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 ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561   

 

 บันทึกการแก้ไขเอกสาร  
การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 

ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
บทที่ 1 วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
1 1.1 วัตถุประสงค์ 

-สนามบิน บุคคล ที่ซึ่งจุดประสงค์ของแผน NCASP ครอบคลุมถึง 
-ภาคผนวกท่ี 17 การรักษาความปลอดภัย แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 15 

เพ่ิม 

2 1.1 วัตถุประสงค์ 
-บุคคลที่ต้องท าตามแผน NCASTP 

แก้ไข 

บทที่ 2 นิยามศัพท์ 
3 - จุดจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) 

- ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Manager) 
- ผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive) 
- แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Security 
Training Programme: ASTP) 

- พนักงานตรวจค้น (Screener) 
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 

เพ่ิม 

4 - พ้ืนที่เขตการบิน (Airside) แก้ไข 
บทที่ 5 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5 5.2 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

- 5.2.26 ให้การรับรองพนักงานตรวจค้นและให้การรับรองวิทยากรด้านการ
รักษาความปลอดภัยการบิน 
5.3 ผู้ด าเนินงานสนามบิน 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 
-5.3.13 ยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่ เมื่อมีการท ากิจกรรม
ควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
-5.3.14 จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) 
-5.3.35 ท าให้มั่นใจว่ามีการส่งแผน ASP ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เช่าหรือผู้ใช้
พ้ืนที ่
-5.3.36 ท าให้มั่นใจว่าผู้เช่าหรือผู้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติตาม ASP 
-5.3.37 ต้องจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบิน 
5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
-ปฏิบัติตามแผน NCASTP และ NCASQCP 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 

เพ่ิม 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 

5.5 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 
-5.5.3 จัดให้มี ผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive) 
-5.5.5 ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือน 
-5.5.10 ปฏิบัติตามแผน NCASTP และ NCASQCP 
-5.5.23 ท าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม ASP 
5.6 ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่สนามบิน 
-จัดให้มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับ ASP ที่ได้รับจากสนามบิน
และต้องส่งให้สนามบินพิจารณามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
5.16 การไปรษณีย์ควบคุม 
-จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยการไปรษณีย์ควบคุม ปฏิบัติตามแผน NCASTP 
และ NCASQCP 
5.17 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial 
Work) 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 
5.18 ตัวแทนควบคุม 
-ปฏิบัติตามแผน NCASP NCASTP และ NCASQCP 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 

6 5.3 ผู้ด าเนินงานสนามบิน 
-5.3.3 ปฏิบัติตามแผน NCASTP และ NCASQCP 
-5.3.4 การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร รวมถึงจัดให้มีผู้จัดการด้านการรักษา
ความปลอดภัย (Security Manager) 
-5.3.15 ท าการตรวจค้นตามแผน NCASP สามารถท า Multilevel และต้อง
แสดงรายละเอียดไว้ใน ASP 
-5.3.30 ท าให้มั่นใจว่ามีการให้ความรู้ แก่บุคลากรทั้งหมดของผู้เช่าหรือผู้ใช้พ้ืนที่
ในสนามบิน 
5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
-ให้จัดท าแผน ATSPSP 
5.16 การไปรษณีย์ควบคุม 
-จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยการไปรษณีย์ควบคุม ปฏิบัติตามแผน NCASTP 
และ NCASQCP 
-ต้องท าการประเมินความเสี่ยง 

แก้ไข 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
บทที่ 6 การประสานงานและการสื่อสาร 
7 6.1 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National 

Civil Aviation Security Committee: NCASC) 
- องค์ประกอบคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

เพ่ิม 

8 6.2 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security 
Committee: ASC) 
-รวมล าดับ 13 และ 14 ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
สนามบิน 
-ก าหนดให้ส่งรายงานการประชุม 
6.3 ผู้ จั ดการด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security 
Manager) 
6.4 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme: ASP) 
-สิ่งที่ต้องอยู่ใน  ASP 
6.5 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator 
Security Programme : AOSP) 
- รายละเอียดที่ก าหนดให้มีอยู่ใน AOSP 
 

แก้ไข 

บทที่ 7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันสนามบิน อากาศยาน การบินทั่วไปและบริเวณ
ติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ 
9 7.1.2 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

-ความรับผิดชอบของผู้เช่าผู้ใช้พ้ืนที่ 
7.2.3 การตรวจค้นและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
(Aircraft Security Search and Aircraft Security Check) 
-รายละเอียดพ้ืนที่และการจัดเก็บบันทึกในการการตรวจค้นและการตรวจสอบ
อากาศยาน 
 

เพ่ิม 

10 7.1.4 แนวแบ่งพ้ืนที่เขตการบินกับพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Airside/Landside 
Boundaries)   
7.1.8.5 ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องมั่นใจว่าการเข้าไปยังพ้ืนที่เขตการบิน พ้ืนที่
หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมจะถูกจ ากัด เฉพาะ.. 
7.2.6 การปกป้องเอกสารของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
7.2.7 การป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้องนักบินในระหว่างท าการ
บิน 

แก้ไข 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 

7.4 การรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสิ่งติดตั้งที่ช่วยในการเดินอากาศ 
(Protection of Navigational and other Vital Facilities) 
7.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 

บทที่ 8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสิ่งของท่ีขึ้นบนอากาศยาน 
11 8.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 

-เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ท าหน้าที่วินิจฉัยภาพเอกซเรย์ 
8.1.3 การตรวจค้นผู้โดยสาร   
-วิธีการตรวจค้นเพ่ิมเติม มาตรการส ารอง การตรวจค้นด้วยมือ (Pat Down)  
การสุ่มตรวจ  
-พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ จุดตรวจค้น 
8.1.3.1 มาตรการการรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารผ่าน (Transit 
Passenger) ผู้ โดยสารเปลี่ ยนล า  (Transfer Passenger) และสัมภาระไม่
ลงทะเบียนที่ติดตัวผู้โดยสาร 
8.1.3.2 มาตรการการตรวจค้นผู้ประจ าหน้าที่บนอากาศยาน เจ้าหน้าที่สนามบิน 
หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร 
8.1.3.3 การยกเว้นการตรวจค้น 
8.1.4 การตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) 
-วิธีการตรวจค้นเพ่ิมเติม มาตรการส ารอง การตรวจค้นสัมภาระด้วยมือ 
(Physical Search) การสุ่มตรวจ  
-พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ จุดตรวจค้น 
8.1.7 การพาและส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานโดยได้รับอนุญาต   
-ผู้ตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุน 
8.1.7.3 ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะขนส่งอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้ ต้อง
ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
-การรับขนอาวุธที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตรายของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
8.1.11 มาตรการการตรวจค้นวัตถุหรือสิ่งของที่มีความส าคัญทางศาสนา (Items 
of Religious Significance) 
8.2.4 การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 
-วิธีการตรวจค้นเพิ่มเติม มาตรการส ารอง การสุ่มตรวจ 
-ผู้ด าเนินงานสนามบินสามารถจัดท าระบบ Multilevel ได ้
8.2.5 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 
-เมื่อมีข้อสงสัยในสถานะของสัมภาระลงทะเบียน 
8.2.7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยส าหรับสัมภาระลงทะเบียนของ
ผู้โดยสารผ่าน และผู้โดยสารเปลี่ยนล า 

เพ่ิม 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
12 8.1.3 การตรวจค้นผู้โดยสาร   

-วิธีการตรวจค้น  
8.1.4 การตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) 
-วิธีการตรวจค้น  
8.1.5 การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคล (Private Screening)   
8.1.7 การพาและส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานโดยได้รับอนุญาต   
8.1.7.3 ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะขนส่งอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้ ต้อง
ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
8.2.3 การระบุตัวผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศกับสัมภาระลงทะเบียน 
(Baggage Reconciliation) 
8.2.4 การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 
-วิธีการตรวจค้น  

แก้ไข 

บทที่ 9 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 
13 9.2 การใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและการบ ารุงรักษา 

-ข้อมูลอ้างอิงในการรับรองอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
เพ่ิม 

บทที่ 10 การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
14 10.1.1 วัตถุประสงค์ 

-ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน (Internal Auditor) 
เพ่ิม 

15 10.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 
-การฝึกอบรมต้องเป็นไปตาม NCASTP และ ASTP 

แก้ไข 

บทที่ 11 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตอบสนองการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
16 11.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ / 11.2 แผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ด าเนินงาน 

-การแจ้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท า
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
11.2 แผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ด าเนินงาน 
-สถานการณ์ท่ีแผนเผชิญเหตุสามารถรองรับ 
11.3 การฝึกซ้อม (Security Exercise) 

เพ่ิม 

17 11.1.6 การจัดการให้บริการในการเดินอากาศ / 11.2 แผนเผชิญเหตุส าหรับ 
ผู้ด าเนินงาน 
-จุดจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) 

แก้ไข 

บทที่ 12 การประเมินประสิทธิผล 
18 12.5 การพิจารณาการจัดท าแผนด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพของส านักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
เพ่ิม 
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การแก้ไขเอกสาร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
ล าดับที่ รายละเอียด แก้ไข/เพิ่ม 
บทที่ 13 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ 
19 13.2 การประเมินภัยคุกคาม 

-ภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่มีผลกระทบต่อราชอาณาจักรไทย แบ่งได้เป็น 4 
ระดับ 

เพ่ิม 

บทที่ 15 เอกสารแนบ 
20 เอกสารแนบ 6 ประเภทของสนามบิน เพ่ิม 
21 เอกสารแนบ 2 วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) 

-ค) วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคมที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัส 
-ง) เครื่องมือช่าง 
-2. ระเบิดหรือกลอุปกรณ์ 

แก้ไข 
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บทที่ 1 วตัถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

11.  วัตถุประสงค ์

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดกรอบ
กฎระเบียบเพื่อปกป้องความมั่นคง ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพของการบิน
พลเรือนในประเทศไทย โดยจัดให้มีการป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
  ก) เที่ยวบินของผู้ด าเนินการเดินอากาศที่จัดให้มีบริการทางอากาศ 
  ข) การให้บริการการเดินอากาศ 
  ค) สิ่ งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยของสนามบินส าหรับการปฏิบัติการบินของ 
อากาศยาน 
  ง) สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆของการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย
ส าหรับการปฏิบัติการบินของอากาศยาน 

การป้องกันดังกล่าวท าได้โดยอาศัย แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   
ที่จัดให้มีขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558  ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีความมุ่งหมายในการคงไว้ซึ่ง 
การรักษาความปลอดภัยอากาศยานที่จดทะเบียนหรือการปฏิบัติการบินในประเทศไทย สนามบินสาธารณะซึ่ง
ให้บริการในประเทศไทยที่รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ สนามบินส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตาม
การประเมินความเสี่ยงโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มครองผู้โดยสาร ผู้ประจ า
หน้าที่ในอากาศยาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามบินและสาธารณชน 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) นี้ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและข้อแนะน าพึงปฏิบัติในภาคผนวกที่ 17 การรักษาความปลอดภัย แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 15 
 (Annex 17 Amendment 15) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศรวมถึงมาตรฐานและ
ข้อแนะน าพึงปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัยที่บรรจุในภาคผนวกอ่ืนๆ ของอนุสัญญาฯ 

เพ่ือให้การน าแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) จัดท าแผนฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) เพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงจัดท าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
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(NCASQCP) เพ่ือให้ผู้ด าเนินงาน (Operator) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของตน ให้สอดคล้องกับแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
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บทที่ 2  นยิามศัพท์ 

นิยามศัพท ์

ค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้เป็นไปตามความหมายและการใช้ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 17  
และเอกสาร ฉบับที่ 8973 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  ในบางกรณีค าศัพท์ 
หรือความหมายที่แตกต่างอาจน ามาใช้ รวมถึงค าศัพท์เฉพาะใหม่ๆที่บัญญัติขึ้นโดยส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ค าศัพท์ต่างๆ ดังกล่าวตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ   
ให้มีความหมาย  ดังต่อไปนี้  

การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  (Acts of unlawful interference) การกระท า
หรือพยายามกระท าการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึ งแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง 
การกระท า ดังต่อไปนี้ 

 (1) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 (2) การท าลายอากาศยานในระหว่างบริการ 

 (3) การจับบุคคลในอากาศยานหรือในสนามบินเป็นตัวประกัน 

 (4) การบุกรุกโดยใช้ก าลังเข้าไปในอากาศยานหรือที่สนามบินหรือบริเวณที่ตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ 

 (5) การน าอาวุธ อุปกรณ์หรือวัตถุที่เป็นอันตรายซึ่งมีเจตนาเพ่ือใช้ในการประกอบอาชญากรรมขึ้นไปใน
อากาศยานหรือเข้าไปที่สนามบิน 

 (6) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการเพ่ือก่อให้เกิดความตาย การบาดเจ็บสาหัสหรือความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 

 (7) การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความความปลอดภัยของอากาศยานระหว่างการบิน หรือ
ขณะอยู่ที่ภาคพ้ืน หรือต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน เจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนหรือ
สาธารณชน ที่สนามบินหรือในบริเวณท่ีตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบินพลเรือน 

การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การจงใจกระท าโดยมีเจตนาที่จะท าลายหรือท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สิน เป็นผลให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลให้เกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ต่อการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกของการบินพลเรือน 

การขู่วางระเบิด (Bomb Threat) การข่มขู่ผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งอาจจะทราบตัวผู้กระท าหรือไม่ทราบ 
โดยอาจจะเป็นการแนะน าหรือบอกเป็นนัย ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ ว่าความปลอดภัยของ
อากาศยานขณะท าการบินหรือระหว่างอยู่ที่พ้ืน หรือความปลอดภัยของสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการบิน 
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พลเรือน หรือความปลอดภัยของบุคคลได้ถูกคุกคามและอยู่ในสถานการณ์อันตรายจากระเบิดหรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัย (Security Control) วิธีการใดๆ ที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้มีการน า 
อาวุธ วัตถุระเบิด กลอุปกรณ์ วัตถุหรือสารอันตรายอย่างอ่ืนมาใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

การด าเนินการที่ไม่สามารถคาดการณ์ (Unpredictability) การด าเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการท าให้
ความถี่ของการด าเนินงาน สถานที่ และวิธีการในการด าเนินการแตกต่างไปจากกรอบการท างานที่ได้ต้ังไว้ 

การตรวจค้น (Screening)  การใช้เทคนิคหรือวิธีการอย่างอ่ืนโดยมีเจตนาเพ่ือระบุหรือตรวจจับอาวุธ  วัตถุ
ระเบิด หรือกลอุปกรณ์ วัตถุหรือสารอันตรายอย่างอ่ืน ซึ่งอาจน ามาใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

หมายเหตุ – วัตถุหรือสารอันตรายบางอย่าง จัดว่าเป็นสินค้าอันตรายตามภาคผนวกที่ 18  
และข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instructions 
for The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc.9284) และต้องขนส่งตามข้อแนะน าเหล่านั้น
ด้วย  รวมถึงคู่มือรักษาความปลอดภัยการบิน (The Aviation Security Manual : Doc.8973 – เอกสาร
ปกปิด) ซึ่งจัดให้มีรายการวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถน าขึ้นห้องโดยสารของอากาศยานได้ 

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

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบการน าแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบัติโดยผู้ด าเนินการเดินอากาศ สนามบิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติเชิงลึกในทุกๆ
ด้านอย่างละเอียดของการน าแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปบังคับใช้ 

การตรวจสอบประวัติ (Background Check) การตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน และประวัติความเป็นมา 
รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคคลที่จะผ่านเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม 
โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามไปด้วย 

การตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check) การตรวจสอบภายใน
อากาศยานในพ้ืนที่ซึ่งผู้โดยสารอาจจะเข้าถึงได้ รวมถึงการตรวจสอบระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือค้นหาวัตถุต้องสงสัย อาวุธ วัตถุระเบิด หรืออุปกรณ์ สิ่งของและสารอันตรายอย่างอ่ืน 
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การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) การทดสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
การบินโดยใช้สถานการณ์จ าลองของการพยายามจะก่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงอันโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การทดสอบจะเป็นแบบลับหรือเปิดเผยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก็ได้  

การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของแห้ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับใช้บนอากาศยาน 

การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) สิ่งของทุกอย่าง
นอกเหนือไปจากการบริการครัวการบิน(Catering Supplies) ซึ่งเป็นสิ่งของส าหรับใช้บริการผู้โดยสารบน
เที่ยวบิน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หูฟัง วิทยุ วิดีโอเทป หมอนและผ้าห่ม ชุดอุปกรณ์ส าหรั บอ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Amenity kit) 

การบินทั่วไป (General Aviation) การปฏิบัติการบินที่นอกเหนือจากการด าเนินการขนส่งเชิงพาณิชย์  
หรืองานให้บริการทางอากาศ 

การบินของบริษัท (Corporate Aviation) การปฏิบัติการบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือการที่บริษัทใช ้
อากาศยานเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือของเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการว่าจ้างนักบินอาชีพมาท า
การบินให้ (ท้ังนี้ การบนิของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการบินทั่วไป) 

การรับรอง (Certification) การประเมินและการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยผู้มีอ านาจหรือผู้แทนของผู้มี
อ านาจเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยการบิน ว่าบุคคลนั้นๆ มีความสามารถที่มีความจ าเป็นส าหรับ  
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในการรักษาความปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภัย (Security) การป้องกันการบินพลเรือนมิให้เกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  วัตถุประสงค์นี้จะส าเร็จได้โดยการใช้มาตรการ บุคลากร และ ทรัพยากรอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องผสมผสานกัน 

การสังเกตพฤติกรรม (Behaviour Detection) การน าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการรับรู้พฤติกรรม 
ในลักษณะต่างๆ ของบุคคล รวมไปถึงลักษณะทางด้านร่างกายหรือท่าทางที่แสดงออกซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งจะท าให้บ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการบินได้ 

การแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศ เพ่ือการรับ
ขึ้นบนอากาศยานเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง 

การส ารวจการรักษาความปลอดภัย (Security Survey) การประเมินความต้องการด้านการรักษา 
ความปลอดภัย รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ที่อาจเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง (The Recommendation of Corrective 
Actions) 
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การอ านวยความสะดวก (Facilitation) การจัดการกระบวนการควบคุมที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเร่งการตรวจปล่อยบุคคล สินค้า และป้องกันความล่าช้าในการด าเนินการที่ไม่จ าเป็น 

คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee )คณะกรรมการที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่สนามบินในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน  
และแนะน าการน าข้อก าหนดของการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในแผนรักษาความปลอดภัย  
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติใช้จริง 

เครื่องมือรักษาความปลอดภัย (Security Equipment) อุปกรณ์ทางเทคนิคส าหรับใช้ในการป้องกัน 
หรือตรวจจับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกของการบินพลเรือน โดยอาจจะใช้อย่างอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมด 

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

จุดจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) จุดจอดอากาศยานหรือต าแหน่ง
จอดอากาศยานที่แยกออกมาต่างหาก หรือพ้ืนที่ที่หอบังคับการบินได้รับแจ้งว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจอด
อากาศยาน ซึ่งทราบหรือเชื่อว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่อากาศยานจ าเป็นต้องจอดแยกออกมา  

จุดแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Checked-In Position) สถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับท า 
การแสดงตนต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือรับการขึ้นบนอากาศยานเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง 

เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน (Flight Crew Member) เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานที่ได้รับใบอนุญาตเพ่ือ
ปฏิบัติการบินบนอากาศยานในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน 

เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน (In-Flight Security Officer: IFSO) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในอากาศยานใน
ระหว่างการบินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่
ถูกว่าจ้างให้ท าการคุ้มครองบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่เดินทางไปกับอากาศยาน เช่น พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยส่วนตัว (Personal Bodyguards) 

ตัวแทน (Agent)  ตัวแทนบุคคลใดๆ บริษัท หรือ องค์กร ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยผ่านตามสัญญา
จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้เช่า เช่น ผู้ด าเนินงานสนามบินหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

ตัวแทนควบคุม (Regulated Agent) ตัวแทน (Agent) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และ
องค์กรอ่ืนซึ่งท าธุรกิจกับผู้ด าเนินการเดินอากาศ และได้จัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า  
หรือไปรษณียภัณฑ์ตามข้อก าหนด 
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ตัวแทนสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Agent) ผู้ขนส่งสินค้าหรือบริษัทอ่ืนใดที่รับสินค้าเพ่ือที่จะขนส่งไปยัง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่จัดการสินค้าขนส่งทางอากาศ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ด าเนินการเดินอากาศ ณ สนามบิน 

ถุงเมล์การทูต (Diplomatic Baggage aka Diplomatic Pouch) จดหมายหรือพัสดุทางการทูต ซึ่งขนส่ง
ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention : 1961) ซึ่งอาจจะมีผู้เดินทางไปด้วยหรือไม่มีก็ได้ 

บัญชีแสดงรายการสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage Manifest) เอกสารของแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งมีข้อมูล
รายละเอียดของสัมภาระลงทะเบียน (ทั้งสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารและสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก) ซึ่งขน
ส่งไปกับเที่ยวบินนั้น  

บุคคลต้องห้าม (Inadmissible Person) บุคคลที่ถูกหรือจะถูกปฏิเสธการเข้ารัฐใดๆ  โดยผู้มีอ านาจของรัฐ
นั้น ๆ 

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

ปืนเล็ก (Small Arms) อาวุธปืนขนาดเล็กทุกประเภท 

ผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-command : PIC) นักบินที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของ
อากาศยานก าหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยส าหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Manager) บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน 
การน ามาตรการการรักษาความปลอดภัยตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนไปใช้ รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยผู้จัดการด้านการรักษา  
ความปลอดภัยควรขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูงและควรได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งอื่นใด 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในท านองเดียวกัน 

ผู้โดยสารที่ก่อความไม่สงบ (Disruptive Passenger) ผู้โดยสารซึ่งไม่เคารพต่อกฎระเบียบของสนามบิน 
หรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สนามบินหรือผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึง
การรบกวนความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีที่สนามบินหรือบนอากาศยาน 

ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินโดยยังคงใช้เที่ยวบินเดียวกัน 
กับท่ีผู้โดยสารได้เดินทางมาถึง 

ผู้ โดยสาร/สัมภาระเดินทางที่ เปลี่ยนล า  (Transfer Passengers/Baggage) ผู้ โดยสาร/สัมภาระ 
ที่ท าการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเที่ยวบินที่แตกต่างกัน 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator aka “Operator of Aircraft”) บุคคล องค์กร หรือบรรษัท
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เสนอให้บริการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน แบบขนส่งสาธารณะประจ า
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หรือแบบเช่าเหมาล า ภายในบริบทของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศหมายรวมถึงผู้ด า เนินงานใดๆที่ เกี่ยวข้องกับด าเนินงานขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์  
และผู้ที่ด าเนินการบินทั่วไป (General Aviation) โดยใช้อากาศยานซึ่งมีมวลขึ้นสูงสุดมากกว่า 5,700 กิโลกรัม 

ผู้ด าเนินงาน (Operator) ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุม 

ผู้ด าเนินงานสนามบิน (Airport Operator) บุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารใบอนุญาต 
ของสนามบิน 

ผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive) บุคคลในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจ 
หน้าที่รับผิดชอบสูงสุดและมีความสามารถในการจัดให้มีทรัพยากรที่ส าคัญอย่างเพียงพอในการด าเนินงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)  หรือบุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งอ่ืนใดที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบใน
ท านองเดียวกัน 

ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน 

ผู้ มีอ านาจในการรักษาความปลอดภัยการบิน (Appropriate Authority for Aviation Security) 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และ
พัฒนากิจการการบินพลเรือนด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนดการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) บุคคล หรือองค์กรใดๆที่ให้บริการแก่ลูกค้าส าหรับขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 

ผู้ส่งทราบตัวตน (Known Consignor) ผู้ส่งซึ่งเป็นต้นทางของการส่งสินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ในนาม 
ของตนเอง และเป็นผู้ก าหนดวิธีการด าเนินการส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานส าหรับการขนส่งของ 
หรือไปรษณียภัณฑ์นั้นไปกับอากาศยาน 

แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Security Training Programme: ASTP) 
หมายถึง แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังต่อไปนี้ ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หน่วยงานที่ให้การฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินที่ได้รับการรับรอง 

แผนรักษาความปลอดภัย (Security Programme) มาตรการที่น ามาใช้ในการป้องกันการบินพลเรือน 
จากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ให้
รายละเอียดของมาตรการและวิธีการด าเนินงาน (procedures) ที่น ามาใช้ที่สนามบินเพ่ือที่จะบรรลุถึง 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Programme) 
ข้อความที่เขียนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปใช้กับผู้ด าเนินการ
เดินอากาศหรือตัวแทนที่ปฏิบัติงานในนามของผู้ด าเนินการเดินอากาศเองเพ่ือให้บรรลุตามข้อบังคับ 
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนของประเทศอ่ืนหรือเขตการปกครองอ่ืนและผู้บริหารจากหน่วยงานที่ผู้ด า เนินงานอากาศยานได้
ให้บริการ 

พนักงานตรวจค้น (Screener) บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยที่ท าหน้าที่ตรวจค้น 

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

พื้นที่คัดแยกสัมภาระที่ล าเลียงขึ้นบนอากาศยาน (Baggage Sorting Area aka Baggage Make-Up 
Area) พ้ืนที่ส าหรับคัดแยกสัมภาระส าหรับน าขึ้นอากาศยานขาออก 

พื้นที่ควบคุม (Controlled Area) พ้ืนที่ที่มีการควบคุมการเข้าออก 

พื้นที่เคลื่อนไหวอากาศยาน (Movement Area) ส่วนของสนามบินที่ใช้เพ่ือการขึ้นลงและขับเคลื่อน 
อากาศยาน ประกอบไปด้วยพื้นที่ขับเคลื่อน (Maneuvering Area) และลานจอดอากาศยาน 

พื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) พ้ืนที่ของสนามบินและอาคารต่าง ๆ ที่ผู้โดยสารและสาธารณชนสามารถ
เข้าออกโดยไม่มีการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ 

พื้นที่ปลอดอาวุธ (Sterile Area) พ้ืนที่ตั้งแต่จุดตรวจค้นผู้โดยสารเป็นต้นไปจนถึงอากาศยาน ซึ่งการเข้า
พ้ืนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด 

พื้นที่สินค้า (Cargo Area) พ้ืนที่ว่างและสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดการสินค้า ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวรวมถึงลานจอด อาคารสินค้า (Cargo Building) คลังสินค้า (Warehouse) ที่จอดรถ และถนนที่
เชื่อมติดต่อกับพ้ืนที่ดังกล่าว 

พื้นที่หวงห้าม (Security Restricted Area : SRA) บริเวณพ้ืนที่เขตการบินของสนามบินที่ถูกระบุว่าเป็น
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ๆ ที่ต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าพ้ืนที่และการควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม โดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวจะรวมถึงพ้ืนที่ส าหรับผู้โดยสารขาออกที่ เดินทางด้วยการบิน
เชิงพาณิชย์ทุกประเภท ตั้งแต่จุดตรวจค้นจนถึงอากาศยาน พ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน พ้ืนที่คัดแยกสัมภาระ 
(Baggage Make-up Areas) รวมถึงพ้ืนที่ที่อากาศยานถูกน ามาจอดไว้เพ่ือรับสัมภาระและสินค้าที่ผ่าน 
การตรวจค้นแล้ว อาคารสินค้า ศูนย์ไปรษณียภัณฑ์ พ้ืนที่ให้บริการครัวการบินในพ้ืนที่เขตการบิน และพ้ืนที่ท า
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ความสะอาดอากาศยาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการก าหนดของผู้ด าเนินงานสนามบินบนพ้ืนฐานของการประเมิน 
ความเสี่ยง ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ระบบการอนุญาต (Permits System)  ระบบบัตรรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยบัตรแสดงรูปพรรณ
สัณฐาน เอกสารอ่ืนๆที่ออกให้หรือให้ใช้แก่บุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ท างานในสนามบิน หรือผู้มีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่สนามบิน เขตการบิน หรือ พ้ืนที่หวงห้าม วัตถุประสงค์ของระบบคือการระบุ
ตัวบุคคลและอ านวยความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่ดังกล่าว ใบอนุญาตยานพาหนะมีจุดประสงค์เดียวกันเพ่ือการ
อนุญาตการเข้าพ้ืนที่ของยานพาหนะ 

ระเบิดเพลิง (Incendiary Device) กลอุปกรณ์ท่ีบรรจุสารที่ติดไฟได้ ส าหรับใช้ก่อให้เกิดเพลิง 

รัฐเจ้าของทะเบียนอากาศยาน (State of Registry) ประเทศท่ีอากาศยานนั้นจดทะเบียนไว้ 

ลานจอด (Apron) พ้ืนที่ของสนามบินบก (Land aerodrome) ที่ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่รองรับอากาศยาน 
ส าหรับการ น าผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ สินค้าขึ้นลงอากาศยาน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ส าหรับเติมน้ ามัน  
อากาศยาน และซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ลานจอด (Ramp) มีความหมายเหมือนลานจอดอากาศยาน (Apron) 

วัตถุต้องสงสัย (Suspect Item) วัตถุใด ๆ ที่อยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่ วัตถุที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ หรือวัตถุ
ที่ผิดปกติโดยไม่สามารถให้ค าอธิบายได้ (ว่าท าไมถึงผิดปกติเช่นนั้น) และวัตถุที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภัยคุกคาม 

วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) วัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และไม่ได้ส าแดงให้เห็นอย่างถูกต้องและอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รายละเอียด  
ของวัตถุต้องห้ามให้ดูในเอกสารแนบ 2 

วัตถุระเบิด (Explosive Device) วัตถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง
วัตถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องสามารถท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 

วัตถุ อันตราย (Dangerous Goods) วัตถุหรือสารใด ๆ ที่สามารถก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ  
ความปลอดภัย ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม และหมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ที่อยู่ในรายการสินค้าอันตราย  
ในข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instructions for 
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air : Doc.9284) 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) พ้ืนที่ในสนามบินที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในสนามบิน 

สนามบิน (Airport) สนามบินประเภทหนึ่งที่มีการด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกพ้ืนที่เป็นเขตการบิน 
(Airside) และพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside) 
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สนามบินระหว่างประเทศ (International Airport) สนามบินที่ถูกก าหนดโดยรัฐผู้ท าสัญญาในอาณาเขต
ของตน เพ่ือให้เที่ยวบินระหว่างประเทศ เข้าออกประเทศ โดยมีการจัดให้มีพิธีการทางศุลกากร การตรวจคน
เข้าเมือง สาธารณสุข กักกันสัตว์และพืช และวิธีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน 

สัมภาระ (Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งได้ออกป้ายก ากับ
สัมภาระ) และไม่ลงทะเบียน (สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสาร นอกจากสัมภาระลงทะเบียน) 

สัมภาระที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage) สัมภาระลงทะเบียนที่ถูกแยกออกจากผู้โดยสารหรือ 
ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน โดยการจัดการที่ไม่ตั้งใจ 

สัมภาระที่ไปกับผู้โดยสาร (Accompanied Hold Baggage) สัมภาระลงทะเบียนซึ่งยอมรับให้ขนส่ง 
ในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือในพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน โดยผู้โดยสาร
ที่ได้แสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check in)  

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

สัมภาระที่ไม่มีผู้มารับ (Unclaimed Baggage) สัมภาระลงทะเบียนที่มาถึงสนามบินพร้อมกับอากาศยาน 
และไม่มีผู้โดยสารมารับหรือไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ 

สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสาร นอกจากสัมภาระ
ลงทะเบียนโดยเก็บไว้ในห้องโดยสารบนอากาศยาน 

สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งได้ออกป้ายก ากับ
สัมภาระและถูกขนส่งโดยเก็บไว้ที่ระวางเก็บสินค้าบนอากาศยาน 

สัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารผ่าน (Transit Hold Baggage) สัมภาระลงทะเบียนที่เดินทางมา
พร้อมกับอากาศยานซึ่งด าเนินการโดยผู้ด าเนินการเดินอากาศระยะหนึ่งและยังคงอยู่บนอากาศยานล านั้น 
จนกระท่ังอากาศยานล านั้นเดินทางต่อไป  

สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) สัมภาระที่ขนส่งเป็นสินค้า ซึ่งบุคคลที่เป็น
เจ้าของอาจจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางไปกับเที่ยวบินนั้น 

สรรพภัณฑ์ (Stores aka Supplies) 1) สิ่งของส าหรับจ าหน่ายหรือไม่จ าหน่ายก็ได้โดยมุ่งหมายเพ่ือบริโภค
แก่ผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน หรือสิ่งของที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานรวมถึงเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น  2) สิ่งของส าหรับจ าหน่ายแก่ผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน
โดยจะถูกน าออกจากอากาศยานเมื่อลงจอด 

สิ่งติดตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ (Air Navigation Installation) อาคาร สถานที่
ท างาน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ถูกใช้ทั้งหมด หรือใช้ส่วนใหญ่ส าหรับช่วยในการควบคุมการจราจร  
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ทางอากาศ หรือถูกใช้ในฐานะเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ รวมถึงพ้ืนดินที่อยู่ติดกับอาคาร 
สถานที่ท างาน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือซึ่งใช้ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ส าหรับจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

สินค้า (Cargo) ทรัพย์สินใด ๆ ที่น าขนขึ้นบนอากาศยานนอกเหนือไปจากไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ และสัมภาระที่
ไปกับผู้โดยสารหรือสัมภาระท่ีจัดการผิดพลาด 

สินค้าทราบที่มา (Known Cargo) 1) สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่รับจากตัวแทนควบคุม หรือรับโดยตรงจาก
ผู้ส่งทราบตัวตน ซึ่งได้ผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด  2) สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ท่ี
รั บจากผู้ ส่ ง ไม่ ทราบตั วตนซึ่ ง ผ่ านการควบคุ มการรั กษ าความปลอดภั ยรวมถึ งการตรวจค้ น   
3) ไปรษณียภัณฑ์ที่รับจากการไปรษณีย์ควบคุมซึ่งผ่านการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด 

สินค้าเปลี่ยนล า (Transshipment Cargo) สินค้าที่เดินทางมากับอากาศยานล าหนึ่ง จากสนามบินใน
ประเทศหนึ่งและขนถ่ายไปขึ้นบนอากาศยานอีกล าหนึ่งเพ่ือขนส่งต่อไปยังสนามบินของอีกประเทศหนึ่ง 

หลุมจอดอากาศยาน (Aircraft Stand) พ้ืนที่ในลานจอดที่ถูกก าหนดให้เป็นที่จอดอากาศยาน 

อากาศยาน (Aircraft) เครื่องจักรที่สามารถสร้างแรงพยุงในชั้นบรรยากาศ จากปฏิกิริยาของอากาศที่มีต่อ
พ้ืนผิวของโลก นอกเหนือไปจากเครื่องจักร ที่ใช้ในทางทหาร ศุลกากรและต ารวจ หมายความรวมถึง เครื่อง
ทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ เว้นแต่วัตถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

อากาศยานในระหว่างท าการบิน (Aircraft in Flight) อากาศยานอยู่ในระหว่างท าการบิน ณ จุดของเวลา
ใดๆเริ่มจากขณะที่ประตูด้านนอกทั้งหมดของอากาศยานได้ถูกปิดลงหลังจากที่ผู้โดยสารได้ขึ้นบนอากาศยาน
แล้ว จนถึงเวลาที่ประตูดังกล่าวได้ถูกเปิดออกส าหรับให้ผู้โดยสารลงจากอากาศยาน  

อากาศยานไม่อยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft not in Service) อากาศยานที่จอดอยู่เป็นเวลามากกว่า 
12 ชั่วโมงหรือไม่มีการตรวจตราอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต 

อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft in Service) อากาศยานที่จอดอยู่ซึ่งมีการตรวจตราอย่าง
เพียงพอเพ่ือป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต 

อาคารสินค้า (Cargo Building aka Cargo Shed) อาคารซึ่งเปลี่ยนสถานะจากการขนส่งสินค้าระหว่าง 
การขนส่งทางบกเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเป็นที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ในกระบวนการขนส่ง
สินค้าติดตั้งอยู่ หรือเป็นอาคารส าหรับเก็บสินค้าเพ่ือรอการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือขนส่งทางบกต่อไป  

อาวุธปืน (Firearm) อาวุธที่ท าอันตรายให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต โดยมีกลไกการยิงให้ลูกออกจาก  
ล ากล้องด้วยก าลังดินระเบิดหรือแรงอัดด้วยลมเป็นต้น 
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บทที่ 3  การแจกจ่ายและการแก้ไขเอกสาร 

3.1 การแจกจ่ายเอกสาร 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ในหน่วยงาน
อุตสาหกรรมการบิน เอกสารฉบับนี้จะแจกจ่ายให้กับผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้เช่าพ้ืนที่
ภายในสนามบิน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของการบินพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกก าหนดให้มี
การน ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ไปปฏิบัติ ซึ่งการแจกจ่ายต้องมีการท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่  
ก าหนดโดยมิได้ก าหนดเป็นชั้นความลับ 

3.2 การแก้ไขเอกสาร 

เมื่อเนื้อหาของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งช าติ (NCASP) มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานและข้อแนะน าพึงปฏิบัติในภาคผนวกที่ 17 ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944 (Chicago Convention, 1944) รวมถึงมาตรฐานและข้อแนะน าพึงปฏิบัติ  
ด้านการรักษาความปลอดภัยที่บรรจุในภาคผนวกอ่ืนๆของอนุสัญญาฯ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยจะเป็นผู้ด าเนินการแจ้งข้อแก้ไขไปยังผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้เช่าพ้ืนที่ภายใน
สนามบิน หรือหน่วยงานใดๆที่ถูกก าหนดให้มีการน ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียด  
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน (NCASP) ไปปฏิบัติ และจัดท าการบันทึกตามรูปแบบบันทึก 
การแก้ไขเอกสาร ทั้งนี้ในกรณีที่มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ที่มีข้อมูลชั้นความลับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในอนาคต ข้อมูลนั้นจะเป็นเอกสารแนบ  
ซึ่งจะจัดท าเป็นชั้นความลับและแจกจ่ายออกไปโดยมีการควบคุมตามความเหมาะสม 

 แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะระบุเนื้อหาที่มีการแก้ไข แบ่งเป็น เนื้อหา
ใหม่ เนื้อหาที่มีการแก้ไข โดยใช้สัญลักษณ์เส้นตรงแนวตั้ง บริเวณด้านข้างของเนื้อหาที่มีการแก้ไข 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อความตัวอย่าง “แผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)” 
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บทที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

4.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

4.1.1 อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือที่จะพัฒนาหลักการและเทคนิคของการเดินอากาศระหว่างประเทศ  
มีการวางแผน และพัฒนาการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศผู้ลงนาม 
ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Chicago Convention, 1944) นี้ด้วย  

4.1.2 อนุสัญญาฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระท าอ่ืน ๆ บางประการที่กระท าบน
อากาศยาน (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)   

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

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

พิธีสารเ พ่ือการปราบปรามการกระท า อันรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ( Protocol for  
the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation) 

 ค าศัพท์ต่างๆและบทบัญญัติต่างๆของอนุสัญญาต่างๆ เหล่านี้ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศ
ไทยเนื่องจากรัฐสภาไทยได้ตรากฎหมายขึ้นเพ่ืออนุวัติการอนุสัญญา ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคี เป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 

4.2 กฎหมายภายในประเทศ 

4.2.1 กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

 - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ. 2497 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่า
ด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และภาคผนวกของอนุสัญญาฯ ซึ่งในการจ ากัดสิทธิ หน้าที่ของบุคคลจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ต้องกระท าโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ อาจจะเป็นการ
บัญญัติไว้ เพียงแต่ชื่อเรื่องที่อนุวัติการโดยรายละเอียดนั้นอาจจะออกเป็นกฎหมายล าดับรองต่อไป ทั้งนี้ แผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนระดับชาติ (NCASP) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศไทย
ตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 มาตรา 15 (1) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการบิน  
พลเรือนมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบิ นพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) และในมาตรา 21 วรรคสอง ได้ก าหนดให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ได้รับใบรับรอง  
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การด าเนินงานสนามบินสาธารณะ และผู้ประกอบการในสนามบินอนุญาตต้องรับผิดชอบและก ากับดูแล  
การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้การกระท าอัน
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออากาศยานหรือบนอากาศยาน หรือสนามบิน หรือ บุคคลใดๆที่
อยู่ในเขตสนามบินหรือต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินอากาศว่าเป็นความผิดทาง อาญา และ
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดบทลงโทษการก่อการกระท าเหล่านั้นไว้ด้วย 

 4.2.2 กฎหมายล าดับรอง  

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ มีการอนุวัติการภาคผนวกแห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
แ ล ะ ใ ห้ มี ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ล า ดั บ ร อ ง ที่ อ อ ก ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ ดิ น อ า ก า ศ ฉ บั บ ดั ง ก ล่ า ว  
เช่น กฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกาศกระทรวง ประกาศส านักงานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน 
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บทที่ 5 การแบ่งความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการการบินพลเรือน  

มาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการการบิน 
พลเรือนมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

5.2 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบินพลเรือนดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ให้จัดท าและพัฒนาแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดย
คณะกรรมการการบินพลเรือนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยฯ ตลอดจนน าไปปฏิบัติและรักษา
ไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยฯดังกล่าว 

5.2.2 ก าหนดและจัดสรรความรับผิดชอบในการน าแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในด้านต่างๆไปปฏิบัติ 

5.2.3 จัดให้มีวิธีการในการประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างหน่วยงานภายใน 
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในด้านต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

5.2.4 จัดเตรียมและแจกจ่ายแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
ให้กับผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีด าเนินงานในประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

5.2.5 ทบทวนและรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีการด าเนินงานหลังจากมี
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในการลดจุดอ่อน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นอีกครั้ง 

5.2.6 ทบทวนและรับรองแผนรักษาความปลอดภัยต่างๆของผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการ
เ ดิ น อ า ก า ศ  ตั ว แ ท น ค ว บ คุ ม  แ ล ะห น่ ว ย ง า น ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื น ใ ด ที่ ถู ก ก า ห น ด โ ด ยแ ผ น รั ก ษ า 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.2.7 ด าเนินการเพื่อท าให้มั่นใจว่าการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบินที่ให้บริการกิจการ การ
บินพลเรือน มีสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนที่เพียงพอซึ่งต้องรวมถึงพ้ืนที่อาคารส านักงาน เครื่องมือในการ
สื่อสาร เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และเครื่องมือในการฝึกอบรม 
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5.2.8 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยผู้ด าเนิน 
การเดินอากาศ ผู้ด าเนินงานสนามบิน และหน่วยงานอ่ืนๆหรือบุคคลอ่ืนใดที่น ามาตรฐานการรักษา  
ความปลอดภัยเหล่านี้ไปปฏิบัติ โดยจัดท าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่ ง ช าติ  ( National Civil Aviation Security Quality Control Programme :  NCASQCP)  แ จกจ่ า ย  
และน าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ไปปฏิบัติใช้  
ซึ่งแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ให้รวมถึง การส ารวจ  
การตรวจสอบทั้งระบบ การตรวจสอบเฉพาะด้าน การทดสอบและการสอบสวนเกี่ยวกับการรักษา  
ความปลอดภัยการบิน ณ สนามบินที่ให้บริการระหว่างประเทศและภายในประเทศ 

5.2.9 แก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนหรือกฎที่ใช้ในการควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยสนามบินพลเรือน และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของอากาศยาน 
จดทะเบียนหรืออากาศยานที่ปฏิบัติการในประเทศไทยเมื่อมีเที่ยวบินที่อยู่ในภาวะต้องสงสัย และหน่วงเหนี่ยว
อากาศยานดังกล่าว 

5.2.10 บังคับใช้กฎหมายหลัก และกฎหมายล าดับรองของแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.2.11 จัดท าและแจกจ่ายแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASTP) ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับรองแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.2.12  ทบทวนและรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 
Aviation Security Quality Control Programme :  NCASQCP)  แ ล ะแผนกา รฝึ ก อบร ม กา ร รั ก ษ า 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีการด าเนินงานหลังจากมีการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย และด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในการลดจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเกิดการกระท าอันเป็น  
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นอีกครั้ง 

5.2.13 พัฒนามาตรฐานระดับชาติและข้อแนะน าเกี่ยวกับข้อก าหนดและระเบียบวิธีการประเมิน
เครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการออกแบบสนามบินเพ่ือที่จะปรับกายภาพสนามบินให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและเพ่ือรักษาระดับความเชี่ยวชาญ วิธีการ
ด าเนินงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบและกลอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

5.2.14 ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นโดยน ามาตรการรักษาความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ร่วมกับการ
ออกแบบและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆของสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ณ สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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5.2.15 ตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคาม โดยด าเนินงานตรวจสอบและประเมินจากข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่ง
การพิจารณาดังกล่าวควรรวมถึงลักษณะของภัยคุกคาม (Nature of Threat) และควรครอบคลุมถึงภัยคุกคาม
ที่อาจเกิดขึ้นในอาณาเขตและน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทย รวมถึงต้องปรับแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามาตรการตอบโต้ได้ถูก
รวมรวมเข้าไว้ในข้อมูลภัยคุกคามเหล่านั้นแล้ว และเป็นไปตามข้อก าหนดที่จ าเป็นตลอดเวลา 

5.2.16 ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและข้อปฏิบัติที่แนะน าของภาคผนวกต่างๆ 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและข้อก าหนด  
ของประเทศอ่ืนๆที่ประเทศไทยมีเที่ยวบินตรงและการด าเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายและพัฒนาแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จ าเป็น
ระดับนานาชาติ 

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

5.2.18 ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาล รัฐมนตรี ผู้มีอ านาจหน้าที่ และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

5.2.19 ส ารวจระบบการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ให้บริการกิจการการบินพลเรือนเพ่ือ
ยืนยันว่ากิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินงานเดินอากาศ ผู้ให้บริการรักษา
ความปลอดภัยการบิน และตัวแทนต่างๆจากหน่วยงานของรัฐได้ท างานประสานกัน 

5.2.20 สืบสวนและทบทวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

5.2.21 ประเมินการประสานงาน และการให้ค าแนะน าต่อผู้อ านวยการส านักงานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทยในการเห็นชอบข้อก าหนดต่างๆที่ก าหนดขึ้นโดยประเทศอ่ืนๆภายใต้แผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) นี้ 

5.2.22 สร้างความช านาญด้านเทคนิคการรักษาความปลอดภัยการบินและให้ค าแนะน า 
แก่กระทรวงการต่างประเทศ ในการเตรียมการประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐอย่างเป็นทางการในเรื่อง  
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน 

5.2.23 เผยแพร่ผลของการประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐทั้งที่ ไม่ เป็นทางการและ 
เป็นทางการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
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5.2.24 ท าให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาบันทึกรายละเอียดที่ก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ส าหรับการจัดการและการก ากับดูแล 

5.2.25 จัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการรับรองบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น 
และวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

5.2.26 ให้การรับรองพนักงานตรวจค้นและให้การรับรองวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัย
การบิน 

5.3 ผู้ด าเนินงานสนามบิน 

ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ตาม
มาตรา 21 วรรค 2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่11) พ.ศ.2551 โดยแต่ละสนามบินใน
ประเทศไทยที่ให้บริการสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและด าเนินงานสนามบินของตนเอง ผู้
ด าเนินงานสนามบินแต่ละรายมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีและน ามาตรการรักษาความปลอดภัยไปใช้เพ่ือ
ป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ สนามบินที่ตนด าเนินงาน  

ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดท า
รายงานของผลการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทยของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และน ามาก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยง โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และพร้อมที่จะให้ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนของผู้ด าเนินงานสนามบินอย่างน้อย
มีดังต่อไปนี้ 

 5.3.1 สร้างและรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยเพ่ือน ามาตรการต่างๆ ไปใช้โดย
หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด 

 5.3.2 พัฒนา น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security 
Program : ASP) ที่รับรองหรือเห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ณ สนามบินเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้
เทคโนโลยีที่ ใช้ในการตรวจค้น การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หากมีผลกระทบกับนโยบาย การรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจของ
องค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) โดยจะต้องน าเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASC) พิจารณาก่อนส่งให้ส านักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 
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 5.3.3 ปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National 
Civil Aviation Security Training Programme:  NCASTP)  และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Quality Control Programme: 
NCASQCP)  

5.3.4 ท าให้มั่นใจว่าการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงานและการรักษาความ
ปลอดภัยสนามบินทางด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการ
บินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) รวมถึงจัดให้มีผู้จัดการด้านการ
รักษาความปลอดภัย (Security Manager) ที่มีหน้าที่ตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) และ/หรือท าหน้าที่ประสานงานในการน าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ไปปฏิบัติ 

5.3.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินให้เพียงพอเพ่ือท าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
และ/หรือการประสานงานการปฏิบัติตามข้อก าหนดเฉพาะของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และ
ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของส านักงานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.3.6 จัดตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินเพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.3.7 ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมีการออกแบบและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสนามบิน ต้องค านึงถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดดังกล่าว
ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

5.3.8 จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่ งขั้นตอนการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ส าหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้เป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีถูกต้อง  

5.3.9 จัดให้มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
การบินพลเรือน ณ สนามบินและการท าให้มั่นใจว่ามีการใช้และรักษาเครื่องมือดังกล่าวอย่างถูกต้อง 

5.3.10 จัดให้มีโครงสร้างทางกายภาพที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนดในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

5.3.11 พัฒนาและการปฏิบัติตามแผนควบคุมคุณภาพภายในเพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
วิธีด าเนินงาน แผนหรือระบบตามที่ก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
อย่ าง เ พียงพอ ผู้ ที่ มีหน้ าที่ รับผิดชอบในด้านการประกันคุณภาพภายในต้องมีการรายงานตรง 
ต่อผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการปฏิบัติงานของ 
อากาศยานและต่อการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของสนามบิน 
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5.3.12 ท าการส ารวจ (Survey) การตรวจสอบเฉพาะด้าน (Inspection) การทดสอบ (Test) 
และการตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติ ณ สนามบินโดย
อาศัยในการน าแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) ไปใช้และ
ท าให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆอย่างรวดเร็ว 

 5.3.13 ยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่ เมื่อมีการท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้าน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control Activities) 

 5.3.14 จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC)  ที่สนามบินส าหรับใช้ ในการบริหารจัด 
การเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยหรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ และต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการอพยพ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 5.3.15 ท าการตรวจค้นผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin 
Baggage) และการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) นอกจากนี้ หากผู้ด าเนินงานสนามบินสามารถจัดท าระบบ
การตรวจค้นในหลายระดับ (Multilevel) เพ่ือตอบรับกับความเสี่ยงและปริมาณงานของสนามบิน จะต้อง
แสดงรายละเอียดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย 

 5.3.16 ปฏิบัติตามแผนควบคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  
(NCASQCP) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าการตรวจค้นนั้นเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) เมื่อมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นๆท าการตรวจค้น 

  หากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนท าการตรวจค้นตามข้อ 5.3.15 ต้องท าให้มั่นใจว่า 
การตรวจค้นนั้นเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดยผ่านการควบคุม
คุณภาพตามแผนควบคุมคุณภาพของหน่วยงานนั้น 

 5.3.17 ท าให้มั่นใจว่าบุคคลผู้ปฏิบัติงานตรวจค้นต้องได้รับการรับรองตามข้อก าหนดของ  
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 5.3.18 ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัยโดยทันที   
ในบริเวณพ้ืนที่ของสนามบินที่มีการควบคุมตามจุดประสงค์การรักษาความปลอดภัย และบริเวณติดตั้ง
เครื่องช่วยเดินอากาศหรือบริเวณใดๆตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5.3.19 ควบคุมการเข้า -ออกพ้ืนที่สนามบินที่มีการควบคุมตามจุดประสงค์การรักษา 
ความปลอดภัยตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่ได้รับการเห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยจัดให้มี
มาตรการการควบคุมการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ของบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของซึ่งรวมถึงสินค้าที่น าไป
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ขายในพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบิน (SRA) เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องห้าม อาวุธ วัตถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ 
ที่เป็นอันตรายที่อาจจะน าไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

5.3.20 ต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน าระบบบัตรอนุญาตของสนามบินไปใช้กับบุคคลที่
ไม่มี ผู้ ติ ดตาม  (Unescorted)  รวมถึ งยานพาหนะในการเข้ า พ้ืนที่ หวงห้ าม ( SRA)  สถานที่ ติ ดตั้ ง 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศและสถานที่อ่ืนที่ก าหนด รวมทั้งระบบการด าเนินงาน การควบคุมโดย
ใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจและการรักษาระบบไว้ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
และทิศทางอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

5.3.21 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่หวงห้ามโดยมี
จุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อ
อากาศยาน การปฏิบัติการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบินและความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินที่อยู่ใน
อากาศยาน 

5.3.22 จัดท ามาตรการตระเวนตรวจสนามบินและสิ่งอ านวยความสะดวก อากาศยานและ
อุปกรณ์เพ่ือให้ค้นพบและจับกุมผู้บุกรุก หรือเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจแสดงถึงภัยคุกคามต่อการรักษา
ความปลอดภัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติการของอากาศยาน 

5.3.23 ต้องระบุหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบส่งข้อมูลการตรวจสอบประวัติ (Background 
Check) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลและประวัติการท างานที่ผ่านมารวมไปถึงประวัติ อาชญากรรมของบุคคลที่
เหมาะสมในการเข้าไปยังพ้ืนที่เขตการบินและพ้ืนที่หวงห้ามโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ซึ่ง
ต้องมีการตรวจสอบประวัติใหม่ (Recurrent Background Check) ทุกครั้งที่ท าการต่ออายุบัตรรักษาความ
ปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Identification Permits) 

5.3.24 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
และข้อก าหนดอ่ืนๆของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือท าให้มั่นใจว่าบุคคลต่างๆที่ท าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่รับรองโดยส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยและผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถตามที่ก าหนด พร้อมด้วยการลงบันทึกประวัติ
การฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดท าและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.3.25 จัดให้มีบริการที่สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อมี
การร้องขอ 

5.3.26 ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และให้ข้อแนะน าและ
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานนั้นๆเมื่อได้รับแจ้งหรือสั่งการจากผู้มีอ านาจ 

5.3.27 พัฒนาและน ามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือจะป้องกันวัตถุต้องห้าม อาวุธ วัตถุระเบิดหรือกล
อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะน าไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ  
การน าขึ้นไปบนอากาศยานของพลเรือน 
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5.3.28 ท าให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่ด าเนินการโดยสนามบินได้รับการสนับสนุน  
ทางการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

 5.3.29 บริหารจัดการภาระหน้าที่ อ่ืนๆในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ก าหนด  
โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะระหว่างช่วงที่ภัยคุกคามสูงกว่าปกติ 
หรือมีภัยคุกคามต่อเที่ยวบินใดๆเป็นการเฉพาะ 

5.3.30 ท าให้มั่นใจว่ามีการให้ความรู้ หรือการฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านการรักษา 
ความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กับบุคลากรทั้งหมดของผู้เช่าพ้ืนที่ในสนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่ใน
สนามบิน โดยควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการฝึกอบรมแก่บุคคลที่เข้าถึง พ้ืนที่เขตการบินได้โดยไม่มี
ผู้ติดตาม (Unescorted Access) และการออกบัตรอนุญาตของสนามบินทุกประเภทจะต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) ให้กับบุคลากรทั้งหมด 

5.3.31 ควรพิจารณาการบูรณาการการตรวจสอบพฤติกรรม  (Behaviour Detection)  
ในเรื่องการปฏิบัติและข้ันตอนต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัย 

5.3.32 ตามท่ีได้มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยง จะต้องมั่นใจว่าได้มีการจัดท ามาตรการภาค
พ้ืนที่เหมาะสมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือบรรเทาการโจมตีจากอาวุธปล่อยน าวิถีประทับบ่า (Man-
Portable Air Defense Systems:  MANPADS) หรืออาวุธ อ่ืนใดที่ก่อให้ เกิดภัยคุกคามต่ออากาศยาน  
ณ สนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

5.3.33 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถือบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามต้องด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานผู้ควบคุมบัตรอนุญาตของผู้ด าเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตรอนุญาตของลูกจ้างหาย 
ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรนั้น หรือเมื่อบัตรอนุญาตของลูกจ้างซึ่ งการว่าจ้างนั้นสิ้นสุดแล้ว 
แตไ่ม่น ามาคืน 

5.3.34 มั่นใจว่ามีการประสานงานกันในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่นอกเขต
การบินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่นอกเขตการบินลงในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) 

5.3.35 ท าให้มั่นใจว่ามีการส่งแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เช่า
พ้ืนที่ในสนามบิน หรือผู้ใช้พ้ืนที่ในสนามบิน 

5.3.36 ท าให้มั่นใจว่าผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ในสนามบินปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในแผน
รักษาความปลอดภัยสนามบินที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.3.37 ต้องจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบิน 
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5.4 ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานและการรักษาความปลอดภัย
ทางด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการจราจรทางอากาศ รวมถึงต้องจัดท าและน าแผน
รักษาความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Service Provider Security Programme: 
ATSPSP) ที่เหมาะสมไปปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในแผนรักษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และส่งให้ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการ
บินพลเรือนแห่งชาติ  (National Civil Aviation Security Training Programme:  NCASTP)  และแผน
ควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Quality Control Programme: NCASQCP) รวมถึงยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่เมื่อมีการท า
กิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control 
Activities) 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศมีความรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยการบินที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศระหว่างเกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บและการส่งข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานในกรณีที่อากาศยานนั้นเกิด
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานของผลการประเมินความเสี่ยง และน ามาก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง 
โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และพร้อมที่จะให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ 

5.5 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่มีเที่ยวบินเข้าออกระหว่างประเทศหรือภายในประเทศไทยต้องจัดท าและน า
แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Aircraft Operator Security Program: AOSP) ไปปฏิบัติ
และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ให้เหมาะสมตามข้อก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และต้องน าส่งผู้อ านวยการส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือให้การรับรอง  

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดท า
รายงานของผลการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทยของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และน ามาก าหนด
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มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยง โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และพร้อมที่จะให้ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการเดินอากาศเกี่ยวข้องอย่างน้อยมีดังต่อไปนี้ 

 5.5.1 พัฒนาและน าแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ไปปฏิบัติและ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 5.5.2 แต่งตั้ งบุคลากรให้ เ พียงพอส าหรับการน ามาตรการที่ก าหนดไว้ ในแผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
(AOSP)  

 5.5.3 จัดให้มี ผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive) ที่มีอ านาจ หน้าที่รับผิดชอบสูงสุด
และมีความสามารถในการจัดให้มีทรัพยากรที่ส าคัญ รวมถึงแต่งตั้งผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Security Manager) หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืนในระดับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อก าหนดของแผนรักษา
ความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) และ/หรือท าหน้าที่ประสานงานในการน าแผนรักษาความ
ปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ไปปฏิบัติ 

 5.5.4 พัฒนาและน าแผนควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน แผนงาน ระบบ และแผนที่ก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายในต้องมีการน าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดในเรื่องต่างๆที่
มีผลต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการด าเนินงานอากาศยานและการน าแผนควบคุม
คุณภาพภายในที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานของผู้ด าเนินการเดินอากาศไปปฏิบัติ 

 5.5.5 ส ารวจ ตรวจเฉพาะด้าน ทดสอบและตรวจสอบทั้งระบบของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยการบินและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) และท าให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆที่ระบุไว้อย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่เมื่อมีการท า
กิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control 
Activities) 

 5.5.6 ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ของผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือการรักษาความปลอดภัยภาย ใน
พ้ืนที่ของสนามบิน 

 5.5.7 บริหารจัดการภาระหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินตามที่ก าหนดโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อมีภัยคุกคามต่อการบินสูงกว่าปกติ หรือภัยคุกคามต่อเที่ยวบิน
หนึ่งๆเป็นการเฉพาะ 
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 5.5.8 จัดให้มีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่หวงห้าม
ของสนามบินเพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่ออา กาศยาน  
การปฏิบัติการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบินและความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินที่อยู่ในอากาศยาน 
ทั้งนี้หากเป็นเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Flight) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
บริเวณท่ีอากาศยานนั้นจอดอยู่ 

 5.5.9 ท าให้มั่นใจว่าบุคคลที่น ามาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยไปใช้ได้รับ 
การตรวจสอบประวัติดังที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 5.5.10 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
แผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Training Programme: NCASTP) แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(National Civil Aviation Security Quality Control Programme: NCASQCP) และข้อก าหนดอ่ืนๆของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือท าให้มั่นใจว่าบุคคลต่างๆ ที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับ
การฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่เห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมต้องมีความสามารถตามที่ก าหนด พร้อมด้วยการลงบันทึกประวัติการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดท าและ
ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 5 .5 .11 พัฒนาและน ามาตรฐานไปปฏิบัติ ส าหรับการป้องกันวัตถุต้ องห้ าม อาวุ ธ  
หรือกลอุปกรณ์อันตรายใดๆที่อาจจะใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ขึ้นไปบน  
อากาศยาน 

 5.5.12 ท าให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆทั้งหมดที่ด าเนินการโดยผู้ด าเนินงานเดินอากาศได้รับ 
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่บัญญัติโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 

 5.5.13 ท าให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight 
Check) ตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการเห็นชอบแล้วและเก็บรักษาเอกสารของการตรวจสอบ 

 5.5.14 น ามาตรการในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่รับรองโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปใช้กับเที่ยวบินที่อยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้มั่นใจว่า
ผู้โดยสารที่ขึ้นลงจากอากาศยานไม่ทิ้งวัตถุไว้บนอากาศยานขณะท าการบิน ณ จุดผู้โดยสารแวะพัก (Transit 
Stop)  

 5.5.15 ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า
ห้องผู้ควบคุมอากาศยานในเที่ยวบินนั้นๆระหว่างท าการบิน 

 5.5.16 ท าให้มั่นใจว่าผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-Command) ได้รับแจ้งจ านวนผู้โดยสารที่
น าอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานและต าแหน่งที่นั่งในห้องผู้โดยสาร (เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 
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 5.5.17 น ามาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติที่สนามบิน เพ่ือป้องกัน สินค้า สัมภาระ จดหมาย สิ่งของ 
และสิ่งจ าเป็นของผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีมีการเคลื่อนย้ายภายในสนามบินและมีเจตนาที่จะน าขึ้นบนอากาศ
ยานเพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนน ามาตรการการจับคู่
ผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage Reconciliation) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.5.18 พัฒนาและน ามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งสินค้าและคูเรียร์ พัสดุด่วนพิเศษ 
อุปกรณ์ของสายการบิน (Company Material) จดหมายของสายการบิน (Company Mail) และอาวุธที่
เจตนาจะน าขึ้นอากาศยานอยู่ภายใต้การควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามแผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่ได้รับการรับรอง โดยมีการพัฒนาและน ามาตรการต่างๆไปใช้เพ่ือให้มั่นใจว่า
การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบน 
อากาศยาน (Catering Stores) และสินค้าที่จะน าไปขายในเขตบริเวณพ้ืนที่หวงห้ามและขายบนอากาศยาน 
(Merchandise) ตลอดจนสรรพภัณฑ์ (Stores) ที่จะน าขึ้นบนอากาศยานอยู่ภายใต้การควบคุมด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่ได้รับการรับรอง 

 5.5.19 ผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในด้าน 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

 5.5.20 จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ส าหรับแต่ละจุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงจุดแสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check-In 
Counter) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง 

 5.5.21 ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้แจ้งให้ผู้ด าเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตรอนุญาต
เข้าพ้ืนที่หวงห้ามของลูกจ้างหาย ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรนั้น หรือเมื่อบัตรอนุญาตของลูกจ้างซึ่ง
การว่าจ้างนั้นสิ้นสุดแล้วซึ่งไม่น ามาคืน 

5.5.22 ตามท่ีได้มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยง จะต้องมั่นใจว่าได้มีการจัดท ามาตรการภาค
พ้ืนที่เหมาะสมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือบรรเทาการโจมตีจากอาวุธปล่อยน าวิถีประทับบ่า (Man-
Portable Air Defense Systems:  MANPADS) หรืออาวุธ อ่ืนใดที่ก่อให้ เกิดภัยคุกคามต่ออากาศยาน  
ณ สนามบินหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน 

5.5.23 ท าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องซ่ึงก าหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด 

5.6 ผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบิน 

ผู้เช่าพ้ืนที่ในสนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่ในสนามบินต้องมั่นใจว่าพนักงานของตนได้รับการฝึกอบรม 
ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการฝึกอบรมเรื่องความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย 
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การบิน (Security Awareness) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) รวมถึงจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
ของตนให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ได้ปฏิบัติการอยู่ 

ผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ที่มีการเข้าออกจากพ้ืนที่นอกเขตการบินสู่พ้ืนที่เขตการบิน ต้องรับผิดชอบ
ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่และต้องส่งแนวปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ด าเนินงานสนามบินพิจารณาตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า
มาตรการที่เกีย่วข้องที่มีรายละเอียดอยู่ในบทนี้ ได้ถูกน าไปปฏิบัติจริงและมีความสอดคล้องกับแผนรักษาความ
ปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

ผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบิน จะต้องได้รับเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ซึ่งแจกจ่ายโดยสนามบิน และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการควบคุมการเข้า
พ้ืนที่หวงห้าม 

ผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบินจะต้องปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับแผนการฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
รวมถึงการยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่เมื่อมีการท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control Activities) 

5.7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police Authority) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปกป้องการบินพลเรือนที่อาจเกิดจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศ
ไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ดังต่อไปนี้  

5.7.1 ป้องกันและตรวจจับการก่ออาชญากรรม บริ เวณที่ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการบินพลเรือน 

5.7.2 เฝ้าระวังและลาดตระเวนพ้ืนที่นอกเขตการบินของอาคารผู้โดยสารรวมถึงเขตรั้วรอบนอก
อย่างสม่ าเสมอ 

5.7.3 เฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเป็นประจ าซึ่งอาจจะมีบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อการ
บินพลเรือนแฝงอยู่ 

5.7.4 จัดท าแผนเผชิญเหตุเพ่ือตอบสนองและควบคุมเหตุการณ์ การจี้เครื่องบิน การวางระเบิด 
หรือภัยคุกคามอ่ืนๆ การจู่โจมภาคพ้ืนและการไม่ปฏิบัติตามกฎการบินทั่วไป โดยร่วมมือกับส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5.7.5 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งอย่างน้อยจะต้องรวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-
terrorist Unit) การบุกเข้าแทรกแซงโดยใช้อาวุธ (Armed Intervention) การเจรจาต่อรองเพ่ือช่วยเหลือตัว
ประกัน (Hostage Negotiation) และการท าลายวัตถุระเบิด (Explosive Device Disposal) 
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5.7.6 จัดให้มีหน่วยติดอาวุธที่มีขีดความสามารถเคลื่อนที่เร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นที่สนามบิน 

5.7.7 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยการบินและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงให้การช่วยเหลือในการส่งเสริมการตระหนักถึงการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างสาธารณชนและบุคคลที่ท างานด้านการบิน 

5.7.8 จัดให้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record Check)  เมื่อได้รับการร้อง
ขอจากผู้ด าเนินงาน 

5.8 กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมจะต้องพร้อมปฏิบัติงานที่สนามบินในประเทศไทยในการใช้แผน
เผชิญเหตุในส่วนของการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน การปฏิบัติการใดๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก. - CTOC) 

กระทรวงกลาโหมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินโดยมีการจัดการด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายที่รวมเอาหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดทั้งในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ณ สนามบิน
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน กระทรวงกลาโหมด าเนินการภายใต้กรอบการท างานของหน่วยงาน
เพ่ือที่จะท าให้มั่นใจว่าจะมีความร่วมมือในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในฐานะเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยการบิน กระทรวงกลาโหมสามารถจัดให้มีการตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามต่างๆของการบินได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน 
กระทรวงกลาโหมสามารถใช้ทหารและสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกันกับพลเรือนได้เพ่ือที่จะช่วยยกระดับ  
การรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศไทย 

5.9 กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกระทรวง เพ่ือให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งมีความปลอดภัยและทั่วถึง 

5.10 กระทรวงมหาดไทย 

กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินในบริเวณสนามบิน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของประเทศ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นแนวทางจัดการสาธารณภัย โดยไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ  
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5.11 กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) มีความรับผิดชอบในการตรวจสินค้าหรือของที่น าเข้าหรือส่งออก
จากประเทศไทยทางชายแดนรวมถึงสนามบินระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องประเทศชาติและสั งคม  
หากพิจารณามุมมองการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) จะต้องประเมินความเสี่ยงของสินค้า
หรือของที่น าเข้าหรือส่งออกจากประเทศไทยที่ผ่านสนามบินระหว่างประเทศ  ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความสนใจ  
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจสินค้าหรือของที่น าเข้าหรือส่งออกทางสนามบินระหว่างประเทศ 
ที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงบริเวณสนามบินระหว่างประเทศหรือบริเวณชายแดน 

5.12 กระทรวงการต่างประเทศ 

 5.12.1 กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อการรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศไทย
ผ่านทางการทูตที่ออกแบบมาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยและให้มีขีดความสามารถ
ในการรักษาความปลอดภัยในระดับนานาชาติ โดยผ่านการสนับสนุนการท ากิจกรรมในระดับภูมิภาคของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆในประเทศไทย ตลอดจนการจัดให้มีบริการการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางท่องเที่ยวต่อสาธารณชน 

 5.12.2 กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งท างานร่วมกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มี
ความรับผิดชอบดังนี้ 

5.12.2.1 อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการสื่อสารในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัยโดยใช้ช่องทางการทูตกับรัฐอ่ืนๆ 

5.12.2.2 ประสานงานกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนและระหว่างการ
ประชุมหรือการสื่อสารระหว่างรัฐโดยผ่านช่องทางทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
การบิน 

5.12.2.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่าที่สามารถจะ
ปฏิบัติได้ โดยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรับรองและการเสนอขอให้รับรองข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือ
ข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน เพ่ือให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยใช้ประเมินผลกระทบต่างๆ น าข้อมูลที่ได้นั้นไปปฏิบัติจริงและกระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆไปยังผู้อ่ืนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งผู้ ที่ ถู กก ากับดูแลภายใต้แผ นรักษาความปลอดภัย ในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ฉบับนี้ 

5.13 กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบการใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายเมื่อมีการกระท าความผิดต่อความปลอดภัยในด้านการบินพลเรือน  
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5.14 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ
เป็นหน่วยประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายในจังหวัดต่างๆและหน่วยงานภายในของรัฐ  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับการประสานงานกับหน่วยงานทั้งหมดของรัฐบาล
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงระดับชาติ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยการบิน สมาชิกของสภาความมั่นคง
แห่งชาติประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย
เช่นเดียวกับต ารวจและส านักงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจากแต่ละจังหวัด ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ควบคุมดูแลแผนการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติซึ่งก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยและ
จังหวัดต่างๆ  โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินภัยคุกคามและก าหนด
ระดับของภัยคุกคามในประเทศไทย  

5.15 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลด้านภัยคุกคามการบินพลเรือนและส่งผลกระทบต่อประเทศ 
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกส่งไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council: NSC) โดยด าเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติ 

5.16 การไปรษณีย์ควบคุม 

การไปรษณีย์ควบคุมมีหน้าที่ต้องท าให้มั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์ส าหรับขนส่งบนอากาศยานด้าน 
การบินพลเรือนมีความมั่นคงปลอดภัยและปราศจากการน าวัตถุระเบิด กลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง หรือ
ระเบิดเพลิง รวมทั้งจะต้องพัฒนา น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนการรักษาความปลอดภัยการไปรษณีย์
ควบคุมให้สอดคล้องกับการควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัย 
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และส่งใหส้ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 

นอกจากนี้การไปรษณีย์ควบคุมต้องปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Training Programme: NCASTP)  และแผนควบคุม
คุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Quality 
Control Programme: NCASQCP) รวมถึงจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่เมื่อมีการท า
กิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control 
Activities) 

ทั้งนี้ การไปรษณีย์ควบคุมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่า
ด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้าน
การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานของผลการประเมินความเสี่ ยง และน ามาก าหนดมาตรการ
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รักษาความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยง โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และพร้อมที่จะให้ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ  

5.17 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) 

ผู้ประกอบการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ ต้องท าให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่มีผลบังคับใช้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีเป็นการบินทั่วไป และงาน
ให้บริการทางอากาศ ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิดการผ่อนปรนต่อการด าเนินการรักษาความปลอดภัย  

ทั้งนี้ ต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดท ารายงานของผลการ
ประเมินความเสี่ยงและน ามาก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยง โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็น
หลักฐานและพร้อมที่จะให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ นอกจากนั้นต้องจัดให้มีการ
ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ของสนามบิน 

5.18 ตัวแทนควบคุม 

ตัวแทนควบคุมต้องพัฒนา น าไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม ให้
เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และส่งใหส้ านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยรับรอง ตัวแทนควบคุมที่รับสินค้า ห่อพัสดุ หรือวัตถุอ่ืนๆที่ขนส่งทางอากาศบนอากาศยาน
ต้องรับผิดชอบต่อการยืนยันของวัตถุแต่ละชิ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดต่ออากาศยานนั้นมีน้อย
ที่สุด ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

ก) การยอมรับวัตถุแต่ละชิ้นเพ่ือการขนส่งทางอากาศโดยทันทีต้องมาจากผู้ส่งทราบตัวตนและ
ผู้ส่งไม่ทราบตัวตน 

ข) เมื่อมีผู้ส่งไม่ทราบตัวตน ต้องด าเนินการท าให้ทราบตัวผู้ส่ง  รวมถึงตรวจค้นสินค้าและวัตถุ
อ่ืนๆเพ่ือท าให้มั่นใจว่าผู้ส่งไม่ได้บรรจุสิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ใดๆที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ
การบิน 

ค) ท าให้มั่นใจว่าจากเวลาที่รับจนกระท่ังถึงเวลาที่ส่งจากผู้ด าเนินการนั้น ไม่มีการน าสิ่งของใดๆ
ไม่ว่าอะไรก็ตามเข้าไปในคลังสินค้าหรือตู้เก็บสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตัวแทนควบคุมต้องปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(National Civil Aviation Security Training Programme: NCASTP)  และแผนควบคุมคุณภาพการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Quality Control Programme: 
NCASQCP) รวมถึงจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าสู่พ้ืนที่เมื่อมีการท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Aviation Security Quality Control Activities) 

ทั้งนี้  ตัวแทนควบคุมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือนฉบับที่ 93 ว่าด้วย 
เรื่องการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ รวมถึงต้องท าการประเมินความเสี่ยง 
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ด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานของผลการประเมินความเสี่ยง และน ามาก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยง โดยจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และพร้อมที่จะ 
ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบ  

5.19 ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแทนของตนกับงผู้เป็นเจ้าขอ  

เนื่องจากอาจจะมีการมอบอ านาจในการปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
การบินจากผู้เป็นเจ้าของผ่านไปยังตัวแทน ความสัมพันธ์ในรูปของการท าสัญญาหรือความสัมพันธ์อ่ืนใด
ระหว่างผู้เป็นเจ้าของและตัวแทนของตนจะไม่กระทบความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม  
ความรับผิดชอบใดเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของตัวแทน จะต้องระบุรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัย
ของผู้เป็นเจ้าของ  

ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในการน าแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) นี้ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนเอง ถ้าความรับผิดชอบ
ใดๆที่ไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติหรือน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะถือว่า
เรื่องดังกล่าวมีข้อบกพร่องและจะด าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม 

5.20 หน่วยงานอ่ืนๆ 

หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐบาล หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆที่มีหน้าที่ตามกฎหมายและปฏิบัติ
หน้าที่ที่สนามบินจะต้องปฏิบัติตามาตรการรักษาความปลอดภัยและวิธีด าเนินการการรักษาความปลอดภัยที่มี
รายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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บทที่ 6 การประสานงานและการสื่อสาร 

6.1 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security 
Committee: NCASC) 

คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation 
Security Committee:  NCASC) จัดตั้ งขึ้นเ พ่ือให้มีการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการรักษา 
ความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการจราจร
ทางอากาศ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นและเกิดผล
ประโยชน์สูงสุด โดยให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนมีองค์ประกอบดังนี้ 

1.   ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ประธานคณะกรรมการ 

2.   รองผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการ 

3.   ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม       กรรมการ 

4.   ผู้แทนกระทรวงการคลัง           กรรมการ 

5.   ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม           กรรมการ 

6.   ผู้แทนกระทรวงคมนาคม           กรรมการ 

7.   ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ         กรรมการ 

8.   ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย           กรรมการ 

9.   ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย         กรรมการ 

10. ผู้แทนกองทัพอากาศ            กรรมการ  

11. ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน           กรรมการ 

12. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล    กรรมการ 

13. ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ       กรรมการ 

14. ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ         กรรมการ 

15. ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ          กรรมการ 

16. ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจสันติบาล        กรรมการ 
                 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                   

17. ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง         กรรมการ 
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18. ผู้แทนกรมศุลกากร             กรรมการ 

19. ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)    กรรมการ  

20. ผู้แทนบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     กรรมการ 

21. ผู้แทนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา         กรรมการ 

22. ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด     กรรมการ 

23. ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)      กรรมการ 

24. ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย  กรรมการ 

25. ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจการบิน     กรรมการ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

26. ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด         กรรมการ 

27. ผู้แทนสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย        กรรมการ 

28. ผู้แทนสมาคมนักบินไทย           กรรมการ 

29. ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน         กรรมการ 
     ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

30. ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน กรรมการและเลขานุการ 
                 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

31. เจ้าหน้าที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

32. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว       กรรมการ 
                  ตามท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 

ซึ่งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่จ าเป็นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม 

2. ด าเนินการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับแก้มาตรการที่จ าเป็นโดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม ตลอดจนเป็นไปตามการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคด้านการรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนและปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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3. ด าเนินการประสานงานว่าด้วยเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและข้อก าหนดต่าง ๆ ของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และเป็นไปตาม
สถานการณ์ภัยคุกคาม  

4. เสนอแนะนโยบายและกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนใหม่ๆ ตลอดจน
ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าหรือแก้ไขกฎระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

5. สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบสนามบินแห่งใหม่หรือขยายสิ่งอ านวย  
ความสะดวกเดิมท่ีมีอยู่ 

6. ทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security 
Committee : ASC) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

7. พิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุ
ถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการรักษาความปลอดภัยการบินใน
ภาพรวมทั้งหมด 

8. ให้ข้อมูลตลอดจนค าแนะน าเกี่ยวกับบริบทของข้อมูลความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยน าไปพิจารณาเป็นระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ  
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนต่อไป 

9. ให้ค าแนะน า พิจารณาปรับปรุง และให้ความเห็นชอบต่อข้อแก้ไขของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP)  และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและภัยคุกคาม ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อข้อแก้ไข 
ของ NCASP 

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

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

12. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อกระท ากิจการอันอยู่ในขอบเขตแห่งอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

13. ด าเนินการด้านอ่ืนๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในภาคผนวก 17 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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14. จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ซึ่งจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งด าเนินการแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการฯและประธานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยของแต่ละสนามบิน 

6.2 คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Committee: ASC) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินในประเทศไทย จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย
สนามบิน เพ่ือช่วยและให้การสนับสนุนผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย  จุดประสงค์ของคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยคือการทบทวนและพัฒนามาตรการตลอดจนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย  
ที่สนามบินภายใต้ปัจจัยหลักที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินเป็นหน่วย
ประสานงานในการน ามาตรการการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติที่สนามบินระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมใน
แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน  สมาชิกของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินจะต้องจัดตั้งขึ้ น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสนามบิน โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของคณะกรรมการการรักษา 
ความปลอดภัยควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 

  1. ประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

   -  ผู้ จั ด ก า ร ส น า ม บิ น ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื นที่ เ ห ม า ะสม ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ห็ น ช อบ โ ด ยผู้ อ า น ว ย 
การส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  2. สมาชิก ควรจะรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

   - ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามที่จะสามารถปฏิบัติได้) 

   - ผู้ด าเนินงานสนามบิน 

   - ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

   - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   - หน่วยงานทหารในพื้นที่ 

   - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

   - กรมศุลกากร 

   - กรมควบคุมโรค 

   - ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

   - ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

   - ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ 
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   - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

   - ผู้รับขน/ตัวแทนผู้รับขน 

   - หน่วยงานที่ให้บริการภาคพ้ืน 

   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของผู้ด าเนินงานสนามบิน 

  3. เลขานุการคณะกรรมการ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินจะไม่ไปแทนที่ความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหรือที่ก าหนดขึ้นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินคือ 

1) ท าให้มั่นใจว่าได้มีการจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ให้สอดคล้อง 
กับข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) ท าให้มั่นใจว่าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)ให้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการน า
มาตรการการรักษาความปลอดภัยไปใช้ เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติในปัจจุบัน 

3) ติดตามมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆและพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม  
ในการต่อต้านภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่สนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ดูแลรักษา และพัฒนาแผนที่ (Maps) และแผนผัง (Charts) ของพ้ืนที่หวงห้ามที่สนามบิน
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการของสนามบิน ซึ่งจะต้องรวมถึงต าแหน่งที่ตั้งของจุดควบคุม
การเข้าออก (Access Control Posts) จุดตรวจค้น (Security Screening Checkpoints) และรายละเอียด
ของเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ถูกน าไปวางประจ าตามจุดต่างๆ ของสนามบิน 

5) ท าให้มั่นใจว่าข้อก าหนดต่างๆของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  สื่อสาร 
กับบุคคลที่จ าเป็นต้องรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ส่งเสริมการรวมกันของมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานทั้งหมด  
ในการขยายหรือการพัฒนาสนามบิน 

7) จัดตั้งและบ ารุงรักษาการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่องที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 

8) ท าให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย  
ของสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องรวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness Training)  การส ารวจด้านการรักษาความปลอดภัย 
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(Security Surveys) การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเฉพาะ
ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Inspection) การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Test) 
และรวมถึงการสืบสวนการรักษาความปลอดภัย (Investigation) ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น 

9) ท าการทบทวนการจัดการการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งสนามบินเป็นประจ าและรักษา
เอกสารแสดงรายการของจุดที่ล่อแหลมต่างๆรวมถึงเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความส าคัญ 

10) ทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติและแผนต่างๆ เพ่ือท าให้
แน่ใจว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยและแผนเหล่านี้มีความเพียงพอส าหรับสถานการณ์ปกติและจะต้อง
พัฒนาแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับช่วงระยะเวลาภัยคุกคามและช่วงระยะเวลาที่ตึงเครียดที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
สถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ 

11) ทบทวนผลของการส ารวจการรักษาความปลอดภัยและผลการตรวจสอบสิ่งอ านวย 
ความสะดวก การปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติที่สนามบินเพ่ือพิจารณาและให้ค าแนะน าในการแก้ไข
ข้อบกพร่องใดๆท่ีถกูระบุต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

12) ทบทวนการรักษาความปลอดภัย ณ จุดล่อแหลมต่างๆ เครื่ องมือและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่จ าเป็นเสมอซึ่งหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือการแทรกแซงใดๆ ที่จุดดังกล่าว 
สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นภัยต่อการด าเนินงานของอากาศยานและสนามบิน 

13) ท าให้แน่ใจว่าข้อก าหนดที่ออกโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นหรือการปรับปรุงมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้
ถูกน าไปปฏิบัติจริงโดยได้ปฏิบัติทันทีและมีประสิทธิผลในลักษณะที่มีการประสานงานกันอย่างทั่วถึง 

14) แจ้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยถึงสภาพปัจจุบันของมาตรการขั้นตอน
การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่ที่สนามบินและเพ่ือใช้อ านาจของผู้อ านวยการส านักงานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทยส าหรับการแก้ไขปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ประเด็นการก ากับดู แลซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปกป้องสนามบินและกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศซึ่งไม่สามารถแก้ไข
ในระดับท้องถิ่นได้ 

15) ทบทวนความต้องการส าหรับการให้ความรู้ เ รื่ อ งการรักษาความปลอดภัย 
และการฝึกอบรมพนักงานของสนามบินและพนักงานอ่ืนๆ รวมทั้งจัดท าแผนฝึกอบรมแบบครอบคลุมตาม
ความเหมาะสม 

16) มั่นใจว่ามีการประสานงานกันในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่นอกเขต
การบินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่นอกเขตการบินลงในแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 
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อ านาจของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้อยู่ในแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) อ านาจนี้รวมถึงข้อมูลของประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน องค์ประชุม 
ขอบเขตหน้าที่และรายละเอียดการด าเนินงาน รวมถึงความถี่ในการประชุมซึ่งอย่างน้อยต้องประชุม 1 ครั้ง  
ใน 1 ไตรมาส การร่างและการแจกวาระการประชุม และรายละเอียดของการติดตามผลงานเท่าที่จ าเป็น โดย
ส าเนาวาระการประชุมและรายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเสนอส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดการประชุม อย่างไรก็
ตามสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของ  แต่ละหน่วยงานอาจร้องขอให้มีการจัดประชุมก็ได้ ส่วนการจัดการประชุม
วิสามัญของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยจะมีข้ึนเมื่อจ าเป็น 

6.3 ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Manager)  

ผู้ด าเนินงานสนามบินแต่ละแห่งในประเทศไทย จะต้องจัดให้มีผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย 
จ ะ รั บ ผิ ด ช อบ โ ดยตร ง ในกา รน า ม าต รก า รก า ร รั กษ าคว ามปลอดภั ย ก า รบิ นพล เ รื อน ไป ใ ช้ 
ซึ่งก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และในการประสาน 
ความรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยการบินกับหน่วยงานอ่ืนๆที่สนามบิน ผู้จัดการด้านการรักษา  
ความปลอดภัยขึ้นตรงต่อผู้จัดการสนามบินหรือผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรที่ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  และ
ควรได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ  

6.4 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme: ASP)  

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  
ผู้ด าเนินงานสนามบินแต่ละแห่งต้องพัฒนา น าไปใช้และรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  
ที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่ งประเทศไทยรับรอง ซึ่งแจงรายละเอียดแต่ละมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยที่มีอยู่ที่สนามบินเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)   

ห้ามผู้ด าเนินงานสนามบินให้บริการต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ด าเนินการการเดินอากาศ
ต่างชาติที่อยู่ภายใต้แผนฯนี้ เว้นแต่ ได้รับการอนุญาตและมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ต้อง 

1) จัดให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในอากาศยาน
ขณะด าเนินการการขนส่งเพ่ือต่อต้านการก่ออาชญากรรมร้ายแรง การจี้อากาศยานและการน าอาวุธ วั ตถุ
ระเบิดหรือระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นไปบนอากาศยาน 

2) จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้จัดการสนามบิน 

3) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 
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4) ได้รับการรับรองโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจค้น การน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ รวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
บทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
สนามบิน (ASP) โดยจะต้องน าเสนอการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASC) พิจารณาก่อนส่งให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง 

 ผู้ด าเนินงานสนามบินต้อง 

1) เก็บรักษาส าเนาที่เป็นปัจจุบันและให้มีความสมบูรณ์ของแผนรักษาความปลอดภั ย
สนามบิน (ASP) และส่งส าเนาแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินแก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ตามท่ีร้องขอ 

2) จ ากัดการแจกจ่าย การเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่เป็น
ความลับหรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคลที่จ าเป็นต้องรู้เท่านั้น 

3) เผยแพร่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบส าหรับน าไปปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่ต้องการ ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องรักษา
รายการที่เป็นปัจจุบันของทุกๆหน่วยงานที่ได้รับส าเนาหรือบางส่วนของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) 

4) ส่งค าร้องขอทั้งหมดส าหรับข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Sensitive Security Information; SSI) ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอ่ืนๆถึงส านักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

5) กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Sensitive Security Information; SSI) ต้องแจ้งให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ทราบ 

 ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องรวบรวมสิ่งต่อไปนี้ให้อยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

1) ชื่อ ช่องทางการติดต่อ หน้าที่ของผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย 

2) ค าอธิบายของพ้ืนที่หวงห้าม ให้รวมถึง 

2.1) ค าอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานที่อยู่ในหรือติดกับเขตพ้ืนที่หวงห้ามซึ่งมีผลกระทบต่อ 
การรักษาความปลอดภัย 
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2.3) มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่หวงห้ามที่ก าหนดโดยแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)    

2.4) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ควบคุมการเคลื่อนไหวภายในเขตพ้ืนที่หวงห้ามรวมถึงระบบบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้าม 

2.5) ค าอธิบายของป้ายที่แสดงเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

3) ค าอธิบายของเขตการบิน จะต้องรวมถึง 

3.1) ค าอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานที่อยู่ในหรือติดกับเขตการบินซึ่งมีผลกระทบต่อการรักษา
ความปลอดภัย 

3.3) มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออกเขตพ้ืนที่เขตการบิน 

3.4) มาตรการที่ควบคุมการเคลื่อนไหวภายในเขตพ้ืนที่เขตการบินซึ่งรวมถึงระบบบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

3.5) ค าอธิบายของป้ายที่แสดงเขตพ้ืนที่หวงห้าม 

4) ค าอธิบายของพ้ืนที่ที่ต้องแสดงบัตรอนุญาตต้องรวมถึง 

4.1) ค าอธิบายและแผนที่ที่แสดงรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ 

4.2) กิจกรรมหรือหน่วยงานที่ติดกับพื้นท่ีที่ต้องแสดงบัตรอนุญาต 

5) ค าอธิบายของเขตพ้ืนที่ปลอดอาวุธต้องรวมถึง 

5.1) แผนภาพที่แสดงระยะโดยระบุรายละเอียดแนวรั้วและลักษณะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

5.2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่และวิธีการควบคุมการเข้าออก
พ้ืนที่เมื่อจุดตรวจค้นผู้โดยสารนั้นไม่ได้ปฏิบัติงาน 

5.3) มาตรการที่ใช้ควบคุมการเข้าออก 

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้  
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ข้องเกี่ยวกับการตรวจค้นรายบุคคลและสัมภาระ ถ้าหน้าที่เหล่านี้ได้มอบหมายให้
ผู้ด าเนินงานสนามบิน 

7) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ข้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ถ้ามีการน าไปใช้ 
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8) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้  
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ข้องเกี่ยวกับการใช้ระบบเอกซเรย์ ถ้ามีการน าไปใช้ 

9) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและเครื่องมือที่ใช้  
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ข้องเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ถ้ามีการน าไปใช้ 

10) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้ให้สอดคล้องกับการตรวจสอบประวัติที่ถูกก าหนดโดยแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

11) ค าอธิบายของระบบบัตรอนุญาตบุคคลเข้าพ้ืนที่ 

12) ขั้นตอนการติดตามบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพ้ืนที่ต่างๆ 

13) ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเจอสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบในพ้ืนที่
ควบคุม (Challenge Procedure) 

14) แผนการฝึกอบรมที่ก าหนด  

15) ค าอธิบายกฎหมายที่สนับสนุนการบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

16) ระบบการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยเอกสารต่างๆ 

17) ขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใช้เพ่ือ
สนับสนุนหน้าที่การตรวจค้นของผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ 

18) แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) 

18 .1 )  การปฏิบั ติ และขั้ นตอนการปฏิบั ติ ในกรณี เกิ ด เหตุ การณ์ จี้ เ ครื่ อ งบิน  
การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานหรือสนามบิน 

18.2) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการเหตุการณ์จี้เครื่องบิน การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับอากาศยานหรือสนามบิน 

18.3) ก าหนดผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและสั่งการในระดับสนามบินเพ่ือตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์จี้เครื่องบิน การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน
หรือสนามบิน 

18 .4 )  ก าหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ เข้ าจั ดการกับ เหตุการณ์ต่ า ง  ๆ  
ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการ โดยขึ้นอยู่กับระดับภัยคุกคามของแต่ละเหตุการณ์ 
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19) ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการแจกจ่าย  การเก็บรักษา และการท าลายแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน และข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ 

20) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

21) ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

22) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพภายใน 

23) ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยอ่ืน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ด าเนินงานสนามบินตั้งใจ
ที่จะใช้กรณีทีเ่กิดภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติอ่ืนๆ 

24) แผนรักษาความปลอดภัยหรือขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่
สนามบิน 

25) มาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่นอกเขตการบินเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงและป้องกัน 
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงาน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

6.5 แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ  (Aircraft Operator Security Programme  
: AOSP) 

เ พ่ือให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด า เนินการเดินอากาศของแ ผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์และแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการการบินทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติการการบินของบริษัทในประเทศไทย จะต้องพัฒนา น าไปใช้และ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยต้องมี
รายละเอียดเพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนด เงื่อนไขของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  จะต้องส่งให้ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือรับรอง 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
อ่ืนในระดับหน่วยงานและจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานหลักของผู้ด า เนินการเดินอากาศ 
ส าหรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและประสานงานกับส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทย ตามที่ได้ระบุไว้ใน แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ไม่ว่าหัวหน้า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือต าแหน่งอ่ืนที่แต่งตั้งส าหรับการรักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถติดต่อ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
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ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศด าเนินการจัดท า น าไปใช้และ
รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่รับรองโดยส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย โดยอยา่งน้อยจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในอากาศยาน
ขณะด าเนินการขนส่งเพ่ือต่อต้านการก่ออาชญากรรม การจี้อากาศยานและการน าอาวุธ วัตถุระเบิดหรือ
ระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นไปบนอากาศยาน 

2) จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามโดยผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจจากหน่วยงานดังกล่าว  

3) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) จะต้องได้รับการรับรองจาก
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่มีแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ต้องมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดเก็บรักษาต้นฉบับของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP)  
ณ ส านักงานใหญ่ 

2) จัดให้มีส าเนาแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ฉบับสมบูรณ์ 
ที่ใช้ได้ง่าย หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) หรือวิธีการ 
การน าไปใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละสนามบินที่ใช้บริการ 

3) จัดท าส าเนา แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ให้มีความพร้อมที่
จะให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบตลอดเวลา 

4) จ ากัดการเผยแพร่ เปิดเผย และความพร้อมของข้อมูลที่อยู่ใน แผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) กับบุคคลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องรู้เท่านั้น  

5) หากต้องการข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Sensitive 
Security Information; SSI) ให้ส่งค าร้องขอต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องท าตามแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ที่ระบุ
วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆไว้ เพ่ือปกป้องผู้โดยสาร ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน พนักงานภาคพ้ืน 
อากาศยานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
เว้นแต่ได้รับการเห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัย
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) จุดประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) และ 
ความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้น าไปปฏิบัติได้จริง 
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2) มาตรการรักษาความปลอดภัยสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) และอุปกรณ์ที่ใช้
ด าเนินงานอากาศยาน 

3) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและค้น
เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน (Search and Check) 

4) มาตรการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน ไปรษณียภัณฑ์ สินค้า และสรรพภัณฑ์
อากาศยาน (Aircraft Stores)  

5) รายละเอียดของรายการอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Equipment) 
เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ ระบบเอกซเรย์ ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น (ถ้ามีการน าไปใช้) 

6) ขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดเพ่ือท าให้แน่ใจว่าไม่มีอาวุธ วัตถุระเบิดและอุปกรณ์อันตรายต่าง ๆ สิ่งของหรือ
ของเหลวที่ถูกท้ิงไว้บนอากาศยาน ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับการประเมินความเสี่ยง 

7) มาตรการการจับคู่สัมภาระกับผู้โดยสาร ( Baggage Reconciliation)  

8) มาตรการการปฏิบัติต่อผู้โดยสารที่ต้องค าพิพากษาของศาลหรือค าสั่งของศาลปกครองให้ 
สอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักโทษภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ติดอาวุธผู้บังคับใช้
กฎหมาย 

9) มาตรการเกี่ยวข้องกับการขนส่งอาวุธที่ได้รับการอนุญาตขึ้นบนห้องผู้โดยสารอากาศยาน
และอาวุธที่ขนส่งใต้ท้องอากาศยาน 

10) มาตรการการคุ้มครองห้องของผู้ควบคุมอากาศยานจากการบุกรุกโดยไม่มีอ านาจ 

11) มาตรการการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าไปยังลานจอดอากาศยาน 
รวมถึงการตรวจตราและการดูแลอากาศยานบนลานจอด ระหว่างการให้การบริการ หรือในพ้ืนที่บ ารุงรักษา 

12) มาตรการต่าง ๆ ที่ท าให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนิน 
การเดินอากาศ (AOSP)  และการประเมินแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

13) มาตรการการควบคุมบัตรอนุญาต ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและส่งคืนบัตรอนุญาต
ส าหรับเข้าเขตพ้ืนที่หวงห้ามให้กับผู้ด าเนินงานสนามบินเมื่อพนักงานของตนหรือบุคคลที่ตนว่าจ้างพ้นหน้าที่ใน
การเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม หรือในกรณีที่บัตรหมดอายุ รวมถึงกรณีที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศไม่มีสิทธิให้บริการ
อีกต่อไป ทั้งนี้แจ้งให้ผู้ด าเนินงานสนามบินทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามของพนักงาน
ของตนหรือบุคคลที่ตนว่าจ้างหาย ถูกขโมย หรือเมื่อไม่รับผิดชอบต่อบัตรนั้น หรือเ มื่อบัตรอนุญาต 
ของพนักงานซึง่การว่าจ้างนั้นสิ้นสุดแล้วแต่ไม่น ามาคืน 
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14) รายละเอียดการควบคุมคุณภาพภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ โดยให้สอดคล้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASQCP) 

15) มาตรการที่ใช้ให้สอดคล้องกับเอกสิทธิ์ห้องผู้ควบคุมอากาศยาน  

16) แผนเผชิญเหตุ หรือแผนฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน ซึ่งรวมถึง  

16 .1 )  การปฏิบั ติ และขั้ นตอนการปฏิบั ติ ในกรณี เกิ ด เหตุ การณ์ จี้ เ ครื่ อ งบิน  
การก่อวินาศกรรม ขู่วางระเบิด และเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานหรือสนามบิน 

16.2) ขั้นตอนปฏิบัติขณะท าการบิน เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือเชื่อว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย
อยู่บนอากาศยาน 

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

16.4) มาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษที่ถูกก าหนดให้ใช้ในช่วงเวลาของภัยคุกคาม 
ที่เพ่ิมข้ึนส าหรับเที่ยวบินและเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูง  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

17) โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (Accountable Executive) และ
ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Manager)  

18) ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

19) มาตรการรักษาความปลอดภัยสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศ  
ยาน (Catering Stores) และการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และกระบวนการท าความสะอาด
อากาศยาน (Aircraft Cleaning) และการบ ารุงรักษาภาคพ้ืนดิน (Ground Maintenance Operation) 

20) กระบวนการตอบสนองของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  
ต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออุบัติการณ์ ที่เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ 

21) ขั้นตอนการบรรยายสรุป (Briefing) ของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานในกรณีที่มี
เจ้าหน้าทีผู่้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน  

22) การสรรหาและการฝึกอบรมของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรมการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

6.6 แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุม  
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ตัวแทนควบคุมต้องจัดท าและรักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมที่มีรายละเอียดอยู่
ในมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ละข้อ เพ่ือท าให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเป็นข้อก าหนด  
ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ห้ามตัวแทนควบคุมใด ๆ น าส่งสินค้าให้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศ เว้นแต่ตัวแทนควบคุมใช้และปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมที่เห็นชอบ  
โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) แผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุมต้องระบุถึงการรักษาความปลอดภัย  
ของอากาศยานเท่าๆกันกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสัมภาระในการขนส่งสินค้าทางอากาศเพ่ือ
ต่อต้าน การก่ออาชญากรรมรุนแรงและสลัดอากาศ และต่อต้านการขึ้นไปบนอากาศยานของบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาต วัตถุระเบิดที่ไม่มีการอนุญาต ระเบิดเพลิง สารหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ให้ สอดคล้อง 
กับข้อก าหนดของข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  

ตัวแทนควบคุมต้องแน่ใจว่าลูกจ้างของตนและตัวแทนต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษา
ความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม  

ตัวแทนควบคุมต้อง 

1) รักษาไว้ซึ่งแผนรักษาความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และให้ส าเนาแก่ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

2) จ ากัดการแจกจ่าย การเปิดเผย การให้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลซึ่งจ าเป็นต้องรู้ 

3) ส่งค าร้องขอส าหรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลอ่ืน ๆ ไปยังส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

แผนรักษาความปลอดภัยตัวแทนควบคุมให้รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีรายละเอียดอยู่ในเรื่อง  
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยแผ นรักษา 
ความปลอดภัยตัวแทนควบคุมต้อง 

1) ถูกออกแบบเพ่ือป้องกันหรือยับยั้งการเข้าไปของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และวัตถุระเบิด 
ระเบิดเพลิงและสารหรือวัตถุอันตรายที่น าขึ้นไปบนอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2) มีขั้นตอนการปฏิบัติและค าอธิบายของสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่เก่ียวข้องกับการรับและส่งสินค้า 
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3) มีข้ันตอนการปฏิบัติและหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบุคคลใดๆ
ซึ่งรับ จัดการ ขนส่ง หรือส่งสินค้าในนามของตัวแทนควบคุม 

6.7 าความปลอดภัยของผู้เช่าพื้นที่สนามบินหรือผู้ใช้พื้นที่สนามบินขั้นตอนการรักษ  (Airport Tenant 
Security Procedures) 

ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินหรือผู้ใช้พ้ืนที่สนามบินแต่ละรายซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารหรือพ้ืนที่ภายในอาคารของ
สนามบินที่สามารถผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่หวงห้าม (SRA) ของสนามบินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การรักษาความปลอดภัย จะต้องจัดท า น าไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของ
ผู้เช่าพ้ืนที่สนามบินให้เหมาะสมตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ขั้นตอนการปฏิบัติควรจะเขียนให้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และส่งให้ผู้ด าเนินงานสนามบิน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับแผนรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

6.8 การรับรอง การแก้ไข และการคงไว้ซ่ึงแผนรักษาความปลอดภัย 

ในส่วนนี้ให้ใช้กับทุกหน่วยงานที่ถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) ในการไปพัฒนาและน าแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)ไปใช้ โดยผู้
ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ ผู้ให้บริการจราจรทาง
อากาศ ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุมต่างๆ ซึ่ งในหัวข้อนี้จะเรียกหน่วยงานเหล่านี้ว่ า   
“ผู้ด าเนินงาน” 

ผู้ด าเนินงานแต่ละรายที่ถูกก าหนดให้มีแผนรักษาความปลอดภัยต้องส่งแผนให้ส านักงานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวจะเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน 
(SOP) ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจค้น และการน าเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ หากมีผลกระทบกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบหรือภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยของผู้ด าเนินงาน ผู้ด าเนินงานต้องแจ้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือท าการ
แก้ไขแผนรักษาความปลอดภัยของตน โดยการแก้ไขแผนรักษาความปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และการแก้ไขที่เสนอไปแล้วนั้นจะแสดงถึงระดับของการรักษา
ความปลอดภัยที่ถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ทั้งนี้ หากผู้ด าเนินงานมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนที่ได้รับการรับรองโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว หรือส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีค าสั่งให้  
ผู้ด าเนินงานแก้ไขเพ่ิมเติมแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
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สภาพแวดล้อมเหตุการณ์ และระดับของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ด าเนินงานยื่นแผนที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

ถ้าส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบว่ามีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศหรือการบินพาณิชย์ที่ท าให้ขั้นตอน  
การปฏิบัติในส่วนนี้ขัดกับประโยชน์สาธารณะ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาจจะออก 
การแก้ไขปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้ด าเนินงานได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นนี้ ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ต้องรวบรวมข้อความสรุปเหตุผลและสิ่งที่ค้นพบส าหรับข้อแก้ไขเร่งด่วนนั้ น  
ผู้ด าเนินงานจะต้องยื่นอุทธรณ์ส าหรับเพ่ือขอให้พิจารณาใหม่ อย่างไรก็ตามจะไม่เปลี่ยนวันเวลาที่มีผลบังคับใช้
ของการแก้ไขฉุกเฉินเร่งด่วนนั้น 

ในกรณีที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพบว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการปฏิบัติ
โดยทันที ซึ่งเมื่อค านึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติในบทนี้ขัดแย้ง 
กับประโยชน์สาธารณะ ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะเพิกถอนแผนรักษา
ความปลอดภัยที่อนุมัติแล้วอย่างฉุกเฉิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ผู้อ านวยการส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ด าเนินงานทราบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบหรือค าสั่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการเพิกถอนฉุกเฉินนั้น ผู้ด าเนินงานอาจจะอุทธรณ์
ส าหรับการพิจารณาใหม่ อย่างไรก็ตามค าอุทธรณ์นี้จะไม่มีผลในการเปลี่ยนวันบังคับใช้ 

หลังจากการเห็นชอบกับแผนรักษาความปลอดภัย ผู้ด าเนินงานแต่ละรายต้องแจ้งส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ 

1) ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรการ การฝึกอบรม ขอบเขตพ้ืนที่ หรือบุคลากร ที่อยู่ใน  
แผนรักษาความปลอดภัย 

2) การด าเนินงานที่ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนรักษาความปลอดภัย 

3) ผังหรือโครงสร้างทางกายภาพของพ้ืนที่ใดๆที่ใช้ในกระบวนการตรวจค้น ทางเข้า หน้าที่
ในการควบคุมการเคลื่อนไหว 

ผู้ด าเนินงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในแผน  
ของตน ซึ่งเป็นไปตามระดับภัยคุกคามที่ก าหนดโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากเกิด
เหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุของผู้ด าเนินงาน 

ทั้งนี้ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะออกจดหมายข่าว (Security Bulletin)  
เพ่ือแจ้งผู้ด าเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จดหมายข่าว (Security Bulletin) ถือว่าเป็น
ค าแนะน า เมื่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม
เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการตอบสนองต่อการประเมินภัยคุกคามหรือต่อภัยคุกคามเฉพาะต่อการบินพลเรือน 
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ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะออกค าสั่ง (Security Direction) ที่ก าหนดมาตรการบังคับใช้
ต่างๆ 

ผู้ด าเนินงานแต่ละรายต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค าสั่ง (Security Direction) ที่ออกให้ภายใน
เวลาที่ก าหนดในค าสั่ง (Security Direction) ผู้ด าเนินงานแต่ละรายที่ได้รับค าสั่ง (Security Direction) ต้อง 

1) จะตอบรับด้วยวาจาของค าสั่ง (Security Direction) กับส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง (Security Direction) และ 

2) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมาตรการต่างๆ ที่ได้น ามาใช้ตามค าสั่ง (Security Direction) 
หรือจะน ามาใช้ ถ้าค าสั่ง (Security Direction) ยังไม่ถึงวันบังคับภายในเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง (Security 
Direction) 

ในเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ด าเนินงานไม่สามารถน ามาตรการในค าสั่ง (Security Direction) ไปปฏิบัติได้ 
 ผู้ด าเนินงานต้องเสนอมาตรการที่ใช้แทนกันได้และเหตุผลของมาตรการนั้นให้กับส านั กงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพ่ือท าการเห็นชอบ ผู้ด าเนินงานต้องส่งมาตรการต่างๆที่ขอใช้แทนภายในระยะเวลาที่ระบุ 
ในค าสั่ง (Security Direction) ผู้ด าเนินงานต้องน ามาตรการที่ขอใช้แทนนั้นที่เห็นชอบแล้วไปปฏิบัติ 

ผู้ด าเนินงานที่ได้รับค าสั่ง (Security Direction) อาจจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค าสั่ง (Security 
Direction) นั้น  โดยการส่งข้อมูล ความคิดเห็น หรือเหตุผลโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย โดยที่อาจจะแก้ไขค าสั่ง (Security Direction) ตามข้อสังเกตนั้น การส่งข้อสังเกต 
จะไม่มีผลต่อวันบังคับใช้ 

ผู้ด าเนินงานที่ได้รับค าสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และบุคคล
แต่ละคนที่ได้รับข้อมูลจากค าสั่ง (Security Direction) หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) ต้อง 

1) จ ากัดการได้รับค าสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และ
ข้อมูลในเอกสารทั้งสองให้กับบุคคลที่จ าเป็นต้องรู้ส าหรับการปฏิบัติการ 

2) ปฏิเสธที่จะให้ค าสั่ง (Security Direction)  หรือจดหมายข่าว (Security Bulletin) และ
ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารทั้งสองกับบุคคลต่างๆที่ไม่ใช่บุคคลที่จ าเป็นต้องรู้โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรของผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

6.9 การสื่อสารกับสื่อมวลชน (News Media Communications)  

ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ตอบค าถามเกี่ยวกับการรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนที่สื่อมวลชนเป็นผู้ถาม  

ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ข่าวได้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้แทนในการตอบค าถามหรือสื่อสาร
กับสื่อมวลชน ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
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6.10 การส่ือสารและความร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆ (Communication and Cooperation with other 
States) 

การร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยการบินทั่วโลกที่สอดคล้องกัน ผลส า เร็จของ 
การปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างรัฐ คือ 

1) ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยทั่วๆไป 

2) ช่วยให้เกิดการน าไปปฏิบัติจริงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

3) เพ่ิมระดับการรับรู้ของประชาชนที่เดินทางให้มากขึ้นและเพ่ิมความมั่นใจในร ะบบ 
การรักษาความปลอดภัยการบิน 

4) ช่วยให้มีสิ่งสกัดกั้นจากผู้ที่มีความตั้งใจกระท าอันเป็นการอันแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายต่อการบิน 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจจะแลกเปลี่ยนส่วนของแผนรักษาความปลอดภัย  
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ที่เหมาะสมแก่รัฐอ่ืน ๆ เมื่อรัฐนั้น ๆ ร้องขอ และจะให้ความร่วมมือ 
กับรัฐอ่ืนๆ ในการปรับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพ่ือที่จะให้การปฏิบัติ
ต่าง ๆ ระหว่างรัฐต่าง ๆ สอดคล้องกันและช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนโดยรวม 

เมื่อรัฐอ่ืนใดร้องขอ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือแก่รัฐอ่ืน ๆ มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษที่ใช้กับเที่ยวบินใด ๆ เป็น  
การเฉพาะเจาะจง หรือมาตรการที่ใช้กับเที่ยวบินของผู้ด าเนินการเดินอากาศของรัฐนั้นๆ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกับรัฐอื่นตามความจ าเป็นในการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) และแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP)  

ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินภัยคุกคาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีต่อการบิน 
พลเรือน หากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบถึงภัยคุกคามโดยข้อมูลได้มาจากแหล่งข่าวที่
เชื่อถือได้ และภัยคุกคามดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐอ่ืน ๆ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
โดยการประสานงานผ่านคณะอนุกรรมการด้านการประเมินความเสี่ยงจะด าเนินการแจ้งผู้มีอ านาจในการรักษา
ความปลอดภัยการบินของรัฐนั้นโดยเร็วที่สุด  

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควรจะจัดให้มีการป้องกันและมีขั้นตอนการจัดการที่
เหมาะสมส าหรับข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความอ่อนไหวซึ่งได้รับจากรัฐอ่ืนๆด้วย หรือข้อมูลด้าน
การรักษาความปลอดภัยที่อ่อนไหวซึ่งส่งผลกระทบด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐอ่ืนๆเพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อมูลดั งกล่ าว ไม่ถู กน ามาใช้อย่ า ง ไม่ เหมาะสมหรือการหลีก เลี่ ย งการ เปิด เผยข้อมูล  ขั้ นตอน  
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การปฏิบัติต่างๆจะถูกร้องขอโดยรัฐนั้นๆแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องถูกจ ากัดไว้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ที่จ าเป็นต้องรู้เท่านั้นและหากไม่ใช้ควรจะได้รับการเก็บรักษาโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคล
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพิจารณาและเห็นชอบในค าร้องขอจากรัฐอ่ืนส าหรับ
บุคคลที่พกพาอาวุธในขณะเดินทางในระหว่างท าการบินเข้าและออกจากประเทศ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานตามที่ระบุในแผนเผชิญเหตุ จะรวบรวม
และส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้กับรัฐอ่ืนๆ ผ่านทางระบบการบริการจราจรทางอากาศที่รับผิดชอบต่อการจราจร
ทางอากาศส าหรับอากาศยานภายใต้การกระท าอันเป็นแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศที่เก่ียวข้องสถานการณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีระบุในแผนเผชิญเหตุ 
ต้องให้ความช่วยเหลือต่ออากาศยานภายใต้การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้
เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบการจราจรทางอากาศ และการอนุญาตลงจอด 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้แต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการกระท า
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงรัฐผู้จดทะเบียน (State of Registry) รัฐผู้ด าเนินงาน 
(State of Operator)  และรัฐของพลเมืองที่เป็นตัวประกัน ผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

ข้อตกลงทวิภาคีเรื่องบริการทางอากาศ (Bilateral Agreement on Air Services) ควรจะรวมถึง
ข้อความที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
มีนโยบายที่จะใช้ Model Clause on Aviation Security and Bilateral or Regional Model Agreement 
on Aviation Security ของคู่มือรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Doc 
8973) ในการท าข้อตกลงทวิภาคี เรื่องบริการทางอากาศกับรัฐอื่น 

การแจ้งเตือนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้บท
นี้ต้องส่งให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ละกรณี 

ยกเว้นข่าวกรอง  ข้อมูลภัยคุกคาม ค าร้องขอโดยรัฐอ่ืนๆภายใต้บทนี้ต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการประเมินและประสานค าร้องขอ
กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบต่อ
การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค าร้องขอต่างๆ  การตัดสินใจนี้จะส่งต่อไปยังผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เอกสารร้องขอใดที่ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ(การทูต)จะถูกส่งให้กระทรวงการต่างประเทศโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะส่งข้อมูลไปยังรัฐที่ร้องขอต่อไป ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะ
ยังคงเก็บรักษารายชื่อของหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดที่ได้รับข้อมูล 
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ค าร้องขอที่เกี่ยวข้องกับข่าวกรอง ข้อมูลภัยคุกคามที่ท าภายใต้บทนี้ต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังส านักข่าวกรองแห่งชาติ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการประเมินและประสานงานค าร้องขอให้กับองค์กร  
ที่เก่ียวข้องส านักข่าวกรองแห่งชาติรับผิดชอบต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในค าร้องขอ การตัดสินใจนี้จะส่ง
ต่อไปยังผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส านักข่าวกรองแห่งชาติโดยเร็วที่สุด 

6.11 การประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Communication with ICAO) 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
ในการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินตามที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ถ้าหน่วยงานนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยจะแจ้งให้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยไม่ชักช้า 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะจัดท ารายงานให้องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ผิดต่อการบินพลเรือนตามที่ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะให้ความเห็นต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินทั้งหมด องค์ประกอบอุตสาหกรรม กลุ่มตัวแทนลูกจ้าง 
หรือ หน่วยงานของรัฐอาจจะร้องขอต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการให้ค าแนะน าเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการน าเสนอต่อองค์ก ารการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศแทนตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม  ส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทยอาจจะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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บทที่ 7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันสนามบิน อากาศยาน การบินทั่วไป และ
บริเวณติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ 

7.1 การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

7.1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)  

วัตถุประสงค์ของบทนี้คือ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่ผู้ด าเนินงานสนามบินในประเทศไทย
จะต้องน าไปปฏิบัติจริง เพ่ือที่จะจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการด าเนินงาน 
ด้านการบินพลเรือน  

7.1.2 ความรับผิดชอบ  (Responsibilities)  

ผู้ด าเนินงานสนามบินมีความรับผิดชอบในการท าให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการที่มีรายละเอียดอยู่ใน
บทนี้ ได้ถูกน าไปปฏิบัติจริงและถูกก าหนดขึ้นในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ซึ่งโครงร่างแผน
รักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) สามารถดูได้ในเอกสารแนบ 3 

ผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ที่มีการเข้าออกจากพ้ืนที่นอกเขตการบินสู่พ้ืนที่เขตการบิน ต้องรับผิดชอบ
ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่และต้องส่งแนวปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ด าเนินงานสนามบินพิจารณาตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า
มาตรการที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดอยู่ในบทนี้ ได้ถูกน าไปปฏิบัติจริงและมีความสอดคล้องกับแผนรักษา  
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

ผู้เช่าพ้ืนที่หรือผู้ใช้พ้ืนที่ทั่วไปในสนามบิน จะต้องได้รับเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนรักษาความ
ปลอดภัยสนามบิน (ASP) ซึ่งแจกจ่ายโดยสนามบิน และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการควบคุมการเข้าพ้ืนที่  
หวงห้าม 

7.1.3 ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนสนามบิน (Airport Planning Requirements) 

การออกแบบ (Design)  แผนผัง (Layout) ของสนามบิน อาคารผู้โดยสาร อาคารคลังสินค้า และ
อาคารอ่ืน ๆ ที่มีช่องทางผ่านเข้าถึงบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเขตการบิน ผู้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ค านึงถึงข้อก าหนดที่ส าคัญที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

1) การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการ
เคลื่อนที่ของสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) และการจับคู่
สัมภาระกับผู้โดยสารนั้น  

2) มาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับสินค้า  คูเรียร์(Courier) พัสดุส่งด่วน  ไปรษณียภัณฑ์  
การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบน 
อากาศยาน (Catering Stores) สินค้าที่จะน าไปขายในเขตบริเวณพ้ืนที่หวงห้ามและขายบนอากาศยาน 
(Merchandise) ตลอดจนสรรพภัณฑ์ (Stores) 
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3) การป้องกันและควบคุมการเข้าออกเขตการบินและพ้ืนที่หวงห้าม และพ้ืนที่ส าคัญต่างๆ 
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆที่มีความส าคัญต่อสนามบิน 

4) การใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.4 แนวแบ่งพื้นที่เขตการบินกับพื้นที่นอกเขตการบิน (Airside/Landside Boundaries)   

แนวแบ่งระหว่างพ้ืนที่เขตการบินและพ้ืนที่นอกเขตการบินต้องถูกก าหนดขึ้นที่สนามบิน การผ่านเข้า
ออกที่แนวแบ่งเขตนี้ต้องได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือการใส่กุญแจประตูทางเข้า  
โดยต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจ า 

7.1.5  พื้นที่หวงห้าม (Security Restricted Areas) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องระบุพ้ืนที่ของสนามบินที่ได้รับการประเมินเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็น
ส าคัญ  รวมถึงการควบคุมการเข้าพ้ืนที่  การควบคุมการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่ต้องน ามาใช้กับพ้ืนที่
ดังกล่าว  เช่น พื้นที่ขาออกที่อยู่ระหว่างจุดตรวจค้นและอากาศยาน (หรือเรียกว่าพ้ืนที่ปลอดอาวุธ) หลุมจอด
อากาศยาน พ้ืนที่เตรียมสัมภาระ (Baggage Make-up Area) พ้ืนที่ที่อากาศยานถูกน าไปให้บริการและมี
สัมภาระท่ีผ่านการตรวจค้นแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงอาคารสินค้า ศูนย์ไปรษณียภัณฑ์ ครัวการบิน และพ้ืนที่ท าความ
สะอาดอากาศยาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการก าหนดของผู้ด าเนินงานสนามบินโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมิน
ความเสี่ยง  

ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องส่งรายละเอียดพ้ืนที่หวงห้ามทั้งหมด รวมถึงแผนที่และแผนผังทาง
สถาปัตยกรรมของพ้ืนที่หวงห้ามที่ระบุไว้ในบทนี้ให้กับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ส่งรายละเอียดที่ใช้ทดแทนหรือแก้ไขต่อส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือขอความเห็นชอบตามความจ าเป็น พ้ืนที่หวงห้ามที่ได้รับความเห็นชอบ
ต้องมีรายละเอียดไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

ภายหลังจากการก าหนดพ้ืนที่หวงห้ามแล้ว ผู้จัดการสนามบินต้องมีการประกาศขอบเขตของพ้ืนที่ 
หวงห้ามไว้โดยรอบและทางเข้าของพ้ืนที่นั้นอย่างเหมาะสม  โดยให้แสดงรายละเอียดอยู่ในแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

7.1.6 พื้นที่ควบคุม (Controlled Areas) 

นอกเหนือจากพ้ืนที่หวงห้ามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1.5 ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องระบุพ้ืนที่อ่ืนๆของ  
สิ่งติดตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญภายในสนามบินหรือภายนอกสนามบินส าหรับการด าเนินงาน
สนามบินให้มีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการจ ากัดการเข้าถึง  พ้ืนที่ควบคุมเหล่านี้อาจหมายรวมถึ งพ้ืนที่หรือ 
สิ่งต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

7.1.6.1 พ้ืนที่เขตการบินทั้งหมดที่อยู่นอกพ้ืนที่หวงห้าม 

7.1.6.2 สิ่งติดตั้งที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ซึ่งรวมถึง 
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1) สถานีรับ-ส่ง-ทวนสัญญาณการสื่อสารทางอากาศ เสาอากาศ และพ้ืนที่ที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเหล่านี้ตั้งอยู่ 

2) เครื่องช่วยในการเดินอากาศ เสาอากาศของเครื่องช่วยการเดินอากาศ และพ้ืนที่ที่มี  
สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ติดตั้งอยู่ 

3) เรดาร์  เสาอากาศของเรดาร์  และพ้ืนที่มีเรดาร์ และเสาอากาศตั้งอยู่ 

4) พื้นที่ท้ังหมดที่ระบบไฟฟ้าสนามบินติดตั้งอยู่ 

5) ชุดอุปกรณ์ส าคัญที่ส าหรับใช้ด้วยกันกับสิ่งอ านวยความสะดวก (Accessory Equipment) 
เช่น เครื่องปั่นไฟ แผงเซลแสงอาทิตย์ ที่ใช้กับข้อ 1), 2), 3)  และ 4) รวมทั้งพ้ืนที่อุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ 

6) สถานีดับเพลิง คลังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงการบิน   คลังสินค้าศุลกากร และบริเวณ พ้ืนที่ที่มีสิ่ง
เหล่านี้ตั้งอยู่ 

7) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลส าคัญ (VIP) ภายในอาคารผู้โดยสาร 

7.1.7 การด าเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดการรักษาความปลอดภัย (Prosecution) 

บุคคลใด ๆ ที่เข้าไปในพ้ืนที่หวงห้ามหรือพ้ืนที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุผลอันควร 
อาจจะต้องถูกด าเนินคดีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.1.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Measures) 

7.1.8.1 ทั่วไป 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าสนามบินมีสิ่งติดตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ในสนามบินมีการป้องกันการบุกรุกและการน าวัตถุต้องห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยน ามาตรการป้องกัน
ต่างๆมาใช้ร่วมกัน ได้แก่ สิ่งกีดขวางทางกายภาพ มาตรการควบคุมการเข้าพ้ืนที่ การตรวจค้นบุคคล 
ยานพาหนะ สินค้าและวัตถุอ่ืนๆ การตรวจตราโดยการเดินตรวจและการตรวจตระเวนโดยใช้ยานพาหนะ 

7.1.8.2 การรักษาความปลอดภัยแนวแบ่งเขตรอบสนามบิน (Perimeter Security) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าแนวรอบสนามบินจะต้องถูกก าหนดแนวเขตและป้องกันโดยสิ่ง
กีดขวางทางกายภาพและสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติที่ เ พียงพอที่จะป้องกันการบุกรุกเข้าไปยัง พ้ืนที่  
เขตการบินและพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่นอกเขตการบินต่างๆของสนามบินโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม  รวมถึงการสร้างตระแกรงเหล็กป้องกันบุคคลผ่านเข้าในท่อน้ าทิ้ง ท่อหรืออุโมงค์ต่างๆด้วย 

7.1.8.3 พ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุม (Security Restricted and Controlled Areas) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องแน่ใจว่าพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมได้รับการป้องกันโดยสิ่งกีด
ขวางทางกายภาพที่เหมาะสมตามที่สามารถท าได้ ถ้าไม่สามารถสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่เหมาะสมได้ 
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จะต้องมีการตรวจตราให้เพียงพอเพ่ือตรวจจับและป้องกันการเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ ควบคุมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

การเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมจะต้องผ่านจุดควบคุมการเข้าออกที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยควบคุมอยู่ ส่วนช่องทางอ่ืนๆทั้งหมดที่ใช้ผ่านเข้า-ออกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ลิฟต์ ท่อต่างๆ เป็นต้น  
ต้องมั่นใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยเมื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตน ามาใช้เป็นช่องทางส าหรับเข้า-ออกพ้ืนที่ดังกล่าว 

 7.1.8.4 การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่นอกเขตการบิน (Landside Security) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องมั่นใจว่าพ้ืนที่นอกเขตการบินจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัย โดย
มีมาตรการอย่างน้อย ดังนี้ 

  1) การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของสนามบิน 

  2) การจัดให้มีวิธีการควบคุมการเข้าไปยังพ้ืนที่นอกเขตการบิน ซึ่งติดกับพ้ืนที่เคลื่อนไหวของ
อากาศยานรวมถึงพ้ืนที่นอกเขตการบิน อ่ืนๆ ที่ต้องมีการควบคุมดูแล เช่น ถนนบริเวณอาคารผู้โดยสาร พ้ืนที่
จอดรถ 

  3) การจัดการเพ่ือปิดพ้ืนที่นอกเขตการบิน เมื่อมีการแจ้งเหตุด่วนจากภัยคุกคามเพ่ิมขึ้นและ 
การลาดตระเวนพื้นที่ดังกล่าว 

  4) การก าหนดระยะห้ามจอดหน้าอาคารผู้โดยสาร ในระยะที่เห็นว่าเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร 
(ยกเว้นการจอดรถชั่วคราวเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้ด าเนินงานสนามบินก าหนด) 

  5) จัดให้มีการลาดตระเวนในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีอากาศยานโดยใช้อาวุธประทับ
บ่า หรืออาวุธที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง 

7.1.8.5 เพ่ือป้องกันบุคคลและยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพ้ืนที่เขตการบิน พ้ืนที่หวงห้าม
และพ้ืนที่ควบคุม ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องมั่นใจว่าการเข้าไปยังพ้ืนที่ เขตการบิน พ้ืนที่หวงห้ามและพ้ืนที่
ควบคุมจะถูกจ ากัด เฉพาะ 

ก) ผู้โดยสารที่แท้จริงและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานต้องมีหลักฐานการเดินทางที่ ถูกต้อง
ส าหรับการเดินทางโดยอากาศยาน และเอกสารที่ยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ (ทั้งนี้สนามบินจะต้องก าหนด
ช่องทางเข้า-ออกโดยเฉพาะส าหรับผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน) 

ข) พนักงานและยานพาหนะท่ีมีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่ที่ถูกต้อง  

ค) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยคุณสมบัติการมอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 
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บัตรแสดงการมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ( Inspector Credential) ออกให้เพ่ือแสดงว่าผู้
ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งมีอ านาจตามมาตรา 65 มาตรา 
66 และมาตรา 67 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
พลเรือนตามประเภทที่ได้รับการมอบหมาย 

ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตาม ค) จะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกก าหนดไว้ใน
แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) และเพ่ือเป็นการยืนยันว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับการ
มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (Inspector Credential) จริง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวและแจ้งชื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
(Aviation Safety/Security Inspector) ให้กับผู้ด าเนินงานสนามบินทราบทุกครั้งก่อนเข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้าม 
โดยรูปแบบของบัตรดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารแนบ 5  

ง) บุคคลที่มีบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่ชนิดชั่วคราวและต้องมีการดูแลโดยพนักงานที่มีบัตร
อนุญาตเข้าพ้ืนที่ที่ถูกต้องตามพ้ืนที่ที่ร้องขอไว้ 

ผู้ใดนอกเหนือจาก ก), ข), ค) และ ง) ข้างต้นที่เข้ามาในพื้นที่หวงห้ามและพ้ืนที่ควบคุมอาจจะ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้

การอนุญาตใหผู้้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานตามข้อ ก) เข้าพื้นที่ 

ผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพ้ืนที่ปลอดอาวุธของพ้ืนที่
หวงห้ามหรือพ้ืนที่เขตการบินอ่ืนที่ใช้ส าหรับการขึ้น-ลงอากาศยานของผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศ
ยานจะต้องถูกตรวจสอบ ดังนี้ 

ก) เอกสารส าหรับการเดินทางฉบับจริง และถูกต้อง พร้อมกับวีซ่า (ตามความจ าเป็น) เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจ าตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือภาครัฐของ
ตน ซึ่งอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยภาครัฐหรือองค์กรอ่ืน เช่น บัตรคนต่างด้าว บัตรผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน 
(Crew Member Certificates) เอกสารการเดินทางของผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย และ เอกสารเดินทางที่ออกโดย
สหประชาชาติ หรือเอกสารที่ยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ 

ข) บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ฉบับจริงซึ่งออกโดยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
บัตรดังกล่าวต้องแยกชื่อของผู้โดยสารที่ท าการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลหรือเอกสารแสดงการปฏิบัติหน้าที่บน
เที่ยวบิน 

ทั้งนี้ หากมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินงานสนามบินและ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศทีไ่ด้รับการรับรองโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

การอนุญาตใหพ้นักงาน ยานพาหนะและบุคคลอ่ืน ตามข้อ ข) ค) และ ง) เข้าพื้นที่ 

พนักงาน ยานพาหนะและบุคคลอ่ืน ตามข้อ ข) ค) และ ง) จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพ้ืนที่ เมื่อได้
ปฏิบัติตามกระบวนการออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะที่มีมาตรฐานตามแผนรักษาความปลอดภัยของ 
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ผู้ด าเนินงานสนามบินที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีกระบวนการ
อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การออกบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2560 

7.2 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน (Protection of Aircraft) 

7.2.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของแผนนี้ เพ่ือก าหนดมาตรการให้มั่นใจว่าผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ให้บริการใน
ประเทศไทย ไม่มีวัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) หรือวัตถุต้องจ ากัด (Restricted Items) หรือวัตถุที่
ผู้โดยสารทิ้งไว้บนอากาศยาน (Left Behind Item) จากเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินแวะผ่าน รวมถึงการเข้าถึง
อากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) ขณะที่จอดอยู่ในสนามบินในประเทศไทยก่อนท า
การบิน 

7.2.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

ผู้ด าเนินการเดินอากาศตามที่ถูกก าหนดโดยแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
ว่าจะต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) เพ่ือท าให้แน่ใจถึงการรักษา 
ความปลอดภัยของอากาศยานตนขณะอยู่ที่สนามบิน หน้าที่รับผิดชอบนี้ซึ่งรวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้ 

7.2.3 การตรวจค้นและการตรวจสอบอากาศยานเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Aircraft 
Security Search and Aircraft Security Check) 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องแน่ใจว่าอากาศยานทั้งหมดได้รับการตรวจค้นดังต่อไปนี้ 

1) อากาศยานที่ถูกประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงจะต้องถูกตรวจค้นเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
(Aircraft Security Search) ก่อนน าอากาศยานเข้ามาท าการบิน และต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือ
คุ้มกันนับตั้งแต่เริ่มตรวจค้นจนกระทั่งอากาศยานออกเดินทาง ทั้งนี้ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้อง ใช้รายการ
ตรวจค้นอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Search Checklist) ที่มีรายละเอียด
พ้ืนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่า พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ก) ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ (overhead bins) 
ข) พ้ืนที่จัดเก็บเสื้อผ้า ห้องน้ าและพ้ืนที่ครัว (closets, lavatories and galleys) 
ค) ถังขยะและที่จัดเก็บถังขยะ (trash and storage bins) 
ง) กระเป๋าหลังเก้าอ้ีโดยสาร ช่องเก็บนิตยสาร (seat back pockets and magazine racks) 
จ) พ้ืนที่ใต้เก้าอ้ีโดยสาร (under-seat areas) 
ฉ) พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในห้องโดยสารและห้องนักบิน (other accessible areas in 

the passenger cabin and flight crew compartment) 
ช) ระวางเก็บสัมภาระลงทะเบียนและสินค้าบนอากาศยาน (the aircraft hold, prior to 

loading hold baggage and cargo) 
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ซ) แผงเชื่อมต่ออุปกรณ์บริการ (service panels) 
ฌ) บริเวณช่องส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์บริการ (service compartments)  
ญ) ช่องเก็บล้อ (wheel wells) 
ฎ) ระวางเก็บสัมภาระและสินค้ารวมทั้งบริเวณท่ีติดกัน (hold and adjacent areas) และ 
ฏ) อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่จัดเก็บและส่วนที่ใช้จัดเก็บภายในระวางเก็บสัมภาระและสินค้า ( items 

and stores contained within cargo compartments (e. g.  spare tires, additional catering stores, 
company material, etc.) ) 

2) อากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ ระหว่างเตรียมการส าหรับเที่ยวบินถัดไป  หรือระหว่าง
แวะพักอย่างน้อยจะต้องถูกตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check) 
โดยทันทีหลังจากผู้โดยสารลงจากอากาศยาน หรือช้าที่สุดก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นบนอากาศยาน และก่อน 
การน าสัมภาระและสินค้าขึ้นบนอากาศยานแล้วแต่กรณี อากาศยานต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยหรือ  
คุ้มกันนับตั้งแต่เริ่มตรวจค้นจนกระทั่งอากาศยานออกเดินทาง ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องใช้รายการ
ตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัย (Aircraft Security Check Checklist) ที่มีรายละเอียด
พ้ืนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่า พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ก) ที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ (overhead bins) 
ข) พ้ืนที่จัดเก็บเสื้อผ้า ห้องน้ าและพ้ืนที่ครัว (closets, lavatories and galleys) 
ค) ถังขยะและที่จัดเก็บถังขยะ (trash and storage bins) 
ง) กระเป๋าหลังเก้าอ้ีโดยสาร ช่องเก็บนิตยสาร (seat back pockets and magazine racks) 
จ) พ้ืนที่ใต้เก้าอ้ีโดยสาร (under-seat areas) 
ฉ) พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในห้องโดยสารและห้องนักบิน (other accessible areas in 

the passenger cabin and flight crew compartment) และ 
ช) ระวางเก็บสัมภาระลงทะเบียนและสินค้าบนอากาศยาน (the aircraft hold, prior to 

loading hold baggage and cargo) 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องจัดท ารายการตรวจค้นและตรวจสอบอากาศยาน (Aircraft Security 

Search and Check Checklist) ให้เหมาะสมกับแบบอากาศยานของตน และน ามาใช้พร้อมลงนามรับรองโดย
ผู้ได้รับมอบหมายหลังการตรวจค้นหรือตรวจสอบอากาศยานทุกครั้ง และต้องจัดเก็บบันทึกการตรวจค้น
อากาศยานไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจสอบได้ 

อากาศยานแต่ละล าที่อยู่ ในระหว่างให้บริการและไม่อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจจับบุคคลใด ๆ ที่อาจจะก่อการกระท าอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจค้นและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษา  
ความปลอดภัยต้องได้รับการปกป้องจากบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อการกระท าอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่7 
 

 
 ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 7-8  

 
 

การตรวจค้นอากาศยานและการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมดจะต้องถูก
ด าเนินการหลังจากผู้ให้บริการทั้งหมด (ครัวการบิน พนักงานท าความสะอาด สินค้าปลอดอากร และอ่ืนๆ)  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดได้ออกไปแล้ว ความสมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภัย  
ของอากาศยานจะต้องถูกรักษาไว้จนกว่าจะท าการดันอากาศยานออก (Push Back) 

ทั้งนี้ การตรวจค้นอากาศยานและการตรวจสอบอากาศยานให้ค านึงถึงระดับภัยคุกคามที่ประกาศ
โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ (AOSP) 

7.2.4 การปกป้องอากาศยาน 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องรับผิดชอบต่ออากาศยานของตนตลอดเวลา 

การเข้าถึงอากาศยานที่จอดอยู่ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

ก) ส าหรับอากาศยานอยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft in Service) จะต้องควบคุมการเข้าถึง
อากาศยานนับตั้งแต่เวลาที่เริ่มการตรวจสอบอากาศยานเพ่ือการรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งอากาศยาน
ออกเดินทาง ทั้งนี้เพ่ือรักษาระดับความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ (Maintain The Integrity of the Check) 

ข) ส าหรับอากาศยานไม่อยู่ในระหว่างให้บริการ (Aircraft not in Service) ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจค้นและน าเข้าสู่พ้ืนที่หวงห้าม จะต้องควบคุมการเข้าถึงอากาศยานนับตั้งแต่เริ่มตรวจค้นอากาศยานเพ่ือ  
การรักษาความปลอดภัยจนกระท่ังอากาศยานออกเดินทาง ทั้งนี้เพ่ือรักษาระดับความสมบูรณ์ของการตรวจค้น 
(Maintain The Integrity of the Search)  

อากาศยานแต่ละล าที่อยู่ในระหว่างให้บริการและไม่อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องอยู่ภายใต้
มาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจจับบุคคลใด ๆ ที่อาจจะก่อการกระท าอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่พบว่าการรักษาความปลอดภัยได้ลดลงผู้ด าเนินการ
เดินอากาศต้องน า ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงสัมภาระ สินค้าและครัวการบินลงจากอากาศยาน เพ่ือท าการตรวจ
ค้นพ้ืนที่ทั้งหมดของอากาศยานและตรวจค้นบุคคลเหล่านั้นและสิ่งของที่ขนออกจากอากาศยานอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะขนขึ้นบนอากาศยาน 

การเข้าถึงอากาศยานที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างให้บริการจะต้องได้รับการควบคุม โดยค านึงถึงระดับ  
ของภัยคุกคามและการประเมินความเสี่ยง ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

ก) ต้องปิดประตูห้องผู้โดยสาร ทั้งหมด 

ข) อุปกรณ์การบ ารุงรักษา อุปกรณ์การขึ้นอากาศยานและอุปกรณ์การขนของขึ้นอากาศยาน 
เช่น บันไดทางขึ้นผู้โดยสาร (Passenger Steps) สะพานเทียบอากาศยาน (Air Bridges) บันไดส าหรับ 
การบ ารุงรักษาอากาศยาน (Maintenance Steps) อุปกรณ์ยกสูง (High Loaders) จะต้องได้รับการถอนหรือ
การน าออกไม่ให้ติดกับตัวอากาศยาน (Retracted) 
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ค) การปิดประตูอากาศยานทุกบานต้องใช้ผนึกที่สามารถบ่งบอกถึงร่องรอยในการเปิดได้และ
จะต้องมีการบันทึกหมายเลขของผนึกทุกครั้งเพ่ือใช้ในการตรวจสอบหมายเลขขณะที่น าอากาศยานกลับไป
ให้บริการอีกครั้งหนึ่ง  

ต้องจอดอากาศยานไว้ให้ห่างไกลจากบริเวณแนวรั้วหรือแนวที่สามารถผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายดาย
และจอดอากาศยานไว้ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างที่ชัดเจน 

7.2.5 การควบคุมการเข้าถึงอากาศยาน 

ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศจัดท ามาตรการในการควบคุมการเข้าถึงอากาศยานของตนโดยให้มั่นใจว่า
ไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงอากาศยานในสนามบินในประเทศไทย ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศใช้
วิธีด าเนินการ และสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ระบุอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยของตนเพ่ือ  
ท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการของอากาศยาน ดังนี้ 

ก) ป้องกันการเข้าไปในพ้ืนที่ที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข) ป้องกันการเข้าถึงอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ค) ป้องกันการเข้าถึงคลังสินค้า สัมภาระลงทะเบียน การบริการครัวการบิน (Catering 
Supplies) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores)  ภายใต้ 
การควบคุมของผู้ด าเนินการเดินอากาศ ทั้งนี้ หากมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใกล้บริเวณอากาศยาน เจ้าหน้าที่
จะต้องท าการแสดงตัวเพ่ือท าการตรวจสอบ (Challenge) หรือรายงานให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบิน
ทราบโดยทันที  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวได้รับการดูแลตรวจตราอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในการดู  
ความเคลื่อนไหวของบุคคลระหว่างอาคารพักผู้โดยสารและอากาศยาน 

7.2.6 การปกป้องเอกสารของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ตัวแทนและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลอากาศยานต้องท าการ
ควบคุมและปกป้องบัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน ป้ายติดสัมภาระหรือติดสิ่งของอ่ืนใด หรือเอกสารอ่ืน
ที่สามารถใช้เพ่ือท าการเข้าหรืออนุญาตให้เข้าไปยังพ้ืนที่หวงห้ามหรือขึ้นบนอากาศยานได้ รวมถึงต้องมี
มาตรการในการป้องกันการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปลอมแปลงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 

7.2.7 การป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้องนักบินในระหว่างท าการบิน 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องใช้มาตรการที่เพียงพอเพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้อง
นักบิน ส าหรับอากาศยานที่มีประตูห้องนักบินต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับ
ที่ 65 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณส่วนของผู้ประจ าหน้าที่ภาคอากาศ และส าหรับอากาศยานที่
ไม่มีประตูห้องนักบินต้องท าการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดโอกาสที่บุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าไปในห้องนักบินในระหว่างท าการบิน 
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7.3 การบินทั่วไป (General Aviation) และงานให้บริการทางอากาศ (Aerial Work) 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คือ การระบุรายละเอียดของมาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้
ด าเนินงานสนามบินในประเทศไทยจะต้องน าไปปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการของการบินทั่วไป และงาน
ให้บริการทางอากาศ จะไม่ให้เกิดโอกาสส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านเข้าถึงพ้ืนที่ หวงห้ามและ 
อากาศยาน หรือน าวัตถุต้องห้ามเข้ามาในพื้นที่หวงห้ามหรือน าข้ึนบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย 

7.3.1 หน้าที่รับผิดชอบ  

ผู้ด าเนินงานสนามบินในประเทศไทย ต้องจัดให้มีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยตาม
รายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยฉบับนี้ 

7.3.2 การควบคุมการรักษาความปลอดภัย (Security Control) 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินทั่วไป และงานให้บริการทาง
อากาศต่อไปนี้  จะต้องถูกน าไปปฏิบัติจริง ณ สนามบินในประเทศไทย 

ก) อากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ จะต้องไม่ถูกน ามาจอดใน
บริเวณใกล้เคียงกับอากาศยานพาณิชย์อื่นๆ 

ข) ผู้ที่ขึ้นบนอากาศยานประเภทการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ จะต้องไม่ปะปนกับ
ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่มีตารางก าหนดการ และของเที่ยวบินที่ไม่มีตารางก าหนดการที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว 

ค) ถ้าเป็นไปได้ ผู้ที่จะข้ึนหรือมากับอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศ
ทั้งขาออกและขาเข้า ควรให้ผ่านอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศที่แยกออก
ต่างหาก และผู้โดยสารอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศที่จะขึ้นหรือลงอากาศยาน
ในลานจอดจะต้องถูกแยกออกจากผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้น หรือต้องให้โดยสารไปกับยานพาหนะส าหรับ
ผู้โดยสารอากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศโดยเฉพาะ หรือต้องมีการเฝ้าระวัง 
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 

ง) อากาศยานของการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศที่ไม่มีผู้ดูแล จะต้องถูกท าให้
ปลอดภัยโดยเจ้าของหรือผู้ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันการลักขโมย การปิดล็อคประตูและ/หรือ ล็อคคันบังคับ
อากาศยาน 

จ) ถ้าไม่มีอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศแยกออกต่างหาก ผู้ที่ขึ้น
บนอากาศยานการบินทั่วไปจะต้อง 

1) ผ่านเข้าทางช่องทางที่แยกออกจากอาคารผู้โดยสาร และถูกน าไปยังอากาศยานโดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามดูแลหรือยานพาหนะส าหรับวิ่งรับส่งบนลานจอด 
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2) เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงผ่านเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดอาวุธของอาคารผู้โดยสาร จะต้องท า  
การตรวจค้นผู้ที่จะขึ้นอากาศยานการบินทั่วไป และงานให้บริการทางอากาศก่อนจะยินยอมให้ผ่านเข้าไปใน
พ้ืนที่ปลอดอาวุธ 

3) อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ของท้องถิ่นแต่ละสนามบิน 

7.4 การรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสิ่งติดตั้งที่ช่วยในการเดินอากาศ (Protection of 
Navigational and other Vital Facilities) 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องพัฒนาแผนรักษาความปลอดภัยของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสิ่งติดตั้งที่ช่วยในการเดินอากาศ ทั้งท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่หวงห้ามหรือมีช่อง
ทางเข้าสู่เขตพ้ืนที่หวงห้าม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินงานสนามบิน (ASP) โดย
อย่างน้อยต้องมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและมาตรการควบคุมการเข้าออกในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับอาคารหรือสิ่งติดตั้งที่ช่วยในการเดินอากาศที่อยู่
ภายนอกสนามบิน (off-airport air navigation) ทั้งนี้ รวมถึงข้อก าหนดในกรณีการเตรียมการเข้าสู่แผนเผชิญ
เหตุในกรณีเกิดการแทรกแซงการให้บริการจราจรทางอากาศ ทั้งนี้ แผนรักษาความปลอดภัยของแต่ละที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยของสนามบินนั้น ๆ ด้วย 

7.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ระดับของภัยคุกคามมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน ให้ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถประกาศใช้
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปกป้องสนามบิน อากาศยาน และบริเวณ
ติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งนี้ มาตรการรักษา
ความปลอดภัยเพ่ิมเติมนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับระดับของภัยคุกคามที่ส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ รวมถึงอาจพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการสุ่มตรวจ (Randomness) และมาตรการ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unpredictability) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงตลอดจนการก าหนดมาตรการให้เหมาะสม
กับระดับภัยคุกคามให้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ประเทศไทยของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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บทที่ 8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบคุคลและสิ่งของที่ขึ้นบนอากาศยาน 

8.1 ผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) 

8.1.1 วัตถุประสงค์  

เพ่ืออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือมั่นใจว่าผู้โดยสารไม่สามารถ
น าวัตถุต้องห้ามเข้ามาในบริเวณเขตปลอดอาวุธของพ้ืนที่หวงห้าม  และไม่สามารถน าขึ้นบนอากาศยานได้  
การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน นั้นเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุดในการป้องกันการน า
อาวุธ (Weapon) วัตถุระเบิด (Explosive) หรือ วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) ขึ้นบนอากาศยาน 

8.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องใช้มาตรการตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนเพ่ือป้องกันหรือ
ขัดขวางการน าอาวุธ วัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง วัตถุระเบิดเพลิงและวัตถุต้องห้ามไปกับบุคคล 
หรือสิ่งของใดๆก่อนขึ้นบนอากาศยานหรือเข้าไปในบริเวณเขตปลอดอาวุธ  

นอกจากนี้ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องท าให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะผ่านเข้าไปยังเขตปลอดอาวุธหรือพ้ืนที่
หวงห้ามอ่ืน ๆ จะต้องได้รับตรวจสอบเพ่ือค้นหา อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และระเบิดเพลิง  
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ให้ใช้ส าหรับทุกสนามบิน 

ในการเข้าไปยังเขตปลอดอาวุธ ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องไม่อนุญาตในกรณีดังต่อไปนี้  

1) บุคคลใดที่ขัดขืนการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยใน 
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

2) บุคคลใดที่ท าการขนส่งสิ่งของและสัมภาระ ซึ่งขัดขืนการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ที่ท า 
การตรวจค้นตามวิธีการปฏิบัติที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ท าหน้าที่วินิจฉัย
ภาพเอกซเรย์มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1) พนักงานตรวจค้นที่ท าหน้าที่วินิจฉัยภาพเอกซเรย์อย่างต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติหน้าที่สูงสุด  
ไม่เกิน 20 นาทภีายในเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือให้พนักงานตรวจค้นที่ท าหน้าที่วินิจฉัยจอภาพ เอกซเรย์ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จะต้องมีการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย  
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องท าให้มั่นใจว่าบุคคลหรือสิ่งของและสัมภาระไม่ลงทะเบียนในเที่ยวบินปกติ
และเที่ยวบินเปลี่ยนล าได้ถูกตรวจค้นโดยผู้ด าเนินงานสนามบินก่อนจะน าขึ้นบนอากาศยาน ส าหรับเที่ยวบิน
แวะผ่าน ผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ด าเนินงานสนามบิน จะต้องมีมาตรการป้องกันการแทรกแซงโดยมิได้รับ
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อนุญาต ให้กับผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) และสัมภาระไม่ลงทะเบียน โดยต้องมีมาตรการหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือป้องกันไม่ให้ปะปนกับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการตรวจค้น 

 ส าหรับในกรณีสถานที่นอกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลของประเทศอ่ืนนั้นเป็นผู้ตรวจค้น  
ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าบุคคล สิ่งของและสัมภาระ ถูกตรวจค้นแล้วโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การตรวจค้นของประเทศนั้น ๆ  

8.1.3 การตรวจค้นผู้โดยสาร   

ผู้โดยสารขาออกทุกคน (ทั้งที่เป็นผู้โดยสารต้นทาง และเปลี่ยนล า) ต้องถูกตรวจค้นโดยใช้วิธีการ
ตรวจค้นด้วยเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (WTMD) หรือ การตรวจค้นด้วยเครื่องมือเครื่องตรวจวัตถุ
ตามร่างกายผู้โดยสาร (Full Body Scanner) ในกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องการตรวจค้นเพ่ิมเติมให้ใช้วิธี การ
ตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (HHMD) หรือ การตรวจค้นด้วยมือ (Pat Down) 

ทั้งนี้ หากผู้ด าเนินงานประสงค์จะใช้วิธีการตรวจค้นนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้ง
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณา 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการตรวจค้นเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจค้น อ่ืนๆได้ เช่น 
เครื่องมือตรวจจับร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) โดยให้ขึ้นอยู่กับการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นส าคัญ 

ในกรณีระบบไฟฟ้าดับ (Power Failure)  หรือเครื่ องมือรักษาความปลอดภัย (Security 
Equipment)ขัดข้อง ผู้ด าเนินงานต้องมีมาตรการส ารองเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตรวจจับวัตถุต้องห้าม อาวุธ 
วัตถุระเบิด หรือกลอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะน าไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยอาจเป็นการจัดให้มีไฟฟ้าส ารอง หรือวิธีการตรวจค้นด้วยวิธีการอ่ืนทดแทน 

การตรวจค้นด้วยมือ (Pat Down) นั้นต้องกระท าโดยพนักงานตรวจค้นที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้ที่ถูก
ตรวจ ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดให้มีได้ควรมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถหมุนเวียนพนักงานตรวจค้นตาม
จุดตรวจค้นได้ตามการประเมินความเสี่ยง และตามลักษณะการด าเนินงานของแต่ละสนามบิน รวมทั้งต้องระบุ
รายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน  

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องจัดให้มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ จุดตรวจค้นโดยมี อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

1) หัวหน้าผู้ควบคุม (Supervisor)  

2) พนักงานจัดสัมภาระ (Loader) 

3) พนักงานวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ (X-ray Operator) 
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4) พนักงานตรวจค้นบุคคล (Screener) 

5) พนักงานตรวจค้นสัมภาระด้วยมือ (Baggage Search) 

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ควบคุมตามที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) มีหน้าที่ควบคุม
ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานตามข้อ 2) - 5) โดยหัวหน้าผู้ควบคุมจะต้อง
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นด้วยตนเอง 

นอกจากนี้จะต้องท าการสุ่มตรวจค้นผู้โดยสาร แม้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วพบว่าผู้โดยสารไม่มีวั ตถุ
ต้องห้าม อาวุธ วัตถุระเบิด หรือกลอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายติดตัว โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย (Thailand Aviation 
Security Risk Assessment Handbook) และต้องมีการบันทึกข้อมูลการสุ่มตรวจค้นดังกล่าว 

8.1.3.1 มาตรการการรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) ผู้โดยสาร
เปลี่ยนล า (Transfer Passenger) และสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ติดตัวผู้โดยสาร  

1) ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 

   1.1) ผู้โดยสารผ่านต้องลงจากอากาศยาน โดยผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่า
ผู้โดยสารได้ลงมาพร้อมสัมภาระไม่ลงทะเบียนและต้องได้รับการตรวจค้นอีกครั้งก่อนได้รับอนุญาตให้กลับขึ้น
ไปบนอากาศยานเพ่ือเดินทางต่อ ทั้งนี้ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องท าการตรวจค้นผู้โดยสารที่ลงจากอากาศยาน
พร้อมสัมภาระไม่ลงทะเบียนรวมถึงมีมาตรการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือป้องกันไม่ให้ปะปนกับผู้โดยสาร
ที่ยังไม่ได้รับการตรวจค้น 

   1.2) ในกรณีมีความจ าเป็นที่ผู้โดยสารผ่านไม่ลงจากอากาศยาน ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศต้องท าให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพ่ือป้องกันการแทรกแซง
โดยมิได้รับอนุญาต 

2) ผู้โดยสารเปลี่ยนล า (Transfer Passenger) 

ผู้โดยสารเปลี่ยนล าต้องลงจากอากาศยานพร้อมสัมภาระไม่ลงทะเบียน และต้องถูกตรวจ
ค้นอีกครั้งก่อนที่จะกลับขึ้นบนอากาศยานเพื่อเดินทางต่อ 

กรณีนี้ไม่รวมถึงการลงจอดของอากาศยานที่ไม่มีก าหนดการลงจอดและไม่มีผู้โดยสารลงหรือขึ้น
บนอากาศยาน 

8.1.3.2 มาตรการการตรวจค้นผู้ประจ าหน้าที่บนอากาศยาน เจ้าหน้าที่สนามบิน หรือบุคคลอ่ืน 
ที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร  

ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) เจ้าหน้าที่สนามบิน บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร
และสิ่งของติดตัวของบุคคลดังกล่าว ที่ผ่านจุดตรวจค้นเข้าไปยังพ้ืนที่ปลอดอาวุธหรือพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืน ๆ 
จะต้องถูกตรวจค้นในวิธีเดียวกันกับผู้โดยสาร 
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ผู้ด าเนินงานสนามบิน ต้องมีการอ านวยความสะดวกในการตรวจค้นให้แก่ผู้ประจ าหน้าที่ 
ในอากาศยาน (Crew Member) ตามข้อก าหนดส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 7 ว่าด้วย 
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับคนโดยสารและสมาชิกลูกเรือในสนามบินที่ให้บริการสาธารณะ 

8.1.3.3 การยกเว้นการตรวจค้น 

บุคคล รวมทั้งสัมภาระ และสิ่งใด ๆ ที่บุคคลนั้นน าขึ้นอากาศยานต้องได้รับการตรวจค้นยกเว้น
บุคคลและสัมภาระใด ๆ ซึ่งได้รับการยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ฉบับที่ 83 (กบร. 83) ว่าด้วยการตรวจค้นเพ่ือรักษาความปลอดภัยในการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ก) พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย 

ข) ผู้แทนพระองค์ของบุคคลตาม ก) 
ค) ประมุขของต่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทางมาด้วย 
ง) ผู้น ารัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยให้การรับรอง และสมาชิกในครอบครัวที่ร่วม

เดินทางมาด้วย และ 
จ) พระราชอาคันตุกะ อาคันตุกะ อ่ืน ๆ ของรัฐบาลไทย และสมาชิกในครอบครัวของ

บุคคลดังกล่าวทีร่่วมเดินทางมาด้วย 
ส าหรับบุคคลส าคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การรับรองเป็นหนังสือ รวมทั้งสัมภาระและ

สิ่งใดๆ ที่บุคคลนั้นน าขึ้นอากาศยาน ได้รับการยกเว้นจากการตรวจค้น ก็ต่อเมื่อบุคคลสัมภาระและสิ่งดังกล่าว
ได้รับการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและปราศจากอาวุธ วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด โดยอยู่ใน
ความอารักขาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าเที่ยวบินและผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีให้บริการนั้น 

ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการ
ตรวจค้น และให้การคุ้มครองจนกว่าผู้โดยสารข้างต้นขึ้นบนอากาศยาน 

8.1.4 การตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) 

สัมภาระไม่ลงทะเบียนของผู้โดยสารขาออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่ออกเดินทางจาก
สนามบินต้นทาง  ผู้โดยสารผ่านและเดินทางต่ออากาศยานเดิม และผู้โดยสารเปลี่ยนอากาศยาน  ก่อนจะ
อนุญาตให้ผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่ปลอดอาวุธของพ้ืนที่หวงห้ามหรือขึ้นบนอากาศยานต้องผ่านการตรวจค้น   วัตถุ
ต้องห้ามใดที่ถูกตรวจพบจะต้องถูกน าออกจากการครอบครองของผู้โดยสารหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารผ่านเข้า
ไปยังพื้นท่ีรักษาความปลอดภัยหรือปฏิเสธไม่ให้ข้ึนบนอากาศยาน 

สัมภาระไม่ลงทะเบียนของผู้โดยสารขาออกทั้งหมด ณ สนามบินในประเทศไทยจะต้องผ่านการ
ตรวจค้น (Screening) เพ่ือให้แน่ใจว่าสัมภาระ นั้นไม่มีอาวุธ (Weapon) วัตถุระเบิด (Explosive) หรือวัตถุ
ต้องห้าม (Prohibited items) ขึ้นบนอากาศยานเพ่ือใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
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สัมภาระไม่ลงทะเบียนทั้งหมด ณ สนามบิน  ต้องผ่านการตรวจค้นโดยการใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบ
ดั้งเดิม (Conventional X-ray Equipment) หรือ การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบความละเอียดสูง HDX (High 
Definition X-ray Equipment) ในกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องการตรวจค้นเพิ่มเติมให้ใช้วิธีการตรวจค้นสัมภาระ
ด้วยมือ (Physical Search) 

ทั้งนี้ หากผู้ด าเนินงานประสงค์จะใช้วิธีการตรวจค้นนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้ง
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณา 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการตรวจค้นเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจค้นอ่ืนๆได้ เช่น 
เครื่องมือตรวจจับร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) เครื่องมือทดสอบของเหลว 
(Liquid Scanner) โดยให้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงเป็นส าคัญ 

ในกรณีระบบไฟฟ้าดับ (Power Failure)  หรือเครื่ องมือรักษาความปลอดภัย (Security 
Equipment)ขัดข้อง ผู้ด าเนินงานต้องมีมาตรการส ารองเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตรวจจับวัตถุต้องห้าม อาวุธ 
วัตถุระเบิด หรือกลอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะน าไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยอาจเป็นการจัดให้มีไฟฟ้าส ารอง หรือวิธีการตรวจค้นด้วยวิธีการอ่ืนทดแทน 

การตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียนจะไม่อนุญาตให้บุคคลท าการแทรกแซงหรือสัมผัสวัตถุหรือสิ่ง
ที่บรรจุอยู่ภายในในระหว่างการตรวจค้น นอกจากนี้จะต้องท าการสุ่มตรวจค้น (แม้ว่าวัตถุท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
พิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตราย) โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย (Thailand Aviation Security Risk Assessment 
Handbook) และต้องมีการบันทึกข้อมูลการสุ่มตรวจค้นดังกล่าว ถ้าผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการตรวจค้น
แล้วเข้าถึงสัมภาระเดินทางที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้น ให้ถือว่าผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการตรวจค้น
และจะต้องถูกตรวจค้นอีกครั้ง นอกจากนี้จะต้องไม่อนุญาตให้น าสัมภาระเดินทางของผู้โดยสารหรือของ
พนักงานที่ไม่ให้ความยินยอมในการตรวจค้นสัมภาระเดินทางผ่านเข้าในพ้ืนที่ปลอดอาวุธหรือน าขึ้นไปบน
อากาศยาน 

ในกรณีใช้การตรวจค้นสัมภาระด้วยมือ (Physical Search) จะต้องตรวจค้นสัมภาระ ให้
ครอบคลุมทุกส่วน โดยในระหว่างการตรวจค้นหากสงสัยว่าสัมภาระไม่ลงทะเบียนจะมีการซุกซ่อนวัตถุอันตราย 
วัตถุต้องห้าม มีร่องรอยที่มีพิรุธหรือน่าสงสัย เช่น น้ าหนักของสัมภาระเดินทางไม่เหมาะกับขนาดสัมภาระ หรือ
มีรูปร่างผิดปกติ ให้ท าการตรวจค้นเพ่ิมเติมโดยวิธีการอ่ืนตามสมควร เพ่ือยืนยันว่าไม่มีวัตถุอันตรายซุกซ่อนอยู่
ในสัมภาระไม่ลงทะเบียน  

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องจัดให้มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ จุดตรวจค้นโดยมี  อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

1) หัวหน้าผู้ควบคุม (Supervisor)  

2) พนักงานจัดสัมภาระ (Loader) 
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3) พนักงานวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ (X-ray Operator) 

4) พนักงานตรวจค้นบุคคล (Screener) 

5) พนักงานตรวจค้นสัมภาระด้วยมือ (Baggage Search) 

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ควบคุมตามที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) มีหน้าที่ควบคุม
ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานตามข้อ 2) - 5) โดยหัวหน้าผู้ควบคุมจะต้อง
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นด้วยตนเอง 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม (Appropriate Procedures) และความ
รับผิดชอบในการตรวจค้นด้วยมือกับผู้โดยสารและสัมภาระ จะต้องถูกบันทึกรายละเอียดไว้ในแผนรักษาความ
ปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

8.1.5 การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคล (Private Screening)   

การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคลไม่ใช่การตรวจสอบที่ต้องท าเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่
ต้องตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้โดยสารที่พาสิ่งของมูลค่าสูง ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องมือคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจให้ปกติ ผู้โดยสารที่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนที่ และผู้โดยสารที่เป็นนักโทษซึ่งถูกควบคุมตัว เป็นต้น อาจให้
ถูกตรวจค้นในบริเวณที่มิดชิด ในกรณีดังกล่าวผู้โดยสารและการตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin 
baggage) จะต้องถูกตรวจค้นโดย 

1) การตรวจค้นด้วยมือ หรือการตรวจสัมภาระทั้งหมดด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

2) ใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องมือคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจให้ปกติ และผู้โดยสารที่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนที่ ให้ท าการตรวจค้นผู้โดยสารประเภท
ดังกล่าวทางกายภาพ เนื่องจากไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจจับโลหะตรวจผู้โดยสารประเภทดังกล่าวได้ 

3) ใช้พนักงานตรวจค้นที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว ก่อนท าการตรวจผู้โดยสาร เมื่อได้ท า
การตรวจค้นเสร็จสิ้นลง พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเดินประกบ พาผู้โดยสารดังกล่าวไปยังพ้ืนที่
ปลอดอาวุธ หรือบริเวณอ่ืนใดที่ใช้ส าหรับขึ้นอากาศยาน   

8.1.6 สิ่งของหรือเอกสารที่มีชั้นความลับ   

สิ่งของหรือเอกสารที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐบาลจะถูกตรวจสอบในระดับที่จ าเป็น
เท่านั้นเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีอาวุธและวัตถุอันตรายใดซ่อนอยู่ภายใน ถ้าเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจะต้องไม่อนุญาตให้พาวัตถุดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน 

 

 

 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่8 
 

 
ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 8-7  

 
 

8.1.7 การพาและส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานโดยได้รับอนุญาต   

ในการอนุญาตให้พาและส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานนั้น ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศและผู้ด าเนินงานสนามบินต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องด าเนินการประเมินความเสี่ ยงก่อนการพิจารณา
อนุญาตให้พาและส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยาน และ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน หากผลการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงและอาจกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน  
พลเรือน ถ้ากรณีมีผู้ที่พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

8.1.7.1 ผู้ที่สามารถได้รับการอนุญาตในการพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนติดตัวขึ้นบน 
อากาศยาน คือเจ้าหน้าที่ผู้ รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน ( In-Flight Security Officer:  IFSO)  
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับมอบหมายอ านาจโดยภาครัฐและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศฯ และต้องอยู่ภายใต้การท าข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐที่ต้องการ
ส่ง (Sending State) และรัฐที่ต้องการรับ (Receiving State) เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ประจ าเที่ยวบิน  

8.1.7.2 ผู้ที่สามารถพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน มีดังนี้ 

8.1.7.2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government Agent) ที่มีหน้าที่ในการอารักขาบุคคล รวมถึง
การอารักขาบุคคลส าคัญของรัฐ และ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Officer: LEO) ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้น
อากาศยาน โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ ต้องแจ้งให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศทราบถึงเที่ยวบิน 
ที่จะพาอาวุธไปกับเที่ยวบิน อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า หรือในกรณีฉุกเฉินให้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ก่อน
การออกเดินทาง 

2) เจ้าหน้าที่ ต้องระบุข้อมูลของตนเองให้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศ โดยการแสดงหลักฐาน 
ได้แก่ รูปถ่ายใบหน้าชัดเจน ลายมือชื่อของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้น 
อากาศยาน และลายมือชื่อของผู้มีอ านาจอนุญาตของหน่วยงานหรือมีตราประทับของหน่วยงานที่ให้ 
การอนุญาต บัตร ตราสัญลักษณ์หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ลักษณะคล้ายกันไม่สามารถใช้ยอมรับในการน ามาเป็น
หลักฐานได ้

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอนุญาตใหพ้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นอากาศยานต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ขณะอยู่บนอากาศยาน 

2) ห้ามข้ึนบนอากาศยานหากมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใน 8 ชั่วโมง  



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่8 
 

 
ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 8-8  

 
 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยาน 
ดังนี้ 

1)  พิจารณาเอกสารในการอนุญาตการพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

2)  ในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต้องมั่นใจว่าประเทศปลายทางและประเทศท่ีต้องแวะผ่านอนุญาต
ให้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเข้าประเทศ ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

3)  ก าชับให้ผู้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับใน 
การพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 

4)  ห้ามให้บริการเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แก่บุคคลผู้ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและ 
เครื่องกระสุน 

5)  แจ้งผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-Command) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน (Cabin Crew) 
ทั้งหมด ให้ทราบถึงจ านวนและต าแหน่งที่นั่งของผู้ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นบน 
อากาศยานก่อนท าการบิน  

6)  ในกรณีที่มีผู้ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมากกว่า 1 คน ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับ
การแจ้งถึงต าแหน่งที่นั่งของผู้ได้รับอนุญาตคนอ่ืนด้วย 

7) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพาตัวบุคคลที่ต้องเดินทางเนื่องจากอยู่ในภายใต้ค าสั่งศาล
ยุติธรรมหรือกระบวนการทางปกครอง เช่น บุคคลต้องห้าม (Inadmissible Person) และบุคคลที่ถูกเนรเทศ 
(Deportee) บุคคลที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม (Person in Lawful Custody) จะไม่สามารถพา
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนขึ้นห้องโดยสารอากาศยานได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการอนุญาตให้มีการพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนขึ้นบนอากาศยานได้ โดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ ควบคุมอากาศยาน (Pilot-in-
Command) และเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ (Inaccessible Area)  

8)  ต้องมีกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าอาวุธปืนที่จะพาขึ้นไปบนอากาศยานต้องไม่ได้บรรจุกระสุน 
(Unloaded Weapon) ซ่ึงต้องได้รับการยืนยันจากผู้ตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุนที่ได้รับการฝึกอบรมตาม
ข้อก าหนดในแผนการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและได้รับมอบหมายจากผู้
ด าเนินงานสนามบิน ก่อนที่จะพาขึ้นไปบนอากาศยาน และต้องเก็บไว้ในพ้ืนที่ควบคุมโดยผู้ควบคุมอากาศยาน 
(Pilot-in-Command) และจัดเก็บในพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ 

8.1.7.2.2 บุคคลอ่ืนๆหรือผู้โดยสารที่มีความประสงค์พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ และผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องมีกระบวนการเพ่ือให้
มั่นใจว่าอาวุธปืนที่จะพาขึ้นไปบนอากาศยานต้องไม่ได้บรรจุกระสุน (Unloaded Weapon) ซึ่งต้องได้รับการ
ยืนยันจากผู้ตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุนที่ได้รับการฝึกอบรมตามข้อก าหนดในแผนการฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและได้รับมอบหมายจากผู้ด าเนินงานสนามบิน  ก่อนที่จะพาขึ้นไปบน
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อากาศยาน และต้องจัดเก็บอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในพ้ืนที่ที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ อาวุธปืน
ดังกล่าวไม่สามารถพาไปพร้อมกับสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

8.1.7.3 ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะขนส่งอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้ ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่จะรับขนส่งอาวุธปืนที่จัดอยู่ในประเภทของสินค้าอันตรายต้อง
ได้รับการอนุญาตการขนส่งสินค้าอันตรายจากรัฐจดทะเบียนอากาศยานนั้น 

2) ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องได้รับการยืนยันจากผู้
ตรวจสอบยืนยันการปลดกระสุนว่าอาวุธปืนไม่ได้บรรจุกระสุน และ 

3) อาวุธปืนจะต้องถูกเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่อากาศยานอยู่ระหว่าง
บริการ (Aircraft in service)  โดย พ้ืนที่ที่ ไม่สามารถเข้าถึ ง ได้  ( Inaccessible Area)  หมายถึ ง  พ้ืนที่
นอกเหนือจากห้องโดยสาร (Cabin Compartment) ที่บคุคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 

8.1.8 บุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครอง  

โดยทั่วไปแล้วบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครอง คือ ผู้โดยสารที่
จะต้องเดินทางเนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม  ผู้โดยสารดังกล่าวรวมถึงผู้โดยสารเดินทางภายใต้ 
การดูแลของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  บุคคลที่มีปัญหาทางจิตซึ่งเดินทางโดยมีผู้ควบคุมเดินทางไปด้วย  
และบุคคลต้องห้าม หากบุคคลเหล่านี้จะต้องมีผู้ควบคุมดูแลตามไปด้วย โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลของการดูแล 
โดยผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องได้รับแจ้งถึงเจตนาของการน าพาบุคคลเหล่านี้ผ่านไปยังสนามบิน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศ  
ต่าง ๆ เป็นต้น จะต้องแจ้งผู้ด าเนินการเดินอากาศถึงเอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงรูปพรรณสัณฐาน เหตุผลในการ
ขนส่งบุคคลดังกล่าว และข้อมูลผู้ควบคุมดูแล (ถ้ามี) ล่วงหน้าตั้งแต่จองบัตรโดยสารและต้องไม่น้อยกว่า 24 

ชั่วโมงก่อนเวลาท าการบินตามตารางเที่ยวบิน (Scheduled Departure Time) เมื่อมีบุคคลภายใต้การดูแลและ
บุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครองตามที่ได้ระบุข้างต้นเดินทางไปด้วย ในกรณีพบบุคคลต้องห้าม 
(Inadmissible Person)  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งผู้ด าเนินการเดินอากาศที่บุคคลต้องห้ามโดยสารมา 
ภายในวันเดียวกับท่ีบุคคลดังกล่าวเดินทางมาถึง เพ่ือด าเนินการต่อไป  

เมื่อมีบุคคลที่ต้องเดินทางเนื่องจากได้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรืออยู่ภายใต้ค าสั่ง
เนรเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในรัฐที่แวะพัก และรัฐปลายทาง ถึงข้อมูลที่แสดง
ถึงรูปพรรณสัณฐาน เหตุผลในการขนส่งบุคคลดังกล่าวและการประเมินภัยคุกคามของบุคคลดังกล่าว 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องรวมมาตรการและวิธีด าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย 
รวมถึงการจัดที่นั่งล่วงหน้าที่เหมาะสมไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีเกี่ยวข้อง ใน
กรณีผู้โดยสารต้องเดินทางเนื่องจากอยู่ในภายใต้ค าสั่งศาลยุติธรรมหรือกระบวนการทางปกครอง 
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ผู้ด าเนินการเดินอากาศควรแจ้งให้ผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) ทราบในระหว่างการเตรียมข้อมูล
ก่อนท าการบิน (During Pre-flight preparation) แต่ไม่ช้าไปกว่าก่อนน าผู้โดยสารขึ้นบนอากาศยาน 

ห้ามผู้ด าเนินการเดินอากาศรับบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูกควบคุมตัวด้านการปกครองดังกล่าว 
เว้นแต่ 

 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมนักโทษที่เป็นผู้ก าหนดว่านักโทษเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือ
ต่ าเรียบร้อยแล้ว 

 2) ได้รับอนุญาตจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้สามารถพานักโทษท่ีมีความเสี่ยง
สูงขึ้นบนอากาศยาน ได้เพียง 1 คน  

ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการเดินอากาศ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับบุคคลภายใต้การดูแลและบุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวด้านการปกครอง หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงและอาจกระทบต่อการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือน 

8.1.9 สิ่งของที่ยึดได้ (Confiscated Articles)  

เมื่อมีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อได้ว่าสิ่งใด ๆ อาจจะเป็นสาเหตุของความไม่ปลอดภัยบนอากาศยาน 
พนักงานตรวจค้นจะต้องปฏิเสธสิ่งดังกล่าวไม่ให้ขึ้นไปยังอากาศยานหรือเข้าพ้ืนที่หวงห้ามได้ ในกรณีที่ได้ตรวจ
พบอาวุธปืน (Firearms) ระเบิด และวัตถุต้องห้ามอ่ืน ๆ ผู้โดยสารคนดังกล่าวจะต้องถูกสอบสวนต่อโดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สิ่งที่ปฏิเสธไว้บางรายการอาจจะถูกพาไปกับอากาศยานจนถึงจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร 
โดยเก็บสิ่งดังกล่าวไว้ในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน และส่งคืนให้แก่ผู้โดยสารเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง 
ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับกรณีดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  

8.1.10 การปะปนกันระหว่างผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วและผู้โดยสารที่ไม่ผ่านการตรวจค้น 

ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและน าไปปฏิบัติเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการ
ปะปนหรือติดต่อกันระหว่างผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารที่ไม่ผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานที่
ก าหนดรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ในกรณีที่มีการปะปน
หรือติดต่อกันจะต้องมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

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

2) ผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจค้นแล้วและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) จะต้องถูก
ตรวจค้นอีกครั้งจึงจะอนุญาตให้ผู้โดยสารน าขึ้นบนอากาศยาน 
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3) หากพบว่าผู้โดยสารหรือสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin baggage) ที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว ไป
ปะปนกับผู้โดยสารหรือสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ยังไม่ตรวจค้น บนอากาศยาน อากาศยานล าดังกล่าวต้องถูก
ตรวจสอบห้องโดยสารอย่างละเอียด (Full Cabin Search) หรือ การตรวจสอบอากาศยาน (Aircraft Security 
Check) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการประเมินความเสี่ยง 

8.1.11 มาตรการการตรวจค้นวัตถุหรือสิ่งของที่มีความส าคัญทางศาสนา ( Items of Religious 
Significance) 

  ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องมีมาตรการการตรวจค้นวัตถุหรือสิ่งของที่มีความส าคัญทางศาสนา 
โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   1) การตรวจค้นทางกายภาพด้วยสายตา (Visual Check) 
   2) การตรวจค้นเป็นการส่วนบุคคล (Private Screening) 
   3) การตรวจค้นด้วยเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD) 

8.2 สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

8.2.1 วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คือการระบุรายละเอียดและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องน าไปใช้ 
เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามจะไม่ถูกน าขึ้นบนอากาศยานที่สนามบินในประเทศไทย การ
ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่น าขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บ
อ่ืนในอากาศยานทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการป้องกันการน าระเบิดขึ้ นบน 
อากาศยาน  

8.2.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

1. ผู้ด าเนินงานสนามบินและผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องใช้ขั้นตอนวิธีการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินงานเพ่ือการป้องกันและขัดขวางการน า 
วัตถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) 
หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน  

2. สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ที่ไปกับผู้โดยสารจากผู้โดยสารต้นทางและเปลี่ยนล า  
ต้องถูกตรวจค้น และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ส าหรับสัมภาระลงทะเบียนแวะผ่าน ก่อนจะได้รับ
อนุญาตให้น าขึ้นในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศไม่จ าเป็นต้องตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารที่กล่าวถึงถ้าหากมี 
การตรวจค้นแล้วโดยผู้ด าเนินงานสนามบินก่อนจะน าเข้าสู่พ้ืนที่หวงห้าม และภายหลังการตรวจค้นนั้นต้อง
ได้รับการปกป้องเพ่ือไม่ให้มีการสัมผัสกันระหว่างสัมภาระลงทะเบียนกับบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นตาม
ข้อก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปะปนหรือ
ติดต่อกันของผู้โดยสารจะต้องมีการด าเนินการตรวจค้นอีกครั้ง 
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3. ผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องปฏิเสธการขนส่งสัมภาระหรือทรัพย์สินของบุคคลขึ้นใน
ระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The hold of aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยานถ้าไม่ยอมให้ 
ท าการตรวจค้นตามกฎระเบียบของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

4. ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารทั้งหมดนั้นได้รับการตรวจค้นหา
วัตถุระเบิดและวัตถุระเบิดเพลิงแล้วก่อนน าขึ้นบนอากาศยานตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) 

5. หากอยู่ภายนอกประเทศไทยซึ่งหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการท าการตรวจค้น 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารทั้งหมดนั้นได้รับการตรวจค้น  
จากหน่วยงานนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว  

6. ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารนั้น ได้รับมาอย่างถูกต้อง 
โดยตัวแทนของผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ได้รับมอบหมาย 

7. ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องมั่นใจว่าสัมภาระที่ไปกับผู้โดยสารนั้น ได้ติดแถบสัญลักษณ์เพ่ือ
ระบุเท่ียวบินก่อนที่จะเริ่มท าการบินของเที่ยวบินนั้นๆ รวมถึงต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 2 วัน หลังจากเท่ียวบิน
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ซึ่งสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และคูเรียร์ (Courier) 
จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับการตรวจค้นสินค้า  

8. ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องใช้ขั้นตอนวิธีการตามแผนรักษาความปลอดภัยในการควบคุม
สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ในการขนขึ้นอากาศยาน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) ป้องกันการน าวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดเพลิงขึ้นบนอากาศยาน 

2) ป้องกันบุคคลอ่ืนที่มิใช่ เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนของผู้ด าเนินการอากาศยาน เข้ามาใน
บริเวณนั้น 

9. ห้ามผู้ด าเนินการเดินอากาศอนุญาตให้บุคคลใดขนส่งวัตถุต่อไปนี้เป็นสัมภาระลงทะเบียน 
(Hold Baggage)  

ก) อาวุธปืนที่บรรจุกระสุนแล้ว 

ข) อาวุธปืนที่ไม่บรรจุกระสุน ยกเว้นในบางกรณี ดังนี้ 

1) ผู้โดยสารที่ได้แจ้งต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศทางวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนการแสดงตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) กระเป๋าสัมภาระว่ามีอาวุธปืนที่ไม่บรรจุกระสุน 

2) ผู้ที่มีอ านาจและหน้าที่ที่เหมาะสมตรวจสอบแล้วว่าอาวุธปืนไม่ได้บรรจุกระสุน 

3) อาวุธปืนที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง (Hard-Sided Container) 
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4) อาวุธปืนอยู่ในตู้บรรจุสินค้าที่มีการปิดล็อคอย่างแน่นหนา และผู้ ที่ตรวจกระเป๋า
สัมภาระนั้นเป็นผู้ถือกุญแจหรือรหัสเปิด 

5) อาวุธปืนเก็บไว้ในที่ซึ่งผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ต้องไม่ใช่ห้องโดยสารของ  
อากาศยาน  

ค) วัตถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต   

8.2.3 การระบุตัวผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศกับสัมภาระลงทะเบียน (Baggage 
Reconciliation) 

1. ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยที่จะน าสัมภาระ
ลงทะเบียนขึ้นบนอากาศยาน ณ สนามบินต้นทาง สนามบินแวะผ่าน (Transit Airport) และสนามบินแวะ
เปลี่ยนล า (Transfer Airport) จะต้องด าเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

1) สัมภาระลงทะเบียนแต่ละชิ้นจะต้องติดเครื่องหมายไว้ภายนอกเพ่ือระบุว่าเป็นของ
ผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศคนใด 

2) ผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศท่ีเป็นเจ้าของสัมภาระลงทะเบียนได้ท าการแสดง
ตนเพื่อรับบัตรโดยสาร (Check-In) หรือปฏิบัติหน้าที่กับเที่ยวบินที่พาสัมภาระลงทะเบียน นั้น 

3) ก่อนจะน าสัมภาระลงทะเบียนดังกล่าวขึ้นบนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The 
Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน สัมภาระลงทะเบียนได้ถูกเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ภายใน
สนามบินที่สามารถผ่านเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าวได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

4) สัมภาระลงทะเบียนทุกชิ้นที่ถูกรับเข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ส าหรับน าขึ้นบนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยาน 
จะต้องถูกระบุชี้ชัดว่ามีผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศเดินทางร่วมไปกับอากาศยานล าดังกล่าวหรือไม่ 
กระบวนการในการระบุชี้ชัดดังกล่าวอาจเป็นแบบใช้พนักงานปฏิบัติ (Manual) หรือแบบใช้เครื่องมือทาง
เทคนิคก็ได ้

5) ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศแต่ละคนที่
ขึ้นบนอากาศยานและเป็นผู้ที่ถูกบันทึกไว้ว่าได้น าสัมภาระลงทะเบียนมาฝากไว้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือ
ไปกับอากาศยาน โดยใส่ไว้บนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนใน
อากาศยานนั้น เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศที่น าสัมภาระลงทะเบียน มา
ฝากไว้กับผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

2. ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องจัดให้มีมาตรการที่จะท าให้มั่นใจว่าก่อนที่เที่ยวบินจะออก
เดินทาง สัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานทุกชิ้นจะต้องได้รับการยืนยันว่า
มีผู้โดยสารหรือผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานบนอากาศยานเป็นเจ้าของ หากสัมภาระลงทะเบียนใดไม่มีเจ้าของ
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อยู่บนอากาศยาน ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องไม่น าสัมภาระลงทะเบียนนั้นขึ้นหรือน าออกไปจาก 
อากาศยานก่อนที่จะท าการบิน  

หากผู้โดยสารคนใดที่แสดงตนเพ่ือรับบัตรโดยสาร (Check in) กับเที่ยวบินโดยมีสัมภาระ
ลงทะเบียนที่อยู่บนระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนใน 
อากาศยานซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ด าเนินการเดินอากาศไม่ได้อยู่บนอากาศยานนั้น สัมภาระลงทะเบียนนั้น
ต้องถูกน าออกจากอากาศยานเที่ยวบินนั้น 

3. บัญชีแสดงรายการสัมภาระลงทะเบียนที่ไปกับผู้โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีใช้ยืนยันถึงเอกลักษณ์และการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน จะต้องถูกลงนามโดยบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้เป็น
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบในกรณีเมื่อมีการร้องขอโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

8.2.4 การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage)  

1.  ต้องมีการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนทุกใบ นโยบายนี้รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนล า (Transfer) ซึ่งต้องท าการตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงประเทศไทย สนามบินที่ก าหนดให้มีการ
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยต้องท าการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนภายในประเทศด้วย ในกรณีที่เป็น
เที่ยวบินผ่าน (Transit) ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องท าให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
สัมภาระลงทะเบียนที่เพียงพอเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงสัมภาระดังกล่าว รวมถึงอาวุธ วัตถุ
ระเบิดและวัตถุอันตรายอ่ืนๆที่อาจถูกใช้เพ่ือกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ 

2.  สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ทั้งที่เป็นสัมภาระลงทะเบียนที่ออกจากต้นทาง และ
สัมภาระลงทะเบียนเปลี่ยนล า ที่สนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ และในประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ต้องผ่านการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการน าอาวุธ (Weapon) วัตถุระเบิด (Explosive) หรือวัตถุต้องห้าม 
(Prohibited Items) ขึ้นบนอากาศยานไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดย
การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบดั้งเดิม (Conventional X-ray Equipment) หรือ การใช้เครื่องมือเอกซเรย์แบบ
ความละเอียดสูง HDX (High Definition X-ray Equipment) ในกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องการตรวจค้น
เพ่ิมเติมให้ใช้วิธีการตรวจค้นสัมภาระด้วยมือ (Physical Search) 

ทั้งนี้ หากผู้ด าเนินงานประสงค์จะใช้วิธีการตรวจค้นนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้ง
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณา 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการตรวจค้นเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจค้นอื่นๆได้ เช่น 
เครื่องมือตรวจจับร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detection: ETD) โดยให้ขึ้นอยู่กับการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นส าคัญ 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่8 
 

 
ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 8-15  

 
 

ผู้ด าเนินงานสนามบินสามารถจัดท าระบบการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนในหลายระดับ 
(Multilevel) เพ่ือตอบรับกับความเสี่ยงและปริมาณงานของสนามบิน รวมถึงต้องแสดงรายละเอียดไว้ในแผน
รักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

3. สัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ซึ่งเป็นของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานต้องมีการระบุ
อย่างชัดเจน และผ่านการตรวจค้นที่มีมาตรฐานเดียวกันกับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสาร 

ในระหว่างการตรวจค้นหากสงสัยว่าสัมภาระลงทะเบียนจะมีการซุกซ่อนวัตถุอันตราย มีร่องรอย
ที่มีพิรุธหรือน่าสงสัย เช่น น้ าหนักของสัมภาระเดินทางไม่เหมาะกับขนาดสัมภาระ หรือมีรูปร่างผิดปกติ ให้ท า
การตรวจค้นเพ่ิมเติมโดยวิธีการอ่ืนตามสมควร หากมีความจ าเป็นต้องเปิดสัมภาระลงทะเบียนจะต้องท าการ
ตรวจต่อหน้าเจ้าของสัมภาระเพ่ือยืนยันว่าไม่มีวัตถุอันตรายซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระลงทะเบียนดังกล่าว หากไม่
สามารถยืนยันได้ จะต้องไม่อนุญาตให้น าสัมภาระลงทะเบียนดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน  

ในกรณีระบบไฟฟ้าดับ (Power Failure)  หรือเครื่ องมือรักษาความปลอดภัย (Security 
Equipment) ขัดข้อง ผู้ด าเนินงานต้องมีมาตรการส ารองเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตรวจจับวัตถุต้องห้าม อาวุธ 
วัตถุระเบิด หรือกลอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะน าไปใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย โดยอาจเป็นการจัดให้มีไฟฟ้าส ารอง หรือวิธีการตรวจค้นด้วยวิธีการอ่ืนทดแทน 

นอกจากนี้จะต้องท าการสุ่มตรวจค้น (แม้ว่ าวัตถุที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพิจารณาแล้วว่าไม่มี
อันตราย) โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย (Thailand Aviation Security Risk Assessment Handbook) และ
ต้องมีการบันทึกข้อมูลการสุ่มตรวจค้นดังกล่าว 

  สัมภาระท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจค้นที่มีดังต่อไปนี้  

1) สัมภาระตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 

2) ถุงเมล์การทูต (Diplomatic Pouches) ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 

3) สัมภาระใด ๆ ที่ผ่านการตรวจค้นในฐานะสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Cabin Baggage) ก่อนที่จะ
ถูกก าหนดให้เปลี่ยนไปใส่ไว้ในระวางเก็บสินค้าของอากาศยาน (The Hold of Aircraft) หรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืน
ในอากาศยาน  

8.2.5 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

1. ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องแน่ใจว่าจะรับสัมภาระลงทะเบียน เฉพาะผู้โดยสารที่ถือบัตร
โดยสาร และเฉพาะจากตัวแทนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ  

2. สัมภาระลงทะเบียนทุกชิ้นที่จะถูกพาไปกับอากาศยานจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
การแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย นับจากจุดตรวจค้นหรือจากจุดที่รับสัมภาระลงทะเบียนดั งกล่าวมาอยู่ในความ
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รับผิดชอบของผู้ด าเนินการเดินอากาศ จากสนามบินต้นทางรวมถึงอากาศยานเปลี่ยนล าจนกระทั่งถึง  
จุดที่สัมภาระลงทะเบียนถูกส่งคืนให้ผู้โดยสาร ณ จุดปลายทาง หรือ ณ จุดแวะเปลี่ยนสัมภาระลงทะเบียน
ดังกล่าวไปอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

3. มาตรการต่อไปนี้ใช้ในการปกป้องคุ้มครองสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) 

1) ก่อนที่จะน าสัมภาระลงทะเบียน ขึ้นบนอากาศยาน สัมภาระดังกล่าวจะต้องถูกเก็บ
รักษาไว้ในพ้ืนที่จัดการสัมภาระหรือพ้ืนที่จัดเก็บที่มีความปลอดภัยของสนามบิน 

2) จะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่จัดการสัมภาระลงทะเบียนและพ้ืนที่จัดการ
สัมภาระลงทะเบียนแวะเปลี่ยนอากาศยาน โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกจ ากัดการเข้าออกเฉพาะบุคคลผู้ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 

3) พนักงานที่จะผ่านเข้าไปยังพ้ืนที่จัดการสัมภาระลงทะเบียนและพ้ืนที่จัดการสัมภาระ
ลงทะเบียนแวะเปลี่ยนอากาศยานจะต้องผ่านการตรวจค้นและแสดงบัตรอนุญาตเข้าพ้ืนที่หวงห้าม และต้องมี
การแสดงตนเพ่ือตรวจสอบ (Challenge) ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและน าตัวออกไปจากพ้ืนที่นั้น 

4) พนักงานที่ท าการขนส่งสัมภาระลงทะเบียน ต้องท าให้แน่ใจว่าไม่มีสัมภาระลงทะเบียน
ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอดแทรกเข้าไปในระบบจัดการสัมภาระนั้น 

5) สัมภาระลงทะเบียนจะต้องไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่ลานจอด หรือ ข้าง ๆ อากาศยานโดยไม่
มีใครดูแล ก่อนจะน าสัมภาระดังกล่าวขึ้นบนอากาศยาน  

6) หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในสถานะการรักษาความปลอดภัยของสัมภาระลงทะเบียน ให้ท า
การตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนดังกล่าวอีกครั้ง 

4. ผู้โดยสารอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) ของตนเองซึ่ง
ได้รับการตรวจค้นแล้วเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องถูกก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือท าให้
แน่ใจว่าผู้โดยสารจะไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 

1) น าวัตถุต้องห้ามลงในสัมภาระลงทะเบียน 

2) น าวัตถุต้องห้ามที่ได้รับการอนุญาตและได้รับการตรวจค้นแล้วออกจากสัมภาระ
ลงทะเบียนดังกล่าว และน าวัตถุต้องห้ามนั้นขึ้นบนห้องผู้โดยสารของอากาศยาน หรือน าเข้าไปยังพ้ืนที่รักษา  
ความปลอดภัย 

8.2.6 การจัดเก็บสัมภาระลงทะเบียนที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage)   

พ้ืนที่ส าหรับเก็บสัมภาระลงทะเบียนที่จัดการผิดพลาด (Mishandled Baggage)  ต้องมีความ
มั่นคงปลอดภัยและถูกจัดให้มีขึ้น ณ สนามบิน โดยมีการจัดเก็บสัมภาระลงทะเบียน จนกระทั่งถึงขั้นตอนใน
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การส่งต่อ รับคืน หรือก าจัดทิ้ง โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)  
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้สัมภาระลงทะเบียนต้องได้รับการตรวจค้นก่อนน าไปเก็บไว้ในพ้ืนที่เก็บสัมภาระลงทะเบียน 

8.2.7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยส าหรับสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสารผ่าน และ
ผู้โดยสารเปลี่ยนล า  

1) ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 

สัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสารผ่านที่อยู่บนอากาศยาน ผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องมี
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการแทรกแซงโดยมิได้รับอนุญาต 

2) ผู้โดยสารเปลี่ยนล า (Transfer Passenger) 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องท าการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสารเปลี่ยนล าก่อน
น าขึ้นอากาศยานเพ่ือเดินทางต่อโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสัมภาระลงทะเบียนที่มีต้นทางจากสนามบินใน
ประเทศไทยและผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการแทรกแซง
โดยมิได้รับอนุญาต 

8.3 การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 

8.3.1 วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้คือเพ่ือทราบรายละเอียดมาตรการและวิธีการที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ี
ท าการขนส่งทางอากาศจากสนามบินในประเทศไทยและตัวแทนควบคุม หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขนส่ง
พัสดุ ต้องน าไปใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีวัตถุต้องห้ามถูกน าขึ้นบนอากาศยานไม่ว่าจะเป็นในรูปของสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ คูเรียร์ (Courier) พัสดุส่งด่วน เอกสารของบริษัท หรือวัสดุสิ่งของของบริษัท ณ สนามบิน 
ในประเทศไทย 

8.3.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบตัวตน การไปรษณีย์ควบคุมและ ผู้
ด าเนินงานสนามบินต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 2497 และข้อบังคับคณะกรรมการการบิน
พลเรือนที่ก าหนดเฉพาะในส่วนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  

หากมีการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ผู้ด าเนินการเดินอากาศ/ตัวแทนควบคุม/การ
ไปรษณีย์ควบคุมต้องด าเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงลักษณะของสินค้าและไปรษณีย์ 
(Nature of Consignment) นั้น ๆ ด้วย 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจค้นหรือการ
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ควบคุมการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ จากตัวแทนควบคุม หรือ การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ต้องด าเนินการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์นั้นอีกครั้ง 

8.3.3 การรับและการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Acceptance and Screening of Cargo 
and Mail)  

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องใช้วิธีด าเนินการ สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ระบุในแผน
รักษาความปลอดภัยของตนเพ่ือป้องกันและยับยั้งผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการน าวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดเพลิง 
และวัตถุท าลายล้างที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือวัตถุอ่ืนในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ข้ึนบนอากาศยาน 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องท าให้แน่ใจว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจค้นและ
ตรวจสอบตามวิธีที่ระบุในแผนรักษาความปลอดภัยของตนว่าไม่มีผู้ไม่ได้รับอนุญาต วัตถุระเบิด วัตถุระเบิด
เพลิงและวัตถุท าลายล้างหรือวัตถุอ่ืนในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตก่ อนที่จะน าขึ้นบน 
อากาศยาน หากมีการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ผู้ด าเนินการเดินอากาศ/ตัวแทนควบคุม/การไปรษณีย์
ควบคุมต้องด าเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงลักษณะของสินค้าและไปรษณีย์ (Nature  
of Consignment) นั้น ๆ ด้วย 

การควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจค้นหรือการ
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ จากตัวแทนควบคุม หรือ การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
ต้องด าเนินการตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์นั้นอีกครั้ง 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องใช้วิธีด าเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนในการควบคุม 
การรับสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่จะน าขึ้นบนอากาศยานเพ่ือ  

1) ป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาตและวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดเพลิง และวัตถุท าลายล้างหรือวัตถุ
อ่ืนในสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นบนอากาศยาน 

2) ป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับการดูแล (Unescorted) เข้าถึงสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เว้น
แต่เป็นพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
ผู้ด าเนินงานสนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ    

ผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละรายต้องปฏิเสธการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ส่งไม่
ยอมให้ท าการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามระบบที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ (NCASP) เว้นแต่จะระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยของตนเกี่ยวกับกรณีได้รับการยกเว้นการ 
ตรวจค้น 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนควบคุมที่ได้รับการรับรองโดยส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทย ต้องแน่ใจว่าสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมด คูเรียร์ (Courier) และพัสดุส่งด่วนที่จะขนขึ้น
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อากาศยานจากสนามบินในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนน าขึ้นบน 
อากาศยาน  

8.4 การรักษาความปลอดภัยการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ  

8.4.1 วัตถุประสงค์ 

การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถน า อาวุธ วัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย
อ่ืน ๆ ขึ้นบนอากาศยานได้ ผู้ด าเนินการเดินอากาศมีความรับผิดชอบในการน ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงอาวุธ วัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้เพ่ือ
กระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้  

8.4.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือท าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการ
การควบคุมการรักษาความปลอดภัยดังรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
(AOSP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ของผู้ด าเนินการเดินอากาศที่จะถูกน าขึ้นบน
อากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย  

บริษัทที่ ให้บริการครัวการบิน ( Inflight-Catering) หรือบริการท าความสะอาดส าหรับ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ด าเนินงานในประเทศไทย มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย ตามรายละเอียดในแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบน
อากาศยาน (Catering Stores) ที่จะถูกน าขึ้นบนอากาศยาน ณ สนามบินในประเทศไทย และน ามาตรการการ
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและ อาวุธ วัตถุระเบิด 
วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ ที่อาจถูกใช้เพื่อกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเข้าถึงการบริการ 

ครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบน
อากาศยาน (Catering Stores) ได้  ในกรณีที่บริษัทครัวการบินตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่หวงห้าม (SRA) จะต้องท า
ให้แน่ใจว่าการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้โดยสารบนอากาศยาน (Catering Stores) ทั้งหมดที่จะน าขึ้นไปบนอากาศยานจะต้องถูกขนส่งไปกับ
ยานพาหนะที่มีการถูกล็อคและมีการปิดผนึก (Seal) อย่างแน่นหนาและต้องมีการควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงสนามบิน 
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บทที่ 9 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 

9.1 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย 

แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 
แผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ตัวแทนควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนควรระบุรายละเอียดชนิด แบบ รุ่น จ านวนและที่ตั้งของเครื่องมือรักษา 
ความปลอดภัยที่ใช้ตามมาตรการเชิงป้องกันด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 

วัตถุประสงค์ของบทนี้คือ  เพ่ือระบุรายละเอียดของหลักเกณฑ์ (Criteria) ที่ผู้ด าเนินงานสนามบิน 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตัวแทน
ควบคุมการขนส่งทางไปรษณียภัณฑ์ และบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
ในการบินพลเรือนจะต้องน าไปใช้ในการจัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยมาใช้ในการด าเนินงานและ  
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินที่สนามบิน
ต่างๆในประเทศไทย 

9.2 การใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและการบ ารุงรักษา  

ผู้ด าเนินงานจะต้องจัดส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ แบบ และรุ่นของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  
ที่จะใช้ตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งช าติ (NCASP) เ พ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ล่วงหน้า โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจใช้การอ้างอิงข้อมูลในการรับรองอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานจาก Transportation Security Administration (TSA) หรือ European Civil 
Aviation Conference (ECAC) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลทั่วไป 

การใช้งานของเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจค้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจค้นมีความรับผิดชอบในการท าให้แน่ใจว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
สามารถท างานสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ถูกระบุและข้อก าหนดของใบอนุญาตก่อนที่จะน ามาใช้งานจริง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องแน่ใจว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยน ามาใช้อย่างถูกต้อง  
มีการซ่อมบ ารุงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพใช้ งานได้ โดยวิศวกรและพนักงานที่ได้รับ 
การฝึกอบรมมาโดยตรง 

การซ่อมบ ารุงเครื่องมือตรวจค้นที่ถูกต้องมีความจ าเป็นเพ่ือที่ว่าเครื่องมือท างานต่อไปแล้วให้ผลลัพธ์
การตรวจค้นที่น่าพอใจ  การซ่อมบ ารุงจะต้องถูกด าเนินการโดยพนักงานผู้มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับคู่มือและแนวทางการใช้เครื่องมือที่จัดท าโดยบริษัทผู้ผลิต 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจค้นจะต้องก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจค้นท าการแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจค้น เมื่อเครื่องมือตรวจค้นมีการดัดแปลงหรือปรับปรุง 

9.3 การตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) 

หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องแน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration) เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือท าให้เครื่องมือท างานเป็นปกติ ในขณะน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
ตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

ผู้ มีความรับผิดชอบในการตรวจค้นจะต้องเก็บรายละเ อียดผลการตรวจสอบปรับแต่ง 
(Calibration)ของเครื่องมือ รวมถึงข้อมูลการซ่อมบ ารุงเครื่องมือรักษาความปลอดภัย 

ถ้าเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยใดๆไม่ผ่านการตรวจสอบปรับแต่ง (Calibration) หรือมี
หลักฐานที่ท าให้เชื่อว่าเครื่องมือดังกล่าว ไม่สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจ
ค้นต้องท าให้แน่ใจว่า ได้เลิกใช้เครื่องมือดังกล่าวในการใช้ด าเนินงานและเครื่องมือจะไม่ถูกน ามาใช้อีก จนกว่า
หน่วยที่รับผิดชอบในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าเครื่องมือ
ดังกล่าวได้ถูกซ่อมบ ารุงและพร้อมที่จะถูกน ามาใช้บริการอีก 

ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องมั่นใจว่ามีการตรวจสอบเครื่องมือ 
เพ่ือท าการประเมินว่า เครื่องมือรักษาความปลอดภัยมีขีดความสามารถในการท างานได้มาตรฐานที่ถูกก าหนด
โดยการตรวจสอบดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Audit)  
การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ( Inspection) และการทดสอบ (Test) ถ้าเครื่องมือท างานไม่ได้ตาม
มาตรฐาน จะถือว่าแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องมีความบกพร่องและจะต้องด าเนิน  
การแก้ไข  

9.4 การจัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยมาใช้งาน  

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยให้กับสนามบิน 
การจัดหาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องของธุรกิจส าหรับความต้องการเครื่องมือใน
องค์กร   

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ถูกใช้เพ่ือการรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน จะต้องจัดเป็น
ประเภท มีการออกแบบ และคุณสมบัติเฉพาะชุดของการบริการการซ่องบ ารุงทางเทคนิค จะต้องถูกรวบรวม
อยู่ในสัญญาการซื้อขาย 

9.5 มาตรฐานและข้ันตอนการทดสอบเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 

เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
น ามาใช้กับเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน ซึ่งถูกน ามาใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบิน  
พลเรือนในสนามบินต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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9.6 มาตรฐานและข้ันตอนการทดสอบเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ 

เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
น ามาใช้กับเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ ซึ่งใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  
ทีส่นามบินต่างๆ ในประเทศไทย 

9.7 มาตรฐานและข้ันตอนการทดสอบเครื่องมือเอกซเรย์ 

เกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะต้องถูก
น ามาใช้กับเครื่องมือเอกซเรย์ ที่ใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ณ สนามบินต่างๆ  
ในประเทศไทย 
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บทที่ 10 การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพัฒนา น าไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งแผนฝึกอบรม  
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยต้องก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของแผน
ฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทยโดยผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะลงนามในแผนฝึกอบรม  
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 

10.1 แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) 

 10.1.1 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือก าหนดแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย 

2) เพ่ือให้บุคคลที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยแผน
ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) จะต้องมีข้อก าหนดอย่างน้อยครอบคลุม
ถึงพนักงานตรวจค้น (Screener) ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับชาติ 
(Inspector) วิทยากร ( Instructor) พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard) หัวหน้าผู้ควบคุม 
(Supervisor) ผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Manager) ผู้ตรวจสอบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยภายใน (Internal Auditor) เพ่ือจัดท าข้อก าหนดในการสร้างระบบรับรองบุคลากรที่ปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัย 

3) เ พ่ือจัดการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนให้บุคคลเกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ีสนามบิน 

 10.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ  

ห้ามหน่วยงานผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม และตัวแทนควบคุม 
ด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีหน้าที่ 
ในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในประเทศไทย ใช้พนักงานของหน่วยงานโดยตรงหรือพนักงาน 
โดยสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนดของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ยกเว้นบุคคลนั้นได้รับการฝึกอบรมตามที่ระบุในแผน
ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) และ แผนฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Security Training Programme: ASTP) รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆของ
บุคคลนั้น 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่10 
 

 
 ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561   10-2  

 
 

แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนต้องแน่ใจว่าบุคคล
ใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติในแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  ค าสั่งที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและข้อแนะน าการรักษา
ความปลอดภัย  แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่เห็นชอบแล้ว และแผนรักษาความปลอดภัย 
ของผู้ด าเนินงานในระดับท่ีบุคคลจ าเป็นต้องรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
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บทที่ 11 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตอบสนองการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

11.1  การจัดการกับอุบัติการณ์ 

 11.1.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของบทนี้ คือ เพ่ือระบุรายละเอียดการจัดการเมื่อเกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือระบุรายละเอียดข้อก าหนดส าหรับการจัดท า  
การเก็บรักษาแผนเผชิญเหตุรวมทั้งการใช้แผนเผชิญเหตุตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นของภัยคุกตามต่อการบิน  
พลเรือนในประเทศไทยเมื่อจ าเป็น 

 11.1.2 หน้าที่รับผิดชอบ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่ออุบัติการณ์
และสร้างมาตรการที่เพียงพอส าหรับการตอบสนองการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ที่มีต่อการบินพลเรือน โดยปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆรวมทั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รวมถึง
การสื่อสารข้อมูลที่มีชั้นความลับกับรัฐต่างๆ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่มี  
ความเหมาะสมอื่นๆ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะต้อง 

1) สนับสนุนการตอบสนองการบินต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการบินพลเรือนทั้งภายในเขตหรือนอกเขตน่านฟ้าไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของการด าเนินงานภายในเขตน่านฟ้าไทย 

2) จัดหาค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และข้อมูลให้กับรัฐบาล รัฐมนตรี และประธาน
คณะกรรมการการบินพลเรือน  

3) รักษาไว้ซึ่งความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกันต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

การตอบสนองของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อการกระท าอัน เป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดการแผนเผชิญเหตุมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ท าให้แน่ใจว่าผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ และผู้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุเพ่ือให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรพร้อมที่จะป้องกันการบินพลเรือนจากการกระท าอัน  
เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แผนเผชิญเหตุนี้ควรจะมีการฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 
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2) ท าให้แน่ใจว่า บุคคลที่มีอ านาจและได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงาน
ที่สนามบินในการช่วยเหลือ ด าเนินงานกับกรณีท่ีสงสัยหรือเหตุการณ์จริงว่ามีการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย การจัดการในเรื่องนี้ด าเนินการโดยความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

3) จัดท ามาตรการในการป้องกันอากาศยาน เมื่อมีข้อสงสัยที่มีเหตุ อันควรว่าอากาศยานอาจถูก
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะที่จอดอยู่บนพ้ืนดิน และให้มีการแจ้งก่อน 
การมาถึงของอากาศยานให้กับหน่วยงานของสนามบิน 

4) จัดท าขั้นตอนส าหรับตรวจสอบอากาศยาน รวมถึงแจ้งผู้ด าเนินงานเมื่อมีข้อสงสัยที่มีเหตุอัน
ควรที่อากาศยานอาจมีการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับการซ่อนอาวุธ  
วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอ่ืนๆ 

5) ท าให้แน่ใจว่ามีการเตรียมการส าหรับการสืบสวนและการจัดการของวัตถุต้องสงสัยตาม 
ความจ าเป็นในการก่อวินาศกรรมหรือวัตถุอันตรายอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ได้ในสนามบิน 

ผู้ด าเนินงานต้องท าการแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบทันทีด้วยวาจา โดยแจ้งไปยังหมายเลขติดต่อที่
ระบุในผังการแจ้งเหตุของแผนเผชิญเหตุที่ได้รับการรับรองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
หลังจากนั้น ให้รายงานส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยใช้แบบฟอร์ม “ใบรายงานเหตุการณ์
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE)” 
และท าการส่งรายงานเบื้องต้นภายใน 7 วัน พร้อมทั้งด าเนินการส่งรายงานสรุปภายใน 30 วัน 

 ผู้ด า เนินการเดินอากาศ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุซึ่ งมี รายละเ อียด  
ในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ต่างๆ โดยมีการจัดการล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดต่อประสานงาน 
จากญาติและเพ่ือนของผู้โดยสารบนอากาศยานที่เกิดการกระท าแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็น
แผนส าหรับฝึกอบรมบุคลากรของผู้ด าเนินการเดินอากาศ เพ่ือท างานในฐานะทีมฉุกเฉินต่างๆ 

 ผู้ด าเนินงานสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและพัฒนาแผนเผชิญเหตุของสนามบินและน าแผน
เผชิญเหตุของสนามบินไปปฏิบัติจริง  รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่สนามบิน ผู้ด าเนินงานสนามบิน  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการท าให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องช่วยการเดินอากาศทั้งหมด การบริการจราจร 
ทางอากาศ (ATS)  การบริการสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การเยียวยารักษาจิตใจ โดย 
การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ และการบริการสนับสนุนภาวะฉุกเฉิน
อ่ืนๆ ได้ถูกจัดให้มีความพร้อมอยู่เสมอส าหรับรองรับอากาศยานที่ถูกก่อให้เกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรืออากาศยานที่ถูกขู่ว่าจะถูกก่อให้เกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย โดยผู้ด าเนินงานสนามบินต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในขณะที่  
อากาศยานดังกล่าวจอดอยู่ในพื้นท่ีสนามบินในระหว่างที่เกิดเหตุ 
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 หน่วยงานต่างๆ ที่ ได้รับข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายที่ก าลังจะเกิดขึ้น ก าลังเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นลงแล้ว  จะต้องแจ้งเตือนภัยตามที่ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยของผู้ด าเนินงานและแผนเผชิญเหตุ 

 11.1.3 การปฏิบัติการแรกเริ่ม 

 หน่วยงานทั้งหมดที่ ได้รับข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายที่ก าลังจะเกิดขึ้น ก าลังเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นลงแล้ว หน่วยงานต่างๆ  เหล่านี้จะต้องเริ่มปฏิบัติการ
ตามท่ีระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 ในการปฏิบัติการตลอดช่วงเวลาทั้งหมด จะต้องรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามแผนเผชิญเหตุ ตามการประเมินข้อมูลข่าวสารและตามข้อตกลงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารนั้นไว้เป็นหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ 

 การประเมินภัยคุกคามที่ชัดเจนและมีเหตุผลจะต้องเกิดจากการน าข้อมูล และหลักฐานที่ มีอยู่มาใช้ก่อนที่
จะตัดสินใจปฏิบัติการใดๆต่อไป  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการประเมินภัยคุกคามโดยด าเนินการร่วมกันกับผู้รับข้อมูลข่าวสาร และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
(เช่น ผู้ด าเนินการเดินอากาศ หรือผู้ด าเนินงานสนามบิน) ในการท าการประเมินภัยคุกคามจะใช้วิธีการระบุ
เป้าหมายที่ยืนยันได้ (Positive Target Identification, PTI) ในการจัดประเภทภัยคุกคามเป็น“เฉพาะเจาะจง” 
(Specific) “ไม่เฉพาะเจาะจง”(Non-Specification) หรือ “ไม่จริง”(Hoax) การระบุเป้าหมายที่ยืนยันได้ใน
บริบทของการแจ้งสถานการณ์นี้ ต้องก าหนดให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารระบุสิ่งที่ อ้างอิงเฉพาะเจาะจง 
ต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของอากาศยานจะต้องระบุเลขที่เที่ยวบิน (Flight Number) เวลาออก
เดินทาง (Departure Time) หรือสถานที่จริง ณ เวลาที่แจ้งเหตุการณ์) และจะต้องรวมถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจง
อ่ืนๆ ที่เพ่ิมความน่าเชื่อถือต่อวิธีการแจ้งระบุเป้าหมายที่ยืนยันได้จริงนั้น ถือว่าเป็นความลับที่สุด 

 เมื่อได้มีการประเมินภัยคุกคามแล้ว ให้กระจายข้อมูลไปยังทุกหน่วยที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือการปฏิบัติ  
การต่อไปให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 11.1.4 การสั่งการ 

 การสั่งการระดับบริหาร (Executive Command) เพ่ือตอบสนองต่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของประธานคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการ
แก้ ไ ขปัญหาการก่ อการ ร้ า ยส ากล  (นอก . )  ในกรณีที่ ป ร ะธ านคณะกรรมการ ไม่ อยู่  ใ ห้ เ ป็ น  
ความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการฯ 

 การสั่ งการระดับปฏิบัติการ (Operational Command)  เ พ่ือตอบสนองต่อการกระท า อัน เป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับ
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มอบหมายในเรื่องนี้ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในกรณีที่การกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายเกิดขึ้นกับอากาศยาน การสั่งการระดับปฏิบัติการจะถูกท าโดย 

1) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในขณะที่อากาศยานท าการบิน หรืออากาศยาน
ก าลังเคลื่อนตัวบนทางขับทันที หลังจากน าอากาศยานลงจอดจนกระทั่งอากาศยานหยุด หรือนับจากเวลาที่
อากาศยานเริ่มเคลื่อนตัวบนทางขับ ก่อนน าอากาศยานขึ้นบิน จนกระทั่งถึงเวลาที่อากาศยานได้บินออกจาก
น่านฟ้าไทย 

2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นับจากเวลาที่อากาศยานหยุดเคลื่อนตัว หลังจากอากาศยานลง
จอด จนกระทั่งถึงเวลาที่สถานการณ์สิ้นสุดลงหรือเวลาที่อากาศยานเริ่มเคลื่อนตัวบนทางขับก่อนจะน า 
อากาศยานขึ้น 

 11.1.5 การควบคุม  

 เพ่ือที่จะลดระดับผลของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการสูญเสียชีวิตและ 
การท าลายทรัพย์สิน ต้องมีการจัดเตรียมเพ่ือการตอบสนองที่มีประสิทธิผลกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ืนๆ  ต้องใช้มาตรการ
ที่ เหมาะสมเ พ่ือความปลอดภัยของผู้ โดยสารและผู้ประจ าหน้าที่ ในอากาศยานของอากาศยาน  
ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่จอดอยู่บนดินแดนของรัฐภาคี
จนกระท่ังมีการเดินทางต่อไปได ้

 เมื่อได้รับแจ้งการกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของ 
กระทรวงคมนาคมที่จะปฏิบัติการใช้ศูนย์ควบคุมอุบัติการณ์แห่งชาติ  (The National Incident Control 
Center: NICC) และด าเนินการกิจกรรมอื่นๆตามทีร่ะบุไว้ในแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการของศูนย์ควบคุม (Control Center) จะต้องท าให้มั่นใจ
ว่าศูนย์เหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจ า และอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดใช้งานได้  
ตามต้องการ 

 เมื่อได้รับการแจ้งการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นที่สนามบินหรือ 
มีผลกระทบกับอากาศยานขณะท าการบิน เป็นความรับผิดชอบของผู้ด าเนินงานสนามบินในการเริ่มปฏิบัติการ
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (The Emergency Operation Center: EOC) และด าเนินการอ่ืนๆให้สอดคล้อง
คล้องกับแผนเผชิญเหตุสนามบิน 

 กลุ่มส าหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบิน(An Aviation Security Response Group) 
จะต้องถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เพ่ือการจัดการและประสานงานในการ
ตอบสนองต่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจี้อากาศยาน  
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กลุ่มส าหรับการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบิน ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ส่วนรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 

2) หน่วยงานผู้ด าเนินงานสนามบิน 

3) ตัวแทนสถานีผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

4) หน่วยงานผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

5) หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

6) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

7) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

8) หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่มการตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบินจะเป็นศูนย์ประสานงานที่ส าคัญส าหรับควบคุมและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องตอบสนองด้านการบินในระดับสนามบิน บทบาทพ้ืนฐานของกลุ่ม 
การตอบสนองการรักษาความปลอดภัยการบินในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่สนามบิน คือสนับสนุน  
ทางเทคนิคและค าแนะน าการด าเนินงานด้านการบินให้กับผู้สั่งการจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ การใช้กลไก
สนับสนุนจากองค์กรอุตสาหกรรมการบินและทรัพยากรของสนามบิน 

 11.1.6 การจัดการให้บริการในการเดินอากาศ  

 ในกรณีที่อากาศยานที่ถูกการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านเข้ามาในน่านฟ้าไทย 
และมีความประสงค์ที่จะลงจอด ณ สนามบินใดๆ ของประเทศไทย หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ต้องให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองเที่ยวบินดังกล่าวและจะต้อง
เตรียมพร้อมต่อการลงจอดฉุกเฉิน และด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือเร่งการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการลงจอดรวมถึงการอนุญาตให้ลงจอด 

 เมื่ออากาศยานลงจอดในจุดจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) แล้ว ให้
ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสม 

 เมื่ออากาศยานจอดเรียบร้อยจะต้องน ามาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าอากาศยานได้ถูกหน่วงเหนี่ยวให้จอดอยู่กับพ้ืน  เว้นแต่ว่ามีเหตุจ าเป็นที่อากาศยานจะต้องเดินทาง
ต่อไปเพ่ือรักษาชีวิตคนที่อยู่บนอากาศยาน การพยายามที่จะถ่วงเวลาอากาศยานที่จอดอยู่บนพื้นดินจะต้องไม่
ท าให้อากาศยานใช้การไม่ได้ เผื่ออาจมีกรณีที่จ าเป็นต้องให้อากาศยานออกเดินทางได้ 

 ประ เทศไทยจะต้ องปรึ กษารั ฐของผู้ ด า เนิ นการ เดิ นอากาศและจะต้ องร่ วมมื อกับรั ฐ อ่ืนๆ  
เพ่ือจุดประสงค์ของการเตรียมการตอบสนองร่วมกันของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้  เมื่อใช้มาตรการในดินแดนของรัฐ เพ่ือท าให้ผู้โดยสารและ 
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ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานของอากาศยานเป็นอิสระจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ประเทศไทยจะต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถของรัฐของผู้ด าเนินการเดินอากาศ รัฐของ
ผู้ผลิต และรัฐของผู้จดทะเบียนอากาศยาน ถ้าจ าเป็น 

 ในกรณีที่อากาศยานที่ถูกการกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายผ่านเข้ามาใน 
น่านฟ้าไทย หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศจะต้องให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองเที่ยวบินขณะอยู่
ในน่านฟ้าไทย หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศจะต้องส่งข้อมูลไปยังรัฐอ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบ 
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของสนามบิน
ปลายทางและสนามบินที่คาดว่าจะลงจอดเพ่ือจะได้มีการด าเนินการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม ณ สนามบิน 
ที่อากาศยานจะลงจอดนั้น 

 เมื่อได้รับการแจ้งเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงอากาศยาน 
ที่ผิดปกติ (อากาศยานที่ล้มเหลวในการตอบสนอง) ที่เกิดขึ้นที่สนามบินหรือมีผลกระทบกับอากาศยาน 
ที่ท าการบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ด าเนินงานสนามบินเป็นผู้รับผิดชอบในการเริ่มด าเนินการจัดการ
ตามแผนและปฏิบัติการเพ่ิมเติมจากนี้ตามกระบวนการที่ได้รับการเห็นชอบ 

 หน่วยงานทั้งหมดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเริ่มด าเนินการของศูนย์การควบคุมอุบัติการณ์จะต้องท าให้
แน่ใจว่า ศูนย์เหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาและทดสอบเป็นประจ า และอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดใช้งานได้ตาม
ต้องการ  

 11.1.7 การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ  

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนผู้ เชี่ยวชาญ ในกรณีที่มีการกระท า 
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งบทบาทและความรับผิดชอบของทีม 
ที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวและวิธีการติดต่อเพ่ือให้มาเริ่มปฏิบัติการ ควรจะถูกรวบรวมไว้ในแผนเผชิญเหตุ  
ที่เก่ียวข้อง 

 ทีมผู้ เชี่ ยวชาญสนับสนุนส าหรับการตอบสนองการกระ ท า อัน เป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายจะข้ึนอยู่กับธรรมชาติของการกระท า แต่ในเหตุการณ์การจี้อากาศยานจะต้องรวมถึง 

1) ทีมเจรจาต่อรองตัวประกัน (Hostage Negotiation Team) 

2) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 

3) ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

4) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

5) ผู้แทนส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

6) ล่ามเพ่ือช่วยเหลือในการเจรจาต่อรอง 
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7) นักจิตวิทยา 

8) ผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

 11.1.8 สื่อมวลชน  

 ในระหว่างการเกิดการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
จะต้องหลีกเลี่ยงจากการติดต่อกับสื่อมวลชน และการขอข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกส่งผ่านและถูกจัดการโดย
ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือแน่ใจว่าได้ควบคุมข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องที่ให้กับสื่อมวลชน 

  สื่อมวลชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่จะท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง 
และสื่อมวลชนจะต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล การประสานงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งระหว่าง
ผู้สั่งการการปฏิบัติการ (Operations Command)   รัฐบาล หน่วยบริการข้อมูล สนามบินและผู้ด าเนินการ
เดินอากาศท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน 

 ห้องแถลงข่าวจะต้องถูกจัดขึ้นโดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน โดยแยกออก
จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) 

 11.1.9 การทบทวนอุบัติการณ์ 

 หลังจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือดูประสิทธิผลของมาตรการรักษาความปลอดภัยและกระบวนการที่บรรจุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และท าการปรับเปลี่ยนแผนตามความจ าเป็นทันทีที่
เป็นไปได้หลังจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นใน หรือเก่ียวข้องกับประเทศ
ไทย ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะต้องจัดท ารายงานถึงบทบาทหน้าที่ รายละเอียดของ
ปัญหาและความส าเร็จในการเผชิญปัญหาหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ความมีประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารและการสังเกตตามความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ 
หรือข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

 ผลของการทบทวนและการวิเคราะห์จะต้องถูกส่งให้ผู้ที่มีส่วนร่วม พร้อมกับค าแนะน าใดๆ ที่อาจจะเป็นข้อ
ปรับปรุ งและแก้ ไขความบกพร่อง การปรับปรุ ง ใดๆ  ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะต้องประสานกับหน่วยงานมีอ านาจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิดผ่านทาง 
คณะกรรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
สนามบิน 

 ภายหลังการทบทวนและการวิเคราะห์ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องจัดให้มี 
การประชุมหารืออย่างเป็นทางการเพ่ือวิจารณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  ซึ่งจะต้องมีตัวแทนของผู้ด าเนินงาน
สนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
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 11.1.10 การรายงาน  

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายในประเทศไทย 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องส่งข้อมูลไปยังรัฐที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริการจราจรทางอากาศ รวมถึงสนามบินปลายทางที่คาดหมาย เพ่ือให้มีเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสม
และทันเวลาระหว่างเส้นทางการบินก่อนถึงสนามบินปลายทาง 

 ก่อนการลงจอดของอากาศยานซึ่งอยู่ภายใต้การกระท า อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องแจ้งรัฐที่อากาศยานจดทะเบียนและรัฐผู้ด าเนินการ
เดินอากาศทันที เกี่ยวกับการลงจอดและต้องส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ต่อ 

1) รัฐที่จดทะเบียนและรัฐผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

2) รัฐซึ่งมีประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ ์

3) รัฐซึ่งประชาชนถูกจับเป็นตัวประกัน 

4) รัฐซึ่งมีประชาชนอยู่บนอากาศยาน  

5) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องเตรียมและส่งรายงานสองฉบับให้กับองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

1) รายงานเบื้องต้นของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รายงานฉบับนี้
จะต้องส่งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายใน 30 วัน โดยใช้ภาษาที่ใช้งานภาษาใดภาษาหนึ่ง
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

2) รายงานฉบับสมบูรณ์ของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ จะต้องถูกส่งให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายใน 60 วัน โดยใช้ภาษาที่ใช้
งานภาษาใดภาษาหนึ่งขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

บทที ่11 
 

 
ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561   11-9  

 
 

11.2 แผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ด าเนินงาน  

 ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนในประเทศไทย จะต้องมีแผนที่ท าให้แน่ใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท า  
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรือ
เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะมีการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 แผนต่างๆ เหล่านี้ควรต้องรวมการประสานงานระหว่างผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนขนส่งสินค้า  เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไว้ในแผนและควรจะระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบ  
ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้ด าเนินงานสนามบิน ที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่ สนามบิน และต่อผู้ใช้สิ่งอ านวย 
ความสะดวก รวมถึงระบุจุดจอดอากาศยานที่แยกออกมา ( Isolated Aircraft Parking Position) ของ
สนามบินลงในแผนเผชิญเหตุ 

2) ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ที่มีต่อผู้โดยสาร ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานและอากาศยาน 

3) หน่วยงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

4) ตัวแทนควบคุมขนส่งสินค้า และตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ 

5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องถิ่น 

6) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งโดยปกติส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะต้องได้รับแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยทันทีด้วยวาจาใน
เบื้องต้น 

 แผนต่างๆเหล่านี้  ควรถูกจัดเตรียมไว้เพ่ือความต่อเนื่องของการรักษาความปลอดภัย เพ่ือตอบสนองต่อ
เหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 
ความปลอดภัย ความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงในการข่มขู่ 

 ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ควรท าให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เหตุการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และการละเมิดการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนเพ่ือท าการวิเคราะห์ และเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการจัดท ามาตรการที่จะป้องกันการเกิด
เหตุการณ์ขึ้นอีก แผนงานต่างๆควรจะถูกแก้ไขเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น และควรที่จะถูกทบทวน และท าให้
ทันสมัยอย่างน้อยทุก 12 เดือน และในทุกครั้งที่มีการน าแผนไปปฏิบัติจริง 
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 ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม 
การขนส่งสินค้าทางอากาศ  ตัวแทนควบคุมด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ จะต้องระบุถึงหน้าที่รับผิดชอบและ
การปฏิบัติที่ก าหนดในการตอบสนองต่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบิน 
พลเรือน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และการละเมิดการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือน และความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมหรือการเมืองที่มีผลกระทบต่อการบิน  
พลเรือนไว้ใน 

1) แผนรักษาความปลอดภัย (Security Programs) 

2) ค าสั่งที่มีต่อพนักงาน (Staff Instruction) 

3) แผนฝึกอบรมพนักงาน 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานทั้งหมดรับทราบหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองและขั้นตอนทั้งหมดที่ถูกต้อง 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องทบทวนขั้นตอนการท างานตามบทนี้กับบุคลากรที่มีความรับผิดชอบของขั้นตอน
ต่างๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 แผนเผชิญเหตุจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 

1) การยึดอากาศยาน (ส าหรับผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ และผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ) 

2) การโจมตีด้วยอาวุธ หรือการก่อวินาศกรรมที่กระท าต่ออากาศยาน ต่อสิ่งปลูกสร้าง หรือต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่สนามบิน ซึ่งรวมถึงการโจมตีที่กระท าต่อพ้ืนที่ใกล้เขตสนามบิน 

3) การขู่วางระเบิด  

4) การตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้าม ทั้งในพ้ืนที่สนามบิน และในอากาศยาน 
รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวออกจากพ้ืนที่ 

5) การควบคุมฝูงชน หรือเหตุการณ์ท่ีสื่อมวลชนมีความเก่ียวข้อง 

6) การจับตัวประกัน 

7) การละเมิดด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
สาธารณชน หรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน 
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11.3 การฝึกซ้อม (Security Exercise) 

 การฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นการทดสอบการปฏิบัติของมาตรการและ
ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสม
ของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องท าการฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ให้ครบทุกหัวข้อ 
ทั้งนี้ ผู้ด าเนินงานสนามบินต้องท าการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนร่วมกับแต่ละผู้
ด าเนินงาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกซ้อมจะแบ่งออกตามประเภทของสนามบิน (Category of 
Airport) ตามเอกสารแนบ 6 โดยมีจ านวนครั้งการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ประเภทการฝึกซ้อม 
 

ประเภทของสนามบิน 
การฝึกซ้อมบนโต๊ะจ าลอง (Table-top Exercise)  

หรือการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) 
การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ  
(Full-scale Exercise) 

สนามบินประเภทที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อย ทุก 2 ปี 
สนามบินประเภทที่ 2 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อย ทุก 2 ปี 
สนามบินประเภทที่ 3 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อย ทุก 3 ปี 
สนามบินประเภทที่ 4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อย ทุก 3 ปี 

 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องแจ้งให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบก่อนจะมี
การฝึกซ้อมแผน เพ่ือส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะท าการพิจารณาเข้าร่วมในทีมผู้ประเมินเมื่อ
เห็นสมควร 

ผู้ด าเนินงานสนามบินจะต้องจัดการฝึกซ้อมตามจ านวนครั้งที่ก าหนดข้างต้น และอาจมีการเพ่ิม
จ านวนการฝึกซ้อมตามผลการประเมินความเสี่ยง 

การฝึกซ้อมต้องมีการสรุปและประเมินผลโดยน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข ส าหรับใช้ใน
การฝึกซ้อมครั้งต่อไปและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท าอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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บทที่ 12 การประเมินประสิทธิผล 

12.1 แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) 

 12.1.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASP) 

 เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือหาจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

 เ พ่ือก าหนดแนวทางแก้ ไขในการจั ดการ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ต ามข้ อก าหนดของแผนรั กษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และปิดจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน 

 12.1.2 อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนควบคุมคุณภาพ 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASQCP) โดยผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยจะลงนามในแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(NCASQCP) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASC) 

 ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) รวมถึงตรวจหาจุดอ่อนต่างๆใน
ระบบการรักษาความปลอดภัย 

 ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรับผิดชอบในการเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) เพ่ือหาจุดอ่อนในระบบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวให้กับผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผู้ด าเนินงานสนามบินสาธารณะ ผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) จะต้องยินยอมให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 5.2 

 ผู้ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
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12.2 กิจกรรมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน มีดังต่อไปนี้ 

 12.2.1 การตรวจทั้งระบบ (Audit)  

 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) การตรวจสอบเชิงลึกการปฏิบัติตาม 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติทั้งระบบ  

 12.2.2 การตรวจสอบ (Inspections)  

 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Security Inspection) การตรวจสอบการน าข้อก าหนด
ของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติไปปฏิบัติใช้ของสายการบิน สนามบิน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยการบิน  

 12.2.3 การทดสอบ (Tests) 

 การทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security test) การทดสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
การบินแบบลับและเปิดเผยที่จ าลองสถานการณ์ความพยายามจะก่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย 

 12.2.4 การส ารวจ (Survey) 

 การส ารวจการรักษาความปลอดภัย (Security Survey) การประเมินความต้องการด้านการรักษา 
ความปลอดภัย รวมถึงการระบุจุดอ่อนต่าง ๆ ที่อาจจะถูกคนร้ายโจมตี หรือกระท าการกระท าอันเป็นการ
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการให้ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุง (The Recommendation of 
Corrective Actions) 

 12.2.5 การสอบสวน (Investigation) 

 ส านักงานการบินพลเรือนแห่ งประเทศไทยจะต้องด า เนินการสอบสวนการกระท า อัน เป็น 
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศไทยและ การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรณีที่ส าคัญโดยหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)  ผลของ 
การสอบสวนจะเป็นรายงานที่มีชั้นความลับ จะน าเสนอถึงผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

12.3 ระบบการรายงานที่มีชั้นความลับ (Confidential Reporting System) 

 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องจัดท าระบบรายงานที่มีชั้นความลับที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสาร 
ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน พนักงานภาคพ้ืนและสาธารณชนให้ข้อมูลแก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประเด็นซึ่งไม่เป็นการปฏิบัติตามกับข้อก าหนดตามแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ระบบการรายงานควรเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนที่ สนามบินและ 
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ที่ติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบิน ว่ามีระบบนี้อยู่ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องมี 
การรับประกันว่ารายชื่อหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ให้ข่าวทางลับจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับ 

12.4 ฐานข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย  

 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดของข้อบกพร่องที่
ระบุในระหว่างการด าเนินการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Audit) การตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Inspection) การส ารวจการรักษาความปลอดภัย (Survey) การทดสอบการรักษา
ความปลอดภัย (Test) และต้องใส่รายละเอียดข้อบกพร่องรวมถึงประเด็นของการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ซ่ึงจะน าเสนอภายใต้ระบบการรายงานที่มีชั้นความลับตามรายละเอียด ข้อ 12.3 รายละเอียดของ 
การด าเนินการแก้ไขจะถูกน าไปรวมไว้ตามความเหมาะสม ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้อง
รวบรวมการวิเคราะห์ของสาเหตุและรูปแบบของการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างสม่ าเสมอพร้อมกับ
รายละเอียดของการด าเนินการที่ท าให้การใช้งานของฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ 

12.5 การพิจารณาการจัดท าแผนด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพของส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทย 

 ในการพิจารณาการจัดท าแผนด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จะท ากิจกรรมควบคุมคุณภาพ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ประเภทการ
ให้บริการ ปริมาณผู้ใช้บริการ ประวัติผลการตรวจสอบที่ผ่านมา หรือปัจจัยอ่ืนๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาคส่วน
ด้านอุตสาหกรรมการบินตามการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ สนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่จดทะเบียนในไทย 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ ตัวแทนสินค้าทางอากาศ หน่วยงานด้านการบินอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้บริการครัว
การบิน ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ 

 รายละเอียดข้อพิจารณาในแต่ละภาคส่วนด้านอตุสาหกรรมการบิน มีดังต่อไปนี้ 

1) สนามบิน โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

• ภัยคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัย 
• ขนาดของสนามบิน 
• ประเภทของสนามบิน 
• ความหนาแน่นของจ านวนผู้โดยสารหรือความถี่ของจ านวนเที่ยวบิน 

2) ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

• ขนาดของการด าเนินงานของสายการบิน 
• สัดส่วนการเป็นเจ้าของจากต่างประเทศ 
• ผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพครั้งล่าสุด 
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• แผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

3) ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

• การด าเนินการที่มีความเสี่ยงสูง 
• ผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพครั้งล่าสุด 

4) ตัวแทนสินค้า โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

• ขนาดและสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินการ เช่น Cargo Terminal Operators ที่
สนามบินหลัก 

• จ านวนและประเภทของสินค้าที่รับ 
• ผลการด าเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพครั้งล่าสุด 

5) ผู้ด าเนินงานด้านการบินอ่ืนๆ รวมถึง ผู้ให้บริการครัวการบินและผู้ให้บริการการจราจรทาง
อากาศ 

ทั้งนี้ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แบ่งสนามบินออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสามารถดูได้ใน
เอกสารแนบ 6 ประเภทของสนามบิน (Category of Airport) 
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บทที่ 13 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ  

13.1 วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของบทนี้ คือเพ่ือให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ด าเนินงานสนามบิน 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศและหน่วยงานอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องปรับส่วนประกอบที่ เกี่ยวข้องของแผนรักษา  
ความปลอดภัย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระดับภัยคุกคามที่อยู่ในเขตราชอาณาจักรไทย รวมถึงสถานการณ์  
ภัยคุกคามระหว่างประเทศ ความลับของข้อมูลภัยคุกคามดังกล่าวและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลภัย
คุกคามจะต้องผ่านการพิจารณาท่ีต้องผ่านการพิจารณาที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม 

13.2 การประเมินภัยคุกคาม 

ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) มีความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประเมินข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนในประเทศไทย  
และที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกส่งไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Council: NSC) และผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการให้ค าแนะน า 
การเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามต่อผู้ด าเนินงานสนามบิน หน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนเมื่อจ าเป็น ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการ
บริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ก าหนด
แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าแนะน าในการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนหน่วยงานดังกล่าวจะเริ่มต้นการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เหมาะสมตามที่ผู้อ านวยการส านักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะน า 

 ภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนที่มีผลกระทบต่อราชอาณาจักรไทย แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

  ก) ระดับที่ 1 ระดับต่ า ไม่มีข้อมูลข่าวกรองที่สามารถพิสูจน์ได้ที่ชี้ว่าผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือ
สนามบินเป็นเป้าหมายเพ่ือการโจมตีแต่มีความเป็นไปได้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายโดยกลุ่มหรือบุคคลด้วยเหตุผลต่างๆ 

  ข)  ระดับที่  2  ระดับกลาง  ข่าวกรองที่ ส ามารถพิสู จน์ ได้ ชี้ ได้ ถึ ง โอกาสที่ น่ าจะเป็น ไป ได้ 
ว่าการด าเนินงานการบินพลเรือนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี 

  ค) ระดับ 3 ระดับสูง ข่าวกรองที่สามารถพิสูจน์ได้ชี้ได้ถึงโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ว่าการด าเนินงานการ
บินพลเรือนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีระดับสูง 

ง) ระดับ 4 ระดับสูงสุด ข่าวกรองที่สามารถระบุได้ชี้ชัดว่าการด าเนินงานการบินพลเรือนเป็นเป้าหมายที่
จ าเพาะเจาะจงในการโจมตีอย่างแน่นอน 
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 ดังนั้นระดับภัยคุกคามต่อการด าเนินการการบินพลเรือนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งจะมีแนว
ทางการปฏิบัติตามระดับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนอยู่ในคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนประเทศไทย มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับฐานที่บรรยายรายละเอียดในแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ถูกพิจารณาว่ามีความเพียงพอที่จะจัดการภัยความ
เสี่ยงระดับ 1 แต่จะต้องมีการเพ่ิมมาตรการขึ้นเป็นระดับ 2 จนถึงระดับ 4 เมื่อมีภัยคุกคามสูงขึ้นการเพ่ิม
รูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นและส าคัญในแผนเผชิญเหตุ  รวมถึงผู้
ด าเนินงานสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการบินทั่วไป งาน
ให้บริการทางอากาศ และตัวแทนควบคุม จะต้องจัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยง โดยให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนประเทศไทย (Thailand Aviation Security Risk Assessment Handbook) 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับฐาน ที่มีรายละเอียดอยู่ในแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP) มีเป็นพ้ืนฐานต่อการปกป้องอากาศยาน และพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบิน  
อย่างไรก็ตามสนามบินและโครงสร้างพ้ืนฐานของสนามบินอาจเป็นเป้าหมายของการโจมตีได้เช่นกัน 
เพราะอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของรัฐ ในกรณีเช่นนี้สิ่งที่ติดตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่
ภายนอกพ้ืนที่หวงห้ามของสนามบินซึ่งอาจจะได้รับการจัดการรักษาความปลอดภัยไม่มากอาจจะตกเป็น
เป้าหมายของการโจมตี มาตรการปกป้องส าหรับพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะถูกพิจารณาและถูกน าไปปฏิบัติจริง 
ตามความเหมาะสมกับระดับภัยคุกคาม 

 ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจออกค าสั่งด้านการรักษาความปลอดภัย
(Security Direction)  และค าแถลงการณ์ด้ านการรั กษาความปลอดภัย ( Security Bulletin)  ตาม 
ความเหมาะสม เพ่ือที่จะโต้ตอบต่อการคุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างรวดเร็วกับการบินที่ในขณะที่
มาตรการปัจจุบันไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับสถานการณ์เร่งด่วนหรือเทคโนโลยี 

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ พบว่ามีความล้มเหลวใด ๆ ก็ตามที่ชี้เฉพาะได้ว่าเกิดขึ้นจาก ระบบ นโยบาย
หรือขั้นตอนการปฏิบัติหรือจุดอ่อนใด ๆ ที่ระบุว่าเป็นผลมาจากการตรวจสอบจะได้รับการแก้ไขผ่านการแก้ไข
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในระดับช าติ  แผนรั กษาความปลอดภั ยสนามบิน  ( ASP) , และ /  หรื อแผนรั กษา 
ความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

        นอกจากนี้ ในส่ วนของแผนรั กษาคว ามปลอดภั ย ในการบินพล เรื อนแห่ งชาติ ยั ง จ ะมี 
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

• ข้อมูลภัยคุกคาม 

• การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• มาตรฐาน ICAO และการปฏิบัติที่แนะน า 
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บทที่ 14 การเงิน 

14.1 การสนับสนุนทางการเงินด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  

 14.1.1 ทั่วไป 
ในการเก็บค่าธรรมเนียมด้านรักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้บริการจะใช้หลักคืนต้นทุน การพิจารณา

ควรจะปฏิบัติตามรายงาน Conference on Aerodromes and Route Facility Economic (CARFE) โดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  การพิจารณาร่วมกันควรเกิดข้ึนก่อนที่จะเกิดต้นทุนการรักษาความปลอดภัยจากสนามบิน 
ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือหน่วยงานอื่นๆ 

2)  ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บต้นทุนของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน
จากผู้ใช้บริการด้วยความยุติธรรมและเสมอภาคซึ่งท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกัน 

3)  การเก็บค่าใช้จ่ายหรือการโอนต้นทุนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ควรมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับต้นทุนที่ใช้ในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น และไม่ควรให้เรียกเก็บเกินต้นทุนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

4)  ไม่ควรมีการแบ่งแยกผู้โดยสารประเภทต่างๆ เมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในระดับต่างกัน ต้นทุนเพ่ิมเติมเกิดจากระดับการรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้นจากปกติ  
แก่ผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งอาจเรียกเก็บได้จากผู้โดยสารเหล่านี้ 

5)  เมื่อต้นทุนการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้รับการฟ้ืนฟูผ่านทางค่าใช้จ่าย วิธีการที่
ใช้ควรจะตัดสินใจโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย (The method used should be discretionary) แต่ค่าใช้จ่าย
ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทั้งจ านวนผู้โดยสารหรือน ้าหนักอากาศยาน หรือจากปัจจัยทั้งสอง ต้นทุนการรักษา  
ความปลอดภัยจัดสรรแก่ผู้เช่าสนามบินอาจเรียกคืนผ่านทางค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

6)  ค่าใช้จ่ายอาจเก็บรวบรวมจากทั้งเป็นส่วนเพ่ิมเติมของค่าใช้จ่ายที่มีอยู่หรือในรูปแบบของ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่แยกออกต่างหากแต่ควรขึ้นอยู่กับบัญชีที่แยกจากกัน และเหตุผลที่เหมาะสม  

นโยบายของประเทศไทยคือการเงินด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนเป็นต้นทุน 
การด าเนินงานของสนามบินและของผู้ด าเนินการเดินอากาศ ตลอดจนผู้ร่วมอุตสาหกรรมการบิน 

หน้าที่ตามกฎหมายของกรมการบินพลเรือนมาจากเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามปกติ 
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บทที่ 15 เอกสารแนบ 

 

เอกสารแนบ 1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

เอกสารแนบ 2 วัตถุต้องห้าม 

เอกสารแนบ 3 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

เอกสารแนบ 4 โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

เอกสารแนบ 5 แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เอกสารแนบ 6 ประเภทของสนามบิน (Category of Airport) 
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เอกสารแนบ 1  

นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
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เอกสารแนบ 2 

วัตถุต้องห้าม (Prohibited Items) 

1. วัตถุดังต่อไปนี้ห้ามพกพาผ่านขึ้นห้องโดยสารอากาศยานและพ้ืนที่หวงห้าม ด้วยเหตุผลเพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัย 

 ก) ปืน อาวุธปืน กลอุปกรณ์อ่ืนที่สามารถส่งลูกกระสุนลอยโค้งไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้กลอุปกรณ์ที่ถูก
ออกแบบเพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสโดยการส่งลูกกระสุน ซึ่งรวมถึง 

  • อาวุธปืนทุกประเภท รวมถึง ปืนพก ปืนสั้น ปืนพกลูกโม่ ปืนยาว ปืนไรเฟิล 

  • ปืนเด็กเล่น ปืนจ าลอง (Replicas) ปืนเลียนแบบ (Imitation Firearm) ที่มีขีดความสามารถที่ท าให้
คิดว่าเป็นปืนจริง 

  • ส่วนประกอบของอาวุธปืน ยกเว้นกล้องติดปืน (Telescopic Sight)  

  • ปืนอัดอากาศและปืนคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงปืนพก กระสุนปืน ปืนยาว ปืนไรเฟิลรวมถึงปืนยิง
กระสุนชนิดกลม (Ball Bearing Gun)  

  • ปืนส าหรับจุดพลุสัญญาณ (Signal Flare Pistols) และปืนส าหรับให้สัญญาณในการเริ่มการแข่งขัน 
(Starter Pistols) 

  • ธนู หน้าไม้ ลูกศร ลูกธนู  

  • ปืนฉมวกแบบต่าง ๆ  

  • ที่ยิงสัตว์ง่ามหนังสติ๊กแบบต่างๆและเครื่องเหวี่ยงกระสุน 

 ข) กลอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษส าหรับท าให้หมดความรู้สึกหรือเคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งรวมถึง 

  • กลอุปกรณ์ส าหรับท าให้กระตุก เช่น ปืนของลูกดอกไฟฟ้าท าให้กระตุก หมดสติ (Stun Guns) หรือ
กระบองที่ใช้ตีท าให้หมดสติ (Stun Batons) 

  • อุปกรณ์ท าให้สัตว์สลบ หมดสติ (Animal Stunners) หรือ เครื่องสังหารสัตว์  

  • สารเคมีที่ท าให้พิการหรือท าให้ร่างกายไม่สามารถท างานได้ตามปกติ แก๊สและสเปรย์ เช่น สเปรย์
เครื่องเทศ (Mace) สเปรย์พริกไทยหรือพริกป่น สเปรย์กรด สเปรย์ส าหรับไล่สัตว์ (Repellent Sprays) และ 
แก๊สน้ าตา 

 ค) วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคมท่ีถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งรวมถึง 

  • วัตถุท่ีถูกออกแบบส าหรับสับ เช่น ขวาน (Hatchects) มีดใหญ่ส าหรับหั่นเนื้อและปังตอ (Cleavers) 

  • ขวานฟันน้ าแข็ง หรือเครื่องมือเจาะน้ าแข็ง 
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  • ใบมีดโกน คัตเตอร์ตัดกล่องกระดาษ มีดสารพัดประโยชน์ มีดโกนหนวดต่าง ๆ 

• มีดที่มีใบมีดความยาวมากกว่า 6 เซนติเมตร 

• กรรไกรที่มีขากรรไกรยาวมากกว่า 6 เซนติเมตรจัดจากจุดหมุน 

  • เครื่องมือส าหรับใช้ในการต่อสู้ทุกประเภทที่มีปลายแหลมหรือมีขอบคมรวมถึงดาวกระจาย 

  • ดาบและกระบี่ประเภทต่าง ๆ 

 ง) เครื่องมือช่าง เครื่องมือที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้ เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นภัยคุกคาม  
ต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ซึ่งรวมถึง 

  • แชลง ตะขอเกี่ยวสินค้า (Crowbars) 

  • สว่านเจาะประเภทต่าง ๆ 

  • เครื่องมือช่างใดๆ ที่มีใบมีดหรือก้านยาวมากกว่า 6 เซนติเมตร ซึ่งใช้เป็นอาวุธได้ เช่น ไขควง สิ่ว 

• เครื่องมือช่าง ซึ่งใช้เป็นอาวุธได้ เช่น ไขควง สิ่ว 

  • เลื่อยประเภทต่าง ๆ 

  • เครื่องพ่นไฟ (Blowtorched) 

  • ปืนลูกศร (Bolt Guns) หรือปืนยิงตะปู (Nail Guns)   

 จ) สิ่งของไม่มีคม วัตถุท่ีถูกออกแบบเพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสเมื่อใช้วัตถุนั้นตี ซึ่งรวมถึง 

  •ไม้เบสบอล ไม้ซอฟท์บอล และไม้คริกเก็ต 

  • กระบองประเภทต่างๆ เช่น กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มหัวเป็นดีบุกหรือกระบองสั้นของต ารวจ 

  • อุปกรณ์ส าหรับใช้ต่อสู้ป้องกันตัวประเภทต่างๆ เช่น ไม้กระบองคู่ หรือพวงกุญแจส าหรับใช้ป้องกัน
ตัวเอง 

  • สนับมือ 

  • ไม้กอล์ฟ 

  • ไม้ฮอกกี้ และไม้เลอครอส (Lacrosse Sticks) 

  • ไม้คิว 

  • ไม้ค้ าส าหรับเล่นสกี 
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 ฉ )  วั ตถุ ร ะ เบิ ดและกล อุปกรณ์ ระ เบิ ด เพลิ งหรื อกล อุปกรณ์ระ เบิดแสวง เครื่ อ งวั ตถุ ร ะ เบิด 
หรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ซึ่งรวมถึง 

  • กระสุนปืน 

  • เชื้อประทุระเบิด (Blasting caps) 

  • ที่จุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 

  • อุปกรณ์จ าลองของระเบิดเพลิง (Replica) หรือระเบิดแสวงเครื่อง  

  • ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ  

  • พลุ ดอกไม้ไฟ  

  • เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด ค วั น ห รื อุ ป ก ร ณ์ อ่ื น ใ ด ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  ( Smoke- generating Canister  
or Cartridges) 

  • ระเบิดไดนาไมต์ ดินระเบิด และระเบิดพลาสติก 

  • คบเพลิง 

 ช) ของเหลว เจล สเปรย์หรือวัตถุและสารอ่ืนๆ ที่ เป็นไปตามประกาศส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยในหัวข้อที่เก่ียวข้อง     

2. ระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องระเบิด หรืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  ห้ามน าขึ้นห้ องระวางเก็บ
สินค้าหรือพ้ืนที่จัดเก็บอ่ืนในอากาศยานทั้งหมด เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย  ซึ่งรวมถึง 

• อาวุธปืน 

• กระสุนปืน 

• เชื้อประทุระเบิด (Blasting caps) 

• ที่จุดระเบิดและฟิวส์ (Detonators & Fuses) 

• ลูกระเบิด ระเบิดต่าง ๆ 

• พลุหรือดอกไม้ไฟ 

• เครื่องก าเนิดควันหรือุปกรณ์อ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน (Smoke -generating Canister or Cartridges) 

• ระเบิดไดนาไมต์ ดินปืน หรือระเบิดพลาสติก 
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เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งนี้ในส่วนวัตถุอันตราย 
(Dangerous Goods) ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
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เอกสารแนบ 3 

โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) 

1. วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP)ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยและตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของแผนรักษา  
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) คือการท าให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยการบินและหน้าที่
รับผิดชอบได้มีการก าหนดขึ้นอย่างชัดเจนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้สามารถเข้าใจกันอย่างชั ดแจ้ง 
ตลอดจนมีการอธิบายและแจกแจงรายละเอียดของมาตรการที่จ าเป็นต้องน าไปปฏิบัติที่สนามบินเพ่ือให้
สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil 
Aviation Security Programme – NCASP) 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ต้องถูกจัดท าและพัฒนาขึ้นตามลักษณะแต่ละสนามบิน 
ของประเทศ ซึ่งรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและทุกสนามบินภายในประเทศ ซึ่งมีการด าเนินการที่อาจเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
(ASP) ควรจัดเตรียมขึ้นโดยหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน โดยมีการปรึกษาหารือกับ
ผู้ใช้สนามบินทั้งหมด และเห็นชอบ ลงนาม และลงวันที่โดยผู้จัดการสนามบิน 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรร่างให้มีความสอดคล้องกับโครงร่างซึ่งมีรายละเอียด 
อยู่ในเอกสารแนบนี้และน าเสนอส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรอง โดยควรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นประจ าและอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน  

 การขอแก้ไข เพ่ิมเติมและแจ้งข้อแตกต่างจากแผนรักษาความปลอดภัยฯ นอกเหนือจากการแก้ไขบางส่วน
ซึ่ ง เ กิ ดจากการ เปลี่ ยนแปลง ในกฎหมายระดับชาติ  ควรจะน าส่ ง ไปยั งผู้ มี อ านาจที่ เ กี่ ยวข้ อง 
ด้านการรักษาความปลอดภัยเพ่ืออนุมติก่อนน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 

 แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรมีชั้นความลับตามแนวทางการปฏิบัติของประเทศ และมี
เนื้อหาสาระที่ได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชาติด้านการรักษาความปลอดภัย 
ต่อเอกสาร 

2. ท่ีมาของกฎระเบียบข้อบังคับ 

 กฎหมายระดับชาติ  ให้รายละเอียดในกฎหมายระดับชาติ เช่น พระราชบัญญัติ ซึ่งให้อ านาจโดยชอบต่อ
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

 แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  อ้างอิงถึงข้อความที่ส าคัญของแผนรักษา 
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ที่แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ใช้พ้ืนฐาน และมี
บทบัญญัติเพ่ือการจัดท ามาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติ 
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 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ให้รายละเอียดกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น ระเบียบ 
ที่ใช้ในจังหวัด เทศบัญญัติ ซึ่งให้ฐานอ านาจสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) การอ้างอิงถึง
ส่วนส าคัญของกฎหมายอาญาควรจะรวมไว้ด้วยในจุดที่เกี่ยวข้อง 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ   

 การจัดการสนามบิน อธิบายบทบาทและภารกิจเฉพาะของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าแผนรักษา
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ไปใช้ 

 หน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบิน   ระบุถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยของสนามบิน โครงสร้างของหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินและภารกิจด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินที่ต้องปฏิบัติ 

 อ านาจในการรักษาความสงบ ระบุถึงภารกิจของหน่วยงานต ารวจต่างๆ (ระดับชาติ จังหวัด ท้องถิ่น 
สนามบิน เป็นต้น) หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน  
ควรอธิบายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่เฉพาะและความรับผิดชอบ  
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบินของแต่ละหน่วย  

 ตัวแทนส่วนราชการอ่ืนๆ ระบุถึงบทบาทของส่วนราชการอ่ืนๆ (กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจตรวจคน
เข้าเมือง เป็นต้น) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) 

 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ อธิบายถึงบทบาทของผู้ด าเนินการเดินอากาศ (ทั้งของไทยและต่างประเทศ) ที่
ด าเนินงานที่สนามบินและหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ หรือภารกิจที่ก าหนดให้แก่พนักงานซึ่งช่วย
สนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ควรมีบัญชีรายชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้ที่
รับผิดชอบส ารองของผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละราย พร้อมรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้อง (หมายเลข
โทรศัพท์ทั้งที่ท างานและท่ีบ้าน ที่อยู่ที่บ้าน เป็นต้น) ไว้ในภาคผนวก 

 ผู้ เช่ าพื้นที่สนามบิน  อธิบายถึงความรับผิดชอบของผู้ เช่าและลักษณะของความร่วมมือและ 
การให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน  

 หน่วยราชการส่ วนท้องถิ่ น  ระบุถึ งภารกิจ ใดๆ ที่ จ า เป็นของหน่ วยงานท้ องถิ่ น ในการ ให้ 
ความช่วยเหลือในการน าแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ไปปฏิบัติ 

 หน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนๆ ควรกล่าวรวมถึงหน่วยงานอ่ืนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (ไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสาร ดับเพลิง สุขภาพ เป็นต้น) อธิบายถึงบทบาทของ
หน่วยงานนั้นและสิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตามข้อก าหนด 

 การบินทั่วไป อธิบายถึงแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ที่มีต่อการปฏิบัติการบินทั่วไปที่สนามบิน 
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4. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 ขอบเขต อ านาจหน้าที่ ระบุข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติที่เก่ียวข้อง
ในการจัดตั้งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน อ านาจ หน้าที่นี้จะต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
ภารกิจหลักของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับน าไปใช้ซึ่งข้อก าหนดของแผนรักษาความปลอดภัยในการบิน 
พลเรือนแห่งชาติผ่านทางขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการป้องกันสนามบินอย่างมีประสิทธิผลจากการกระท า
แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯ ควรประชุมกันเป็นประจ า ทั้งเต็มคณะหรือกลุ่มย่อย  
ซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น การประชุมควรมีการท ารายงานการประชุมทุกครั้ง และภายหลังจากได้รับ
การรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมแล้ว ต้องส่งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 องค์คณะ รายชื่อองค์คณะของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ต้องรวมหน่วยงานทั้งหมดที่
เ กี่ ยวข้องกับการด า เนินการของสนามบินที่ มีหน้ าที่ ในการจั ดท าและบั งคับ ใช้มาตรการรั กษา 
ความปลอดภัย รายชื่อควรประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่งและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยสนามบิน  โดยปกติแล้วผู้จัดการสนามบินจะท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่ เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ตามความเหมาะสม 

5. การติดต่อสื่อสาร 

 ในบทนี้ควรอธิบายว่าวิธีการที่ผู้มีอ านาจรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยงาน  
ด้านนโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน จะแจ้งข้อก าหนดของแผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP) ต่ออุตสาหกรรมการบินของรัฐ 

 บทนี้ควรมีข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ ในการปรึกษาและการแจกจ่ายรายงานผล  
การตรวจสอบ การตรวจสอบทั้งระบบ การส ารวจ การทดสอบ และการสอบสวนซึ่งจัดท าโดยหน่วยงาน  
ด้านนโยบายและควบคุมการรักษาความปลอดภัย และควรอธิบายถึงข้อแนะน าและค าแนะน าในการก าหนด
ชั้นความลับที่ถูกต้องและข้ันตอนการปฏิบัติในการจัดการควบคุมข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ในรายงานต่างๆ 

 บทนี้ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในการติดต่อสื่อสารกับรัฐอ่ืนๆ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศและสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยการบิน 

6. ลักษณะของสนามบิน 

 บททั่วไป ควรระบุชื่อ สถานที่ตั้งซึ่งระบุถึงเมืองที่ใกล้ที่สุด และท่ีอยู่เป็นทางการของสนามบิน ลักษณะของ
สนามบิน ชื่อของเจ้าของสนามบิน (Aerodrome Proprietor) หมายเลขโทรศัพท์และ Identification Code 

 พื้นที่นอกเขตการบิน พื้นที่เขตการบิน และพื้นที่หวงห้าม ควรอธิบายด้วยค าบรรยายสั้นๆ ถึงพ้ืนที่นอก
เขตการบินและพ้ืนที่เขตการบินต่างๆ รวมถึงส่วนต่างๆ ของสนามบิน พ้ืนที่เขตการบินของสนามบินควรจะถูก
ก าหนดเขตไว้อย่างชัดเจน และระบุพ้ืนที่หวงห้ามพร้อมทั้งจุดควบคุมการเข้าพ้ืนที่ด้วย และการใช้แผนผัง
สนามบินที่มีมาตราส่วนถูกต้องจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ และควรจะแนบท้ายไว้ในภาคผนวก 
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 เวลาการปฏิบัติงาน  ให้รายละเอียดเวลาการปฏิบัติงานสนามบิน เวลาการปฏิบัติงานของหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่นั้น รวมทั้งให้รายละเอียดว่า  
การควบคุมการเข้าพ้ืนที่หวงห้ามและการรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่นั้นๆ อยู่ภายใต้การปฏิบัติ  
24 ชั่วโมง ขั้นตอนการปฏิบัตินอกเวลางานปกติควรพิจารณาร่วมด้วย  

 โครงสร้างและการปฏิบัติงานสนามบิน 

 แสดงรายชื่อและให้รายละเอียดด้วยค าบรรยายสั้นๆ ของกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ  
ของสนามบินและหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งด าเนินการภายในและจากสนามบิน เช่น หน่วยปฏิบัติการสนามบิน 
(Aerodrome Operating Services) รวมถึงการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การติดต่อสื่อสาร การดับเพลิง
หรือหน่วยปฏิบัติการอ่ืนๆ  

 การควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการจราจรทาง
อากาศเขตประชิดการบินหรือหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศอ่ืน 

 ผู้ด าเนินการเดินอากาศ แสดงรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดที่ใช้สนามบินและจุดปลายทางที่ให้บริการ ให้
รายละเอียดจ านวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน และปริมาณสินค้าทางอากาศโดยรวมของผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในระหว่างช่วง High and Low Season 

 การบินทั่วไป แสดงรายชื่อบริษัทการบินทั่วไปซึ่งด าเนินการบินทั้งเข้าและออกจากสนามบิน ให้
รายละเอียดปริมาณการจราจรของการบินทั่วไป และรวมถึงการรักษาความปลอดภัยที่จัดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการบินทั่วไปและการเข้าถึงพ้ืนที่ลานจอดเพ่ือการพาณิชย์ 

 หน่วยธุรกิจและเอกชน แสดงรายละเอียดผู้เช่าทั้งหมด ร้านค้า บริษัทจัดการสินค้าทางอากาศ บริษัทครัว
การบิน ส านักงานท่องเที่ยว บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน หรือบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ซึ่งปฏิบัติงาน  
ที่สนามบินโดยมีรายชื่อผู้จัดการและหมายเลขโทรศัพท์ และควรจะระบุสถานที่ตั้งในสนามบินและอาคารต่างๆ 
ของบริษัทเหล่านั้นบนแผนที่ซึ่งควรแนบท้ายไว้ในภาคผนวก 

 หน่วยงานทหารหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนทหาร (Paramilitary) ระบุถึงการติดต่อของหน่วยงาน
ทหารและหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนทหารซึ่งปฏิบัติงานที่สนามบิน  ควรมีรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจ 
(Memoranda of Understanding) ด้วย 

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีสนามบิน 

 บทนี้ควรแจงรายละเอียดของมาตรการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ และการควบคุม  
การรักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ที่สนามบินเพ่ือสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
( NCASP)  หัวข้อและตัวอย่างเนื้อหาควรจะปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนเงื่อนไขท่ีแท้จริงของท้องถิ่น 
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 7.1 การรักษาความปลอดภัยสนามบิน 

 มาตรการ ณ ช่องทางเข้าออก  อธิบายถึงการควบคุมวิธีการเข้าออกซึ่งใช้กับพ้ืนที่ควบคุมเ พ่ือ 
การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน รวมถึงรายละเอียดของระบบการอนุญาตบุคคลและยานพาหนะซึ่ง
อ้างอิงกับตัวบุคคลและยานพาหนะและขั้นตอนการตรวจค้นและค้นหาที่ด าเนินการอยู่  อธิบายถึงขอบเขต  
ของการตรวจสอบประวัติซึ่งใช้กับผู้ขอรับอนุญาตทุกประเภท อธิบายถึงลักษณะการลาดตระเวนพ้ืนที่  
พ้ืนที่นอกเขตการบิน พ้ืนที่ของสนามบินที่ควบคุมเพ่ือการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมไปถึงการลาดตระเวน
บริเวณภายนอกสนามบินสนามบินซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้เป็นจุดโจมตีและปล่อยอาวุธจากภาคพ้ืนสู่อากาศ 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ
เกี่ยวกับรั้ว แสงไฟ ระบบป้องกันการบุกรุก โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ซึ่งน ามาใช้กับการรักษาความปลอดภัย
ของพ้ืนที่เขตการบินและพ้ืนหวงห้ามทั้งหมด อากาศยานที่จอดอยู่และลานจอด พ้ืนที่นอกเขตการบินที่อาคาร
ผู้โดยสารและห้องสังเกตการณ์บิน และลานจอดรถ สิ่งอ านวยความสะดวกของการบริการครัวการบิน พ้ืนที่
คลังสินค้า พ้ืนที่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกของสนามบินที่ส าคัญ  

 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องมือ ติดต่อสื่อสารและ 
เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพซึ่งใช้ใน
การป้องกันสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องมือติดต่อสื่อสารและ 
เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พร้อมกับการประเมินความเสี่ยง จุดอ่อนที่อาจถูกแทรกแซง  
โดยอ้างอิงกับระดับความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกกับความปลอดภัยของการเดินอากาศ 

 การบินทั่วไป อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินทั่วไป และข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งน ามาใช้กับผู้
ประจ าหน้าที่ในอากาศยานและผู้โดยสารของการบินทั่วไปซึ่งปฏิบัติงานเข้าไปยังและออกจากสนามบิน ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนเฉลี่ยของเที่ยวบินเข้าออกประจ าวันตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและจ านวน
อากาศยานซึ่งมีฐานอยู่ท่ีสนามบิน 

 7.2 การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

 อ านาจ อธิบายถึงที่มาของอ านาจรัฐด้านเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายท้องถิ่น ให้
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีผู้โดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการไม่อนุญาตให้
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นักการทูต ประธานาธิบดีหรือผู้ปกครอง
ประเทศ ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจค้นหรือค้นหา 

 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศเพื่อการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง (Check-In) 
อธิบายถึงขั้นตอนและสถานที่ Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกลุ่ม
บุคคลหรือผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูง ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันบัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้นเครื่อง 
(Boarding Passes) , ป้ า ยติ ด สั มภ า ร ะ  ( Baggage Tags)  แ ล ะ เ อกส า ร อ่ื นๆ  ร ะบุ ถึ ง อ า น า จ แ ล ะ 
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ความรับผิดชอบของหน่วยที่ท าหน้าที่จัดการ ให้สอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมายของแผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)  

 เอกสารเดินทาง อธิบายถึงสถานที่ เวลา และการตรวจสอบเอกลักษณ์ผู้โดยสารและเอกสารเดินทาง 
โดยรวมถึงผู้โดยสารต้นทาง เปลี่ยนเที่ยวบินและแวะพัก 

 ขัน้ตอนการตรวจค้น อธิบายถึงมาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจค้น รวมถึงสัดส่วนขั้นต ่าที่ต้อง
ใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากน ามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวัตถุต้องห้ามและวัตถุอันตราย มาตรการพิเศษส าหรับ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์  มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบั ติ ส าหรับบุคคลซึ่ งมี 
ความจ าเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจค้นส่วนตัว และการปฏิบัติเมื่อค้นพบอาวุธหรือวัตถุระเบิด 

 อุปกรณ์  แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่  ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจ าวันและขั้นตอน  
การปฏิบัติในการบ ารุงรักษาตามที่ก าหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะน ามาใช้เมื่อการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดับของพนักงาน ต าแหน่ง และการสลับหน้าที่ 
ที่จุดตรวจค้น รวมทั้งการฝึกอบรมตามที่ก าหนด (ขั้นต้น การฝึกงาน และทบทวน) และข้อมูลใดของ 
การฝึกอบรมนั้นจ าเป็นจะต้องเก็บไว้ 

 การแบ่งแยก (Segregation) และควบคุม ระบุว่ามีการแบ่งแยกระหว่างบุคคลที่ผ่านการตรวจค้นแล้ว
และยังไม่ผ่านการตรวจค้นในอาคารผู้โดยสารหลังผ่านจุดตรวจค้นแล้วหรือไม่  อธิบายถึงวิธีการที่ใช้ใน 
การควบคุมผู้โดยสารที่เดินบนลานจอดอากาศยานหรือขึ้นรถไป-มาระหว่างอากาศยานกับอาคาร หากไม่มี 
การแบ่งแยก อธิบายขั้นตอนการชดเชย เช่น การตรวจค้นครั้งที่ 2 ที่บริเวณประตู  

 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยหากจะใช้กับ
พนักงานสนามบินทุกคน ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน ต ารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึงขั้นตอน 
การปฏิบัติที่จะน าไปใช้อย่างชัดเจน และอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด
และรับรองการน ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอนไปใช้ 

 สิ่งของหรือวัสดุของรัฐและถุงเมล์การทูต ระบุถึงมาตรการที่จะน ามาใช้กับสิ่งของหรือวัสดุของรัฐและถุง
เมล์การทูต อธิบายว่าถุงเมล์การทูตอาจจะถูกตรวจค้นได้หรือไม่  หากต้องตรวจ ให้ระบุขั้นตอน  
การปฏิบัติ  ระบุขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับไปรษณีย์ทูตที่อยู่ในถุงเมล์การทูตและจดหมายทูต (Embassy 
Correspondence) ที่ไม่อยู่ในถุงเมล์การทูต  

 สิ่งอ านวยความสะดวกของบุคคลส าคัญ อธิบายถึงสถานที่ของสิ่งอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดล าดับขั้นตอน VIPs ระบุถึงการจัดการกับผู้โดยสารที่เป็นบุคคลส าคัญอย่างเป็นการ
เฉพาะ และมาตรการใดๆ ตามท่ีสามารถจ ากัดการยกเว้นจากช่องทางการตรวจค้นผู้โดยสารปกติให้น้อยที่สุด 
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 ผู้โดยสารประเภทพิเศษ อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติส าหรับผู้โดยสารที่มีสถานะทางการทูต และผู้โดยสาร
ที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น บุคคลภายใต้การอารักขา ผู้ต้องขังคดีร้ายแรง ผู้ถูกเนรเทศ บุคคลซึ่งมี
อาการทางประสาท ระบุภารกิจที่หลากหลายอย่างชัดเจนของหน่วยงานๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลอ้างอิง
เฉพาะเพ่ือแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักบินที่เก่ียวข้อง  

 การบินทั่วไป กล่าวถึงมาตรการเฉพาะส าหรับการควบคุมการรักษาความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร
ของอากาศยานและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานของการบินทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่มีสถานการณ์
ภัยคุกคามสูง 

 7.3 การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 

 อ านาจ อธิบายถึงที่มาของอ านาจรัฐด้านเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายท้องถิ่น ให้
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีผู้โดยสารปฏิเสธมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการไม่อนุญาตให้
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แสดงรายการบุคคลต่างๆ เช่น นักการทูต ประธานาธิบดีหรือผู้ปกครอง
ประเทศ ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจค้นหรือค้นหา 

 กระบวนการแสดงตัวต่อผู้ด าเนินการเดินอากาศเพื่อการรับขึ้นบนเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง (Check-In) 
อธิบายถึงขั้นตอนและสถานที่ Check-In และมาตรการพิเศษใดๆ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกลุ่ม
บุคคลหรือผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูง ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันบัตรโดยสาร บัตรผ่านขึ้นเครื่อง 
(Boarding Passes) , ป้ า ยติ ด สั มภ า ร ะ  ( Baggage Tags)  แ ล ะ เ อกส า ร อ่ื นๆ  ร ะบุ ถึ ง อ า น า จ แ ล ะ 
ความรับผิดชอบของหน่วยที่ท าหน้าที่จัดการ ให้สอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมายของแผนรักษา  
ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ( NCASP)   

 การเช็คอินภายนอกสนามบิน หากมีการอนุญาตให้มีการเช็คอินภายนอกสนามบิน อธิบายมาตรการ 
การป้องกันสัมภาระจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งสัมภาระได้ขนถ่าย
ขึ้นไปยังอากาศยาน 

 ขั้นตอนการตรวจค้น อธิบายถึงมาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจค้น รวมถึงสัดส่วนขั้นต ่าที่ต้อง
ใช้การตรวจค้นด้วยมือ(หากน ามาใช้) การพิสูจน์ทราบถึงวัตถุต้องห้ามและวัตถุอันตราย มาตรการพิเศษส าหรับ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์  มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ ส าหรับบุคคลซึ่ งมี 
ความจ าเป็นบางอย่างเป็นพิเศษ การตรวจค้นส่วนตัว และการปฏิบัติเมื่อค้นพบอาวุธหรือวัตถุระเบิด 

 อุปกรณ์  แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่  ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจ าวันและขั้นตอน 
การปฏิบัติในการบ ารุงรักษาตามที่ก าหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะน ามาใช้เมื่อการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
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 พนักงานรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงระดับของพนักงาน ต าแหน่ง และการสลับหน้าที่ที่จุดตรวจค้น 
รวมทั้งการฝึกอบรมตามที่ก าหนด (ขั้นต้น การฝึกงาน และทบทวน) และข้อมูลใดของการฝึกอบรมนั้นจ าเป็น
จะต้องเก็บไว้ 

 การจับคู่สัมภาระลงทะเบียนกับผู้โดยสาร อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าสัมภาระลงทะเบียนซึ่ง
ขนถ่ายขึ้นไปนั้นเป็นของผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นซึ่งได้ขึ้นบนอากาศยานอย่างแท้จริง และสัมภาระลงทะเบียน
เหล่านั้นได้ผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จ าเป็นและได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายไปกับเที่ยวบินนั้น ข้อมูล
อ้างอิงส าหรับผู้โดยสารประเภทต่างๆ ควรถูกจัดท าขึ้นโดยเฉพาะ (ผู้โดยสารต้นทาง เปลี่ยนล า หรือแวะพัก) 
การใช้ระบบอัตโนมัติควรจะค านึงถึงหลักการและผลลัพธ์หรือเป้าหมายของระบบการท างาน  

 ขั้นตอนของพนักงานและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน ระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยหากจะใช้กับ
พนักงาน ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน ต ารวจ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติที่จะน าไปใช้
อย่างชัดเจนและอธิบายมาตรการเฉพาะใดๆ อย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดและรับรองการน า
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอนไปใช้ 

 สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับสัมภาระซึ่งแยกออกจากผู้โดยสาร 
ที่เป็นเจ้าของด้วยระบบการจัดการสัมภาระซึ่งต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมส าหรับสัมภาระนั้น 
ก่อนที่จะขนถ่ายขึ้นบนอากาศยาน 

 พื้นที่รับสัมภาระ อธิบายถึงมาตรการซึ่งน ามาใช้กับสัมภาระลงทะเบียนซึ่งไม่มีการมารับคืนจากผู้โดยสาร 
รวมไปถึงรายละเอียดของการตรวจค้นหรือค้นหาและการเก็บรักษาด้วยความปลอดภัย และอธิบายถึง
มาตรการป้องกันผู้โดยสารไม่ให้น าวัตถุต้องห้ามซึ่งเก็บอยู่ในสัมภาระลงทะเบียนที่พ้ืนที่รับสัมภาระออกมาก่อ
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า 

 7.4 การรักษาความปลอดภัยสินค้าทางอากาศ 

 ความหมายของสินค้าทางอากาศในบริบทของการรักษาความปลอดภัยการบินรวมถึง สินค้าปกติ  
การรวบรวมสินค้า (Consolidations) การขนถ่ายสินค้า (Transshipments) สิ่งของที่ไม่ได้มีเจ้าของเดินทาง
ไปด้วย (Unaccompanied courier Items) ไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ทูต สรรพภัณฑ์ของบริษัท (Company 
Stores) และสัมภาระลงทะเบียนบรรทุกซึ่ งขนส่งไปในฐานะสินค้าบนอากาศยานส าหรับผู้ โดยสาร  
(A Passenger-carrying Aircraft) 

 อ านาจ อธิบายถึงที่มาของอ านาจรัฐด้านเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่รับผิดชอบด้าน
การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนควบคุม ผู้ส่งทราบ
ตัวตน สินค้าทราบตัวตนและสินค้าไม่ทราบตัวตน  สินค้าที่เปลี่ยนถ่ายจากอากาศยานหรือช่องทางอ่ืน บทบาท
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ การสุ่มตรวจ เอกสารการบันทึกข้อมูล การควบคุมช่องทางเข้าออก  
การเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยและการคมนาคมขนส่ง 
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 อุปกรณ์  แสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่  ณ จุดตรวจค้น และการทดสอบประจ าวันและขั้นตอน  
การปฏิบัติในการบ ารุงรักษาตามที่ก าหนดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าใช้งานได้ และได้มาตรฐานก่อนการใช้งาน  
ให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะน ามาใช้เมื่อการท างานของอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 7.5 การรักษาความปลอดภัยการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารบนอากาศยาน 
(Catering Stores) และการบริการครัวการบิน (Catering Supplies) 

 อ านาจ อธิบายถึงที่มาของอ านาจรัฐด้านเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและหน่วยที่รับผิดชอบด้าน
การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับสรรพภัณฑ์
ทราบตัวตนและไม่ทราบตัวตน มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัย  
ช่องทางเข้าออกคลังสินค้าศุลกากร (Customs Bonded Warehouse) การปิดผนึกสินค้าเพ่ือการรักษา 
ความปลอดภัย (Tamper-evident Sealing of Goods) การตรวจค้นและการปิดผนึกยานพาหนะ รถขน
อาหารและบรรจุภัณฑ์ Multiple Loads การปฏิบัติการครัวบินในพ้ืนที่เขตการบิน ใบเสร็จและความถูกต้อง 
ของสินค้าที่จะเข้าไปในพ้ืนที่หวงห้าม และมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

 7.6 การควบคุมปืนและอาวุธ  

 กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ อธิบายถึงกฎหมายระดับชาติและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การพกพาอาวุธและปืนขึ้นบนอากาศยานซึ่งออกจากหรือลงที่สนามบิน หรือพกพาโดยบุคคลในเขตอ านาจศาล 
(Area of Jurisdiction) ของสนามบิน ข้อบัญญัติทางกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาที่มีอ านาจอาจจะใส่
เนื้อหาไว้ในภาคผนวก 

 การขนส่งอาวุธปืน อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมและการขนส่งอาวุธปืนในรูปแบบของสัมภาระ
ลงทะเบียนหรือสินค้า ให้มีความสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  
( NCASP)  อธิบายบทบาทของผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน กล่าวถึงมาตรการ
พิเศษส าหรับพื้นที่เช็คอินหรือรับคืนสัมภาระ  

 การพกพาอาวุธปืน อธิบายถึงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการขนย้ายอาวุธปืนทั้งในอากาศยานของไทยและ
ต่างประเทศ และมาตรการส าหรับการน านโยบายนั้นไปใช้ อธิบายถึงภารกิจของหน่วยที่เกี่ยวข้องและภาระ
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ ระบุถึงอ านาจที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานและ
ผู้ติดตามผู้ต้องขัง ผู้ถูกเนรเทศหรือผู้ติดตามบุคคลส าคัญ พกพาอาวุธบนอากาศยานได้ด้วยความชัดเจน 
อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติที่เก่ียวข้องรวมถึงการแจ้งให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศและนักบิน  

 

 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

เอกสารแนบ 3 
 

 
 ฉบับแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561   APP 3-10  

 
 

 7.7 การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 

 หน้าที่ความรับผิดชอบพ้ืนฐานของการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ด าเนินการเดินอากาศ ซึ่ง
ต้องอยู่ภายใต้แผนรักษาความปลอดภัยของสนามบินเพ่ือว่าจะสามารถร่วมมือประสานงานและด าเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยได้ 

 การควบคุมช่องทางเข้าออกอากาศยาน อธิบายมาตรการป้องกันอากาศยานซึ่งอยู่บนพ้ืนดิน ที่เป็นหน้าที่
ของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานและช่างเครื่องที่จะพิสูจน์ทราบบุคคลที่เข้าใกล้หรือขึ้นบนอากาศยาน และ
ส าหรับอากาศยานซึ่งยังไม่ให้บริการหรืออยู่ในระหว่างซ่อมบ ารุงรักษา ควรจะรักษาความปลอดภัย  
ช่องทางเข้าออกท้ังหมด รวมถึงการน าบันไดหรือเคลื่อนย้ายสะพานเทียบออก 

 การลาดตระเวนด้านการรักษาความปลอดภัย  อธิบายการลาดตระเวนภายในพ้ืนที่ เขตการบิน  
ให้รายละเอียดถึงการติดต่อสื่อสารที่ใช้ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
และอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยที่ใช้ 

 ข้อควรระมัดระวังก่อนท าการบิน อธิบายถึงข้อปฏิบัติก่อนท าการบินซึ่งต้องใช้เป็นประจ าระหว่างที่มี
สถานการณ์ภัยคุกคามสูง หรือขึ้นอยู่กับการร้องขอ ระบุถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
อย่างชัดเจน 

 การแจ้งข่าวภัยคุกคาม อธิบายถึงขั้นตอนการตอบสนองต่อข้อมูลซึ่งระบุว่าอากาศยานนั้นอาจจะเกิดการ
กระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการเพ่ิมเติม
ที่จ าเป็นต่อการตอบโต้ภัยคุกคาม ให้ค าจ ากัดความของหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานแรกที่จะท าหน้าที่แจ้งข่าวภัยคุกคาม 

 เที่ยวบินภายใต้ภัยคุกคามที่สูงขึ้น  อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งใช้กับเที่ยวบินภายใต้ภัยคุกคาม 
ที่สูงขึ้น โดยรวมถึงพ้ืนที่จอดเครื่องบินแบบโดดเดี่ยว การรักษาความปลอดภั ยอากาศยานโดยเฉพาะ 
การติดตามอากาศยานที่ก าลังขับเคลื่อน และการตรวจสอบพ้ืนที่เส้นทางการบินขึ้นลงของอากาศยาน  
รวมถึงแผนผังลานจอด 

 การตรวจค้นอากาศยาน อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจสอบและการตรวจค้นอากาศยานระหว่าง
การปฏิบัติการปกติ และขณะที่อากาศยานอาจตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามสูง ก าหนดว่าหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจค้น อธิบายความจ าเป็นของรายการตรวจสอบ (Checklist) เพ่ือหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน 
จัดมีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจค้นและมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตลอดจน  
ความช่วยเหลือจากผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานหรือบุคลากรด้านวิศวกรรมอากาศยาน ระบุถึงการปฏิบัติเมื่อ
ค้นพบวัตถุระเบิดต้องสงสัยและหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายอากาศยาน หรืออพยพผู้คนและ
การด าเนินงานสนามบินต่อไปตามปกติ 
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 7.8 อุปกรณ์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและข้อจ ากัดเฉพาะ 

 การปฏิบัติการและการบ ารุงรักษา อธิบายถึงการจัดสรรหน้าที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่
ด้านการจัดซื้อ การติดตั้ง การปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แสดง
รายการเครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สนามบินซึ่งใช้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนรวมไปถึงจ านวน สถานที่ การบ ารุงรักษาและการปรับแต่งค่า และหน้าที่รับผิดชอบ รวมไปถึง
เครื่องมือ X-ray เครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD) เครื่องมือตรวจจับแบบมือถือ (HHMD) และ เครื่องมือ
ตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (WTMD) ห้องฝึกจ าลอง สุนัขดมกลิ่นระเบิด และอุปกรณ์ท าลายระเบิด  
แสดงแผนผังไว้ในภาคผนวกแสดงต าแหน่งของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีกระจายอยู่ในสนามบิน 

8. การตอบสนองต่อการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 แผนเผชิญเหตุของสนามบิน  แผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะมีความสัมพันธ์กับแผนรักษา 
ความปลอดภัยสนามบิน (ASP) ข้อแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของแผนควรมาจากผู้มีอ านาจ 
ด้านการรักษาความปลอดภัย นโยบาย และกฎระเบียบข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
แผนฯควรระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการออกค าสั่ง การควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติใน  
การติดต่อ สื่อสาร ขั้นตอนการปฏิบัติในการเจรจาจับตัวประกัน สถานที่จอดอากาศยานที่ก าหนดไว้ การเข้า
ออกและการควบคุมพ้ืนที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เครื่องมืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการสื่อ
และสาธารณชน ส าเนาของแผนเผชิญเหตุของสนามบินควรจะแนบไว้เป็นภาคผนวกของแผน รักษา 
ความปลอดภัยของสนามบิน 

9. การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 

 อธิบายถึงแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินซึ่งใช้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ที่สนามบินและบุคคลอ่ืนๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินรวมทั้งบุคลากร  
ด้านการจัดการด้วย และพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ผู้ด าเนินการเดินอากาศและตัวแทน
ควบคุม ต ารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อธิบายถึงการฝึกอบรมอ่ืนๆ ซึ่งรวม
ไปถึงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การกระท าแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  

10. ภาคผนวก 

ก. แผนผังองค์กรซึ่งอ้างอิงถึงโครงสร้างองค์กรด้านการบริหารสนามบินและการจัดการการรักษา 
ความปลอดภัย 

ข. แผนที่ตามมาตราส่วนของสนามบินและพ้ืนที่โดยรอบ 

ค. แผนที่แสดงรายละเอียดตามมาตราส่วนของพ้ืนที่นอกเขตการบิน เขตการบิน รวมถึงทั้งพ้ืนที่หวง
ห้ามและจุดควบคุมการเข้าออก 
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ง.  แผนที่แสดงรายละเอียดของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

จ. ข้อมูลการติดต่อของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

ฉ. องค์กรเอกชนและธุรกิจซึ่งด าเนินการที่สนามบิน 

ช. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นและค้นหา 

ซ. กฎหมายระดับชาติและกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับพกพาอาวุธและปืน 

ฌ. แผนเผชิญเหตุของสนามบิน 
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เอกสารแนบ 4 

โครงร่างแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ (AOSP) 

1. องค์กรและข้อผูกพันระหว่างประเทศ 

1.1 โครงสร้างและบทบาทขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศและองค์การ 
 การบินยุโรป (กรณีเกี่ยวข้อง) 

1 .2  วั ตถุประสงค์ของอนุสัญญาต่ า งๆ ภาคผนวก 17 ขององค์การการบินพล เรื อน  
ระหว่างประเทศ และเอกสาร อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ข้อผูกพันและหน้าที่รับผิดชอบระดับประเทศ  

2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกับรัฐที่อากาศยานจดทะเบียน 

2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกับรัฐที่ใช้อากาศยานด าเนินกิจการ 

2.3 โปรแกรมรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนระดับชาติของรัฐที่ใช้อากาศยานด าเนินกิจการ 

3. โครงสร้างและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

3.1 นโยบายการรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

3.2 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

3.3 ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร 

3.4 รายละเอียดของการด าเนินการของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

4. การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

4.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจค้นและค้นหา 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการตรวจค้นและตรวจค้นผู้โดยสารต้นทางด้วยมือ 

4.2.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
4.2.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
4.2.3 รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจค้น 
4.2.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและตรวจค้นผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินด้วยมือ 

  4.3.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
  4.3.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
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  4.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
  4.3.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

4.4 รายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นและค้นหา 

4.5 การตรวจค้นและค้นหาสัมภาระไม่ลงทะเบียน 

4.5.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
4.5.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
4.5.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
4.5.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 4.6 การปฏิบัติต่อผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ต้องสงสัย 

 4.7 การควบคุมการเคลื่อนที่ผู้โดยสาร 

 4.8 มาตรการส าหรับผู้โดยสารประเภทพิเศษ 

  4.8.1  เจ้าหน้าที่การทูตและบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ 
  4.8.2  สิ่งของหรือวัสดุของรัฐและถุงเมล์การทูต 
  4.8.3  ผู้โดยสารที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและมีอาการป่วยทางการแพทย์ 
  4.8.4 ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้ถูกเนรเทศ บุคคลภายใต้การอารักขาและ
บุคคลภายใต้การควบคุมด้านการปกครอง  

4.9 นโยบายส าหรับผู้โดยสารไร้วนิัย (Unruly passengers) 

4.9.1  ขั้นตอนการปฏิบัติบนภาคพ้ืน 
4.9.2  ขั้นตอนการปฏิบัติบนอากาศ 
4.9.3  อ านาจในการหน่วงเหนี่ยว จ ากัดบริเวณ 
4.9.4  ขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงาน 

5. การรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน 

5.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

5.2 การตรวจเอกลักษณ์ผู้โดยสาร 

5.2.1  มาตรฐานการตรวจสอบ 
5.2.2  สถานที่ตรวจสอบ 

5.3 การตั้งค าถามผู้โดยสาร 

5.3.1  ลักษณะของค าถาม 
5.3.2  สถานที่ที่ใช้ถาม 
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5.3.3  รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและการตรวจค้นด้วยมือสัมภาระลงทะเบียนอากาศยาน 
ต้นทาง 

5.4.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
5.4.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
5.4.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
5.4.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.5 ขั้นตอนการปฏิบัติของการตรวจค้นและการตรวจค้นด้วยมือสัมภาระเดินทางเปลี่ยนล า 
5.5.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
5.5.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
5.5.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
5.5.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

5.6 การปกป้องสัมภาระลงทะเบียน 

5.6.1  ลักษณะของขั้นตอนการปฏิบัติ  

5.7 ขั้นตอนการปฏิบัติของการเช็คอินสัมภาระลงทะเบียนจากภายนอกสนามบิน 

5.8 ขั้นตอนการปฏิบัติในการพกพาหรือขนปืนหรืออาวุธ 

5.8.1  กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
5.8.2  ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่สามารถอนุมัติหรือยอมรับได้ 

5.8.2.1  การประกบติดตามผู้ต้องขังหรือผู้ถูกเนรเทศ 
5.8.2.2  ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญของรัฐบาล 
5.8.2.3  ผู้ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน 

5.8.3 การปกป้องบนภาคพ้ืน 

5.9 การจัดการกับสัมภาระที่ต้องสงสัย 

6. การรักษาความปลอดภัยของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน สัมภาระไม่ลงทะเบียนและสัมภาระ
ลงทะเบียน  

มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
6.1 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 

6.2 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 

6.3 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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7. การจับคู่ผู้โดยสารกับสัมภาระลงทะเบียน 

7.1  วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

7.2  ลักษณะของขั้นตอนการปฏิบัติ 

7.2.1  รายละเอียดของอุปกรณ์หากมีการใช้อุปกรณ์ 
7.2.2  รายละเอียดของข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารบนอากาศยาน (manifest) หากมี 

ความเกี่ยวข้อง 
7.2.3  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของผู้โดยสารที่ไม่มาปรากฏตัว 
7.2.4  การพิสูจน์เอกลักษณ์สัมภาระลงทะเบียนบรรทุก 

 7.3 ขั้นตอนการตรวจค้นสัมภาระท่ีไปกับผู้โดยสาร 

7.3.1 มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
7.3.2 สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
7.3.3 รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
7.3.4 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8. การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน 

8.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

8.2 การตรวจค้นและตรวจสอบอากาศยาน 

8.2.1 มาตรฐานการตรวจค้นและตรวจสอบ 
8.2.2 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8.3 การควบคุมช่องทางเข้าออกอากาศยาน 

8.3.1 มาตรฐานการควบคุมการเข้า 
8.3.2 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

8.4 การปกป้องอากาศยาน 

8.5 การควบคุมการเข้าถึงอากาศยาน 

8.6 การปกป้องเอกสารของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

8.7 การป้องกนับุคคลที่ไมได้รับอนุญาตเข้าไปในห้องนักบินระหว่างท าการบิน 

9. การรักษาความปลอดภัยครัวการบินควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

9.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

9.2 มาตรการครัวการบินของผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
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9.3 มาตรการการรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกน าไปใช้กับการขนส่งครัวการบินและสรรพภัณฑ์ 
โดยรวมถึงมาตรฐานที่มีผลต่อการควบคุมการเข้าถึงอาหารที่เตรียมไว้ สรรพภัณฑ์ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการของ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ (In-Company Stores) ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง และ 

9.4 มาตรการการรับครัวการบินของผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน (Crew Member) บนอากาศยาน 

10. การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานด้านการท าความสะอาดอากาศยาน 

 10.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 10.2 ลักษณะของมาตรการ 

  10.2.1 มาตรการการควบคุมช่องทางเข้าออกของอุปกรณ์ท าความสะอาด 

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 รายละเอียดของผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  11.2.8 รายละเอียดข้อยกเว้นของการตรวจค้นและการทดสอบทางกายภาพ 

 11.3 ลักษณะของมาตรการส าหรับสัมภาระลงทะเบียนบรรทุก (Unaccompanied Baggage) และ
ของใช้ส่วนตัว (Personal Effects) ซึ่งน าขึ้นไปในลักษณะของสินค้า  

11.3.1  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
11.3.2  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
11.3.3  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.3.4  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

11.4 ลักษณะของมาตรการส าหรับคูเรียร์และพัสดุส่งด่วน 
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11.4.1  ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ 
11.4.2  มาตรฐานของการตรวจค้นและค้นหา 
11.4.3  สถานที่ของการตรวจค้นและค้นหา 
11.4.4  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.4.5  รายละเอียดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้รับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

11.5 ลักษณะของมาตรการส าหรับพัสดุไปรษณีย์ 

11.6.1  ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ 
11.6.2  ข้อพิจารณาและแผนการของผู้ด าเนินกิจการด้านไปรษณีย์และการบริหาร 
11.6.3  ข้อพิจารณาและแผนการของผู้ส่งทราบตัวตนมาตรฐานการตรวจค้น 
11.6.4  มาตรฐานของการตรวจค้น  
11.6.5  สถานที่ของการตรวจค้น 
11.6.6  รายละเอียดของอุปกรณ์การตรวจค้น 
11.6.7  รายละเอียดของผู้ด าเนินการ 

11.6 ปกป้องคุ้มกันสินค้า คูเรียร์ พัสดุส่งด่วนและพัสดุไปรษณีย์  

11.6.1  ลักษณะของมาตรการ 

11.7  ขั้นตอนการปฏิบัติในการขนไปรษณีย์ทูต 

11.8  การปฏิบัติต่อสินค้าหรือไปรษณีย์ต้องสงสัย 

12. การสรรหาบุคลากร 

 12.1 ลักษณะของขั้นตอนการสรรหาพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสอบประวัติ 

13. การฝึกอบรมบุคลากร 

 13.1 ลักษณะการฝึกอบรมขั้นต้นของพนักงานกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ 

13.1.1  ผู้ประจ าหน้าที่บนอากาศยาน หรือผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน 
13.1.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ท าหน้าที่ตรวจค้น ค้นหา  
13.1.3  พนักงานที่ท าหน้าที่ถามค าถามผู้โดยสาร 
13.1.4  การฝึกอบรมเพ่ือความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานอ่ืนๆ 

รวมถึงพนักงานปฏิบัติการภาคพ้ืน 
13.1.5  ผู้จัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

13.2   ลักษณะการฝึกอบรมทบทวนของพนักงานกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ 
13.2.1  ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยาน 
13.2.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ท าหน้าที่ตรวจค้น ค้นหา  
13.2.3  พนักงานที่ท าหน้าที่ถามค าถามผู้โดยสาร 
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13.2.4  การฝึกอบรมเพ่ือความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานอ่ืนๆ 
รวมถึงพนักงานปฏิบัติการภาคพ้ืน 

13.2.5 ผู้จัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

14. การวางแผนเผชิญเหตุ 

14.1 ลักษณะของแผนที่ใช้จัดการกับเหตุฉุกเฉินต่อไปนี้ 
14.1.1  การจี้อากาศยาน 
14.1.2  การขู่วางระเบิด 
14.1.3  การค้นพบวัตถุต้องสงสัยหรือต้องห้าม 
14.1.4  การท างานของอุปกรณ์ผิดพลาด 
14.1.5  มาตรการเพ่ิมเติมเมื่อระดับภัยคุกคามสูงขึ้น 
14.1.6  เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูง 

15. การรายงานอุบัติการณ์ 

15.1 ลักษณะของขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานอุบัติการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

16. การควบคุมดูแลและการเฝ้ามอง/ควบคุมพฤติกรรม 

16.1 ลักษณะของมาตรการเฝ้ามอง/ควบคุมการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
คุณภาพ 

17. ขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินท้องถิ่น 

18. การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

19. การปกป้องผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอ่ืนๆ 

20. การปกป้องอาคารส านักงาน 
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แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
ด้านการบิน (Aviation Safety/Security Inspector) 

แบบที ่๑ 
บัตรแสดงการมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (Inspector Credentials) 

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

                 ด้านหน้า                                                ด้านหลัง                                                                                           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
  
หมายเหตุ          
๑. ID NO. ระบุเลขประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
๒. ASI - … ระบุประเภทของผู้ตรวจสอบในแต่ละด้านตามตัวย่อที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ 

การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เช่น ASI-OPS, ASI-AIR, ASI-AGA เป็นต้น ส าหรับ 
ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ระบุ FAL โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
ASI-OPS-001 หมายถึง ผู้ตรวจสอบด้าน OPS ล าดับที่ 001 เป็นต้น 

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

๔. ส าหรับผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยสนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพ้ืน 
(Aerodrome and Ground Aids Safety and Certification Inspector-AGA) ให้ระบุประเภทไว้ใน
บัตร ดังนี้ Category I, Category II, หรือ Category III แล้วแต่กรณี  
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แบบที ่๒ 
บัตรผ่านเข้าพื้นที่สนามบิน (Airport Security Credential) 

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

  ด้านหน้า                                                ด้านหลงั         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหตุ 
๑. ID NO. ระบุเลขประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
๒. ASI - … ระบุประเภทของผู้ตรวจสอบในแต่ละด้านตามตัวย่อที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติการ

มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เช่น ASI-OPS, ASI-AIR, ASI-AGA เป็นต้น ส าหรับ 
ผู้ตรวจสอบด้านมาตรฐานการอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ ระบุ FAL โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
ASI-OPS-001 หมายถึง ผู้ตรวจสอบด้าน OPS ล าดับที่ 001 เป็นต้น 

๓. บัตรนี้จะออกให้ควบคู่กับบัตรตามแบบที่ ๑ เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีอ านาจหน้าที่ในการท า 
Ramp Inspections, การตรวจสอบ ANS Facility, หรือการตรวจสอบ Aerodrome Facilities and 
Equipment หรือเป็นผู้มีหน้าที่ตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบก าหนดให้ต้องด าเนินการตรวจสอบ 
(inspections and audits) ในเขตการบิน (Airside) ของสนามบิน 
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เอกสารแนบ 6 

ประเภทของสนามบิน  

ประเภทของสนามบิน ชื่อของสนามบิน 

ประเภทที่ 1 
สนามบินสุวรรณภูมิ (VTBS) 
สนามบินดอนเมือง (VTBD) 

ประเภทที่ 2 สนามบินภูเก็ต (VTSP) 

ประเภทที่ 3 

สนามบินเชียงใหม่ (VTCC) 
สนามบินกระบี่ (VTSG) 

สนามบินหาดใหญ่ (VTSS) 
สนามบินสมุย (VTSM) 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง – เชียงราย (VTCT) 
สนามบินอู่ตะเภา (VTBU) 
สนามบินอุดรธานี (VTUD) 

สนามบินสุราษฎร์ธานี  (VTSB) 
สนามบินอุบลราชธานี (VTUU) 

สนามบินนครศรีธรรมราช (VTSF) 
สนามบินขอนแก่น (VTUK) 

ประเภทที่ 4 

สนามบินตรัง (VTST) 
สนามบินพิษณุโลก (VTPP) 
สนามบินน่านนคร (VTCN) 
สนามบินนครพนม (VTUW) 
สนามบินสกลนคร (VTUI) 
สนามบินร้อยเอ็ด (VTUV) 
สนามบินล าปาง (VTCL) 
สนามบินเลย (VTUL) 

สนามบินนราธิวาส (VTSC) 
สนามบินบุรีรัมย์ (VTUO) 
สนามบินแม่สอด (VTPM) 
สนามบินระนอง (VTSR) 
สนามบินชุมพร (VTSE) 
สนามบินตราด (VTBO) 
สนามบินแพร่ (VTCP) 

สนามบินแม่ฮ่องสอน (VTCH) 
 สนามบินสุโขทัย (VTPO) 
สนามบินหัวหิน (VTPH) 



 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) 

เอกสารแนบ 6 
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สนามบินปาย (VTCI) 
สนามบินนครราชสีมา (VTUQ) 

สนามบินปัตตานี (VTSK) 
สนามบินเพชรบูรณ์ (VTPB) 

สนามบินตาก (VTPT) 
สนามบินแม่สะเรียง (VTCS) 

 

 

 


	Blank Page
	Blank Page



