึงทั้งพ้ืนที่หวงห้ามและ
จุดควบคุมการเข้าออก 

ง.  แผนที่แสดงรายละเอียดของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

จ. ข้อมูลการติดต่อของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

ฉ. องค์กรเอกชนและธุรกิจซึ่งดําเนินการที่สนามบิน 

ช. รายช่ือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นและค้นหา 

ซ. กฎหมายระดับชาติและกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับพกพาอาวุธและปืน 

ฌ. แผนเผชิญเหตุของสนามบิน 
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เอกสารแนบ 4 
โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

1. องค์กรและข้อผูกพันระหว่างประเทศ 

1.1 โครงสร้างและบทบาทขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การ 
 การบินยุโรป (กรณีเก่ียวข้อง) 

1 .2  วัตถุประสงค์ของอ นุสัญญาต่ า งๆ  ภาคผนวก  17  ขององค์ การการ บินพลเรื อน 
ระหว่างประเทศ และเอกสาร อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ข้อผูกพันและหน้าที่รับผิดชอบระดับประเทศ  

2.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกับรัฐที่อากาศยานจดทะเบียน 

2.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกับรัฐที่ใช้อากาศยานดําเนินกิจการ 

2.3 โปรแกรมรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนระดับชาติของรัฐที่ใช้อากาศยานดําเนินกิจการ 

3. โครงสร้างและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

3.1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

3.2 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

3.3 ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร 

3.4 รายละเอียดของการดําเนินการของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

4. การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

4.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจค้นและค้นหา 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการตรวจค้นและตรวจค้นผู้โดยสารต้นทางด้วยมือ 

4.2.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
4.2.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
4.2.3 รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจค้น 
4.2.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินด้วยมือ 

  4.3.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
  4.3.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
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  4.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
  4.3.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

4.4 รายช่ือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นและค้นหา 

4.5 การตรวจค้นและค้นหาสัมภาระไม่ลงทะเบียน 
4.5.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
4.5.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
4.5.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
4.5.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 4.6 การปฏิบัติต่อผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ต้องสงสยั 

 4.7 การควบคุมการเคลื่อนที่ผู้โดยสาร 

 4.8 มาตรการสําหรับผู้โดยสารประเภทพิเศษ 

  4.8.1  เจ้าหน้าที่การทูตและบุคคลที่ได้รับอภิสิทธ์ิ 
  4.8.2  สิ่งของหรือวัสดุของรัฐและถุงเมล์การทูต 
  4.8.3  ผู้โดยสารที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและมีอาการป่วยทางการแพทย์ 
  4.8.4 ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้ถูกเนรเทศ บุคคลภายใต้การอารักขาและ
บุคคลภายใต้การควบคุมด้านการปกครอง  

4.9 นโยบายสําหรับผู้โดยสารไร้วินัย (Unruly passengers) 

4.9.1  ขั้นตอนการปฏิบัติบนภาคพ้ืน 
4.9.2  ขั้นตอนการปฏิบัติบนอากาศ 
4.9.3  อํานาจในการหน่วงเหน่ียว จํากัดบริเวณ 
4.9.4  ขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงาน 

5. การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 

5.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

5.2 การตรวจเอกลักษณ์ผู้โดยสาร 

5.2.1  มาตรฐานการตรวจสอบ 
5.2.2  สถานที่ตรวจสอบ 

5.3 การต้ังคําถามผู้โดยสาร 

5.3.1  ลักษณะของคาํถาม 
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5.3.2  สถานที่ทีใ่ช้ถาม 
5.3.3  รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและการตรวจค้นด้วยมือสัมภาระลงทะเบียนอากาศยาน 
ต้นทาง 

5.4.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
5.4.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
5.4.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
5.4.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.5 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและการตรวจค้นด้วยมือสัมภาระเดินทางเปลี่ยนลํา 
5.5.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
5.5.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
5.5.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
5.5.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.6 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน 

5.6.1  ลักษณะของขัน้ตอนการปฏิบัติ  

5.7 ขั้นตอนการปฏิบัติของการเช็คอินสัมภาระลงทะเบียนจากภายนอกสนามบิน 

5.8 ขั้นตอนการปฏิบัติในการพกพาหรือขนปืนหรืออาวุธ 

5.8.1  กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
5.8.2  ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่สามารถอนุมัติหรอืยอมรับได้ 

5.8.2.1  การประกบติดตามผู้ต้องขังหรือผู้ถูกเนรเทศ 
5.8.2.2  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสําคญัของรัฐบาล 
5.8.2.3  ผู้ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน 

5.8.3 การปกป้องบนภาคพ้ืน 

5.9 การจัดการกับสัมภาระที่ต้องสงสัย 

6. การรักษาความปลอดภัยของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน สัมภาระไม่ลงทะเบียนและสัมภาระ
ลงทะเบียน  

มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
6.1 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 

6.2 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 

6.3 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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7. การจับคู่ผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน 

7.1  วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

7.2  ลักษณะของขัน้ตอนการปฏิบัติ 

7.2.1  รายละเอียดของอุปกรณ์หากมีการใช้อุปกรณ์ 
7.2.2  รายละเอียดของข้อมูลรายช่ือผู้โดยสารบนอากาศยาน (manifest) หากมี 

ความเก่ียวข้อง 
7.2.3  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของผู้โดยสารที่ไม่มาปรากฏตัว 
7.2.4  การพิสูจน์เอกลักษณ์สมัภาระลงทะเบียนบรรทุก 

 7.3 ขั้นตอนการตรวจค้นสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร 

7.3.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
7.3.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
7.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
7.3.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8. การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 

8.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

8.2 การตรวจค้นและตรวจสอบอากาศยาน 

8.2.1 มาตรฐานการตรวจค้นและตรวจสอบ 
8.2.2 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8.3 การควบคุมช่องทางเข้าออกอากาศยาน 

8.3.1 มาตรฐานการควบคุมการเข้า 
8.3.2 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8.4 การปกป้องอากาศยาน 

8.5 การควบคุมการเข้าถึงอากาศยาน 

8.6 การปกป้องเอกสารของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

8.7 การป้องกันบุคคลที่ไมได้รับอนุญาตเข้าไปให้ห้องนักบินระหว่างทําการบิน 

9. การรักษาความปลอดภัยครัวการบินควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

9.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

9.2 มาตรการครัวการบินของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
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9.3 มาตรการการรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกนําไปใช้กับการขนส่งครัวการบินและสรรพภัณฑ์ 
โดยรวมถึงมาตรฐานที่มีผลต่อการควบคุมการเข้าถึงอาหารที่เตรียมไว้ สรรพภัณฑ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจการ
ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ (In-Company Stores) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และ 

9.4 มาตรการการรับครัวการบินของผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) บนอากาศยาน 

10. การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานด้านการทําความสะอาดอากาศยาน 

 10.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 10.2 ลักษณะของมาตรการ 

  10.2.1 มาตรการการควบคุมช่องทางเข้าออกของอุปกรณ์ทําความสะอาด 

11. การรักษาความปลอดภัยสินค้า คูเรียร์ พัสดุส่งด่วนและเมล์ 

 11.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 11.2 ลักษณะของมาตรการรักษาความปลอดภัยสินค้า 

  11.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับสินค้า 

  11.2.2 ข้อพิจารณาและแผนการของตัวแทนควบคุม 

  11.2.3 ข้อพิจารณาและแผนการของผู้ส่งทราบตัวตน 

  11.2.4 มาตรฐานการตรวจค้นและการทดสอบทางกายภาพ 

  11.2.5 สถานที่ตรวจค้นและการทดสอบทางกายภาพ 

  11.2.6 รายละเอียดอุปกรณ์การตรวจค้น 

  11.2.7 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  11.2.8 รายละเอียดข้อยกเว้นของการตรวจค้นและการทดสอบทางกายภาพ 

 11.3 ลักษณะของมาตรการสําหรับสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และ
ของใช้ส่วนตัว (Personal Effects) ซึ่งนําขึ้นไปในลักษณะของสินค้า  

11.3.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
11.3.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
11.3.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.3.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

11.4 ลักษณะของมาตรการสําหรับคูเรียร์และพัสดุส่งด่วน 
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11.4.1  ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ 
11.4.2  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
11.4.3  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
11.4.4  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.4.5  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

11.5 ลักษณะของมาตรการสําหรับพัสดุไปรษณีย์ 

11.6.1  ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ 
11.6.2  ข้อพิจารณาและแผนการของผู้ดําเนินกิจการด้านไปรษณีย์และการบริหาร 
11.6.3  ข้อพิจารณาและแผนการของผู้ส่งทราบตัวตนมาตรฐานการตรวจค้น 
11.6.4  มาตรฐานของการตรวจค้น  
11.6.5  สถานที่ของการตรวจค้น 
11.6.6  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.6.7  รายละเอียดของผู้ดําเนินการ 

11.6 ปกป้องคุ้มกันสินค้า คูเรียร ์พัสดุส่งด่วนและพัสดุไปรษณีย์  

11.6.1  ลักษณะของมาตรการ 

11.7  ขั้นตอนการปฏิบัติในการขนไปรษณีย์ทูต 

11.8  การปฏิบัติต่อสินค้าหรือไปรษณีย์ต้องสงสัย 

12. การสรรหาบุคลากร 

 12.1 ลักษณะของขั้นตอนการสรรหาพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสอบประวัติ 

13. การฝึกอบรมบุคลากร 

 13.1 ลักษณะการฝึกอบรมข้ันต้นของพนักงานกลุ่มต่างๆ ต่อไปน้ี 

13.1.1  ผู้ประจําหน้าที่บนอากาศยาน หรือผู้ประจาํหน้าที่ในอากาศยาน 
13.1.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทําหน้าที่ตรวจค้น ค้นหา  
13.1.3  พนักงานที่ทําหน้าที่ถามคําถามผู้โดยสาร 
13.1.4  การฝึกอบรมเพ่ือความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานอ่ืนๆ 

รวมถึงพนักงานปฏิบัติการภาคพ้ืน 
13.1.5  ผู้จัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

13.2   ลักษณะการฝึกอบรมทบทวนของพนักงานกลุ่มต่างๆ ต่อไปน้ี 
13.2.1  ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยาน 
13.2.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทําหน้าที่ตรวจค้น ค้นหา  
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13.2.3  พนักงานที่ทําหน้าที่ถามคําถามผู้โดยสาร 
13.2.4  การฝึกอบรมเพ่ือความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานอ่ืนๆ 

รวมถึงพนักงานปฏิบัติการภาคพ้ืน 
13.2.5 ผู้จัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

14. การวางแผนเผชิญเหตุ 

14.1 ลักษณะของแผนที่ใช้จัดการกับเหตุฉุกเฉินต่อไปน้ี 
14.1.1  การจ้ีอากาศยาน 
14.1.2  การขู่วางระเบิด 
14.1.3  การค้นพบวัตถุต้องสงสัยหรือต้องห้าม 
14.1.4  การทํางานของอุปกรณ์ผิดพลาด 
14.1.5  มาตรการเพ่ิมเติมเมื่อระดับภัยคุกคามสูงขึ้น 
14.1.6  เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูง 

15. การรายงานอุบัติการณ์ 

15.1 ลักษณะของขัน้ตอนการปฏิบัติในการรายงานอุบัติการณ์ด้านการรักษาความ 
ปลอดภัยผู้ดําเนินการเดินอากาศ 

16. การควบคุมดูแลและการเฝ้ามอง/ควบคุมพฤติกรรม 

16.1 ลักษณะของมาตรการเฝ้ามอง/ควบคุมการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
คุณภาพ 

17. ขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินท้องถ่ิน 

18. การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ซ่อมบํารงุอากาศยาน 

19. การปกป้องผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอ่ืนๆ 

20. การปกป้องอาคารสํานักงาน 
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เอกสารแนบ 5 
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
ด้านการบิน (Aviation Safety/Security Inspector) 

แบบที่ ๑ 
บตัรแสดงการมอบหมายใหเ้ปน็พนกังานเจ้าหนา้ที่ (Inspector Credentials) 

๑. ขนาดประมาณ ๕.๔ x ๘.๕ ซม.       
๒. สี รูปแบบ และข้อความ ดังน้ี 

                 ด้านหน้า                                                ด้านหลัง                                                 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
  
หมายเหตุ          
๑. ID NO. ระบุเลขประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
๒. ASI - … ระบุประเภทของผู้ตรวจสอบในแต่ละด้านตามตัวย่อที่กําหนดในระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ 

การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เช่น ASI-OPS, ASI-AIR, ASI-AGA เป็นต้น สําหรับ 
ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการอํานวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ระบุ FAL โดยมีตัวอย่างดังน้ี 
ASI-OPS-001 หมายถึง ผู้ตรวจสอบด้าน OPS ลําดับที่ 001 เป็นต้น 

๓. ระบุคําว่า “AVIATION SAFETY INSPECTOR” หรือ “AVIATION SECURITY INSPECTOR” หรือ AIR 
TRANSPORT FACILITATION INSPECTOR แล้วแต่กรณี    

๔. สําหรับผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยสนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพ้ืน 
(Aerodrome and Ground Aids Safety and Certification Inspector-AGA) ให้ระบุประเภทไว้ใน
บัตร ดังน้ี Category I, Category II, หรือ Category III แล้วแต่กรณี  
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แบบที่ ๒ 
บตัรผา่นเข้าพืน้ที่สนามบนิ (Airport Security Credential) 

 ๑. ขนาดประมาณ ๕.๔ x ๘.๕ ซม.        
 ๒. สี รูปแบบ และข้อความ ดังน้ี                  

  ด้านหนา้                                                ดา้นหลัง    
     

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ 
๑. ID NO. ระบุเลขประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
๒. ASI - … ระบุประเภทของผู้ตรวจสอบในแต่ละด้านตามตัวย่อที่กําหนดในระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติการ

มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เช่น ASI-OPS, ASI-AIR, ASI-AGA เป็นต้น สําหรับ 
ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการอํานวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ระบุ FAL โดยมีตัวอย่างดังน้ี 
ASI-OPS-001 หมายถึง ผู้ตรวจสอบด้าน OPS ลําดับที่ 001 เป็นต้น 

๓. บัตรน้ีจะออกให้ควบคู่กับบัตรตามแบบท่ี ๑ เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีอํานาจหน้าที่ในการทํา 
Ramp Inspections, การตรวจสอบ ANS Facility, หรือการตรวจสอบ Aerodrome Facilities and 
Equipment หรือเป็นผู้มีหน้าที่ตามขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบกําหนดให้ต้องดําเนินการตรวจสอบ 
(inspections and audits) ในเขตการบิน (Airside) ของสนามบิน 

 
 


