ฉบับลาสุด – 29 สิงหาคม 2006
โครงการความรวมมือระหวางศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อตอตานการกอการราย
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT)
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ผูผลิตตางประเทศ

มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ําสุดเหลานี้ไดรับการกําหนดขึ้นเพื่อใหผูผลิตตางประเทศนําไปใชเปนพื้น
ฐานสําหรับการกําหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล
โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงใหเครือขายโซอุปทาน (supply chain)
มีความสามารถสูงสุดในการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย การโจรกรรม
และการลักลอบสินคาตองหาม
ซึ่งลวนเปนการอาจเปดโอกาสใหมีผูกอการรายและการนําวิธีกอการรายเขาไปแอบแฝงอยูในเครือขายโซอุป
ทานทั่วโลกได
การตรวจสอบและขอบเขตของอาชญากรรมที่ผูกอการรายมุงไปที่การพาณิชยทั่วโลกโดยอาศัยวิธีการสมรูรว
มคิดกันในวงใน จําเปนตองอาศัยความรวมมือของบริษัทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตตางประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยใหสูงขึ้น
ผูผลิตตางประเทศจะตองประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายโซอุปทานนานาชาติของตนอยางละเอียดร
อบคอบ โดยอาศัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT อยางนอยที่สุดเปนประจําทุกป
หรือตามความเหมาะสมของสถานการณในขณะนั้น เชนในชวงที่ตองเพิ่มความระมัดระวังสูง
หรือเมื่อมีการฝาฝนหรือเหตุการณดานการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีที่ผูผลิตตางประเทศทําการจางงานภายนอกหรือใหมีการรับเหมาบริการยอยของเครือขายโซอุปทาน
เชนสถานประกอบการตางประเทศ คลังสินคา หรือบริการยอยอื่นๆ
ผูผลิตตางประเทศจะตองใหความรวมมือกับหุนสวนธุรกิจเพื่อตรวจสอบใหแนใจวามีการนํามาตรการรักษาคว
ามปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช และยึดถือปฏิบต
ั ิทั่วทั้งเครือขายโซอุปทาน
คําวาเครือขายโซอุปทานตามจุดประสงคของโครงการ C-TPAT นี้เริ่มตนจากจุดตัง้ ตน
(ผูผลิต/ผูจัดสงสินคา/ผูจําหนาย) ไปจนถึงจุดจัดจําหนาย –
และครอบคลุมถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายซึ่งสมาชิกของ C-TPAT นํามาใช
โครงการ C-TPAT
ตระหนักถึงความซับซอนในเครือขายโซอุปทานและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระหวางประเทศ
ดังนั้น จึงสนับสนุนใหมีการใชและการนํามาตรการรักษาความปลอดภัยมาใชตามภาวะความเสี่ยง1
เพราะฉะนั้น
โครงการนี้จึงเปดโอกาสใหมีความยืดหยุน
 และการกําหนดแผนงานรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง
โดยขึ้นอยูกับรูปแบบธุรกิจของสมาชิก
เครือขายโซอุปทานของผูผลิตตางประเทศจะตองนํามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
ดังที่แจกแจงไวในเอกสารฉบับนี้ มาใชและรักษาไวโดยทั่วถึง- ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะความเสี่ยง2

1

ผูผลิตตางประเทศควรกําหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบไดขึ้นมาโดยจัดทําเปนเอกสาร
เพื่อวัดความเสี่ยงภายในเครือขายโซอุปทานของตนอยางทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือขายโซอุปทานนั้นๆ
(กลาวคือ ปริมาตร, ประเทศตนกําเนิด, เสนทาง, สมาชิกภาพของ C-TPAT,
โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการกอการรายผานสารสนเทศแบบตนรหัสเปด (open source),
การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ, เหตุการณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในอดีต ฯลฯ)
2
ผูผลิตตางประเทศควรกําหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบไดขึ้นมาโดยจัดทําเปนเอกสาร
เพื่อวัดความเสี่ยงภายในเครือขายโซอุปทานของตนอยางทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือขายโซอุปทานนั้นๆ
(กลาวคือ ปริมาตร, ประเทศตนกําเนิด, เสนทาง, โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการกอการรายผานสารสนเทศแบบตนรหัสเปด
(open source) ฯลฯ)
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ขอกําหนดดานหุนสวนธุรกิจ
ผูผลิตตางประเทศตองกําหนดขั้นตอนที่ยืนยันรับรองได
โดยบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการเลือกสรรหุนสวนธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง บริษัทขนสง
ผูผลิตอื่นๆ ผูจัดสงผลิตภัณฑ และผูจัดจําหนาย (ผูจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบ ฯลฯ)


วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีที่หุนสวนธุรกิจอยูในเกณฑการรับรองจาก C-TPAT (บริษัทขนสง ผูนําเขา ทาสินคา ดานตรวจ
นายหนา ผูรวบรวมสินคาลงตู ฯลฯ) ผูผลิตตางประเทศจะตองมีเอกสาร (เชน ประกาศนียบัตรของ CTPAT หมายเลข SVI ฯลฯ) ซึ่งระบุวาหุนสวนธุรกิจเหลานี้ผานหรือไมผานการรับรองจากโครงการ CTPAT
ในกรณีที่หุนสวนธุรกิจไมอยูในเกณฑการรับรองของ C-TPAT
ผูผลิตตางประเทศจะตองกําหนดวาหุนสวนธุรกิจของผูผลิตสามารถแสดงใหเห็นไดวาหุนสวนธุรกิจปฏิบั
ติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT
โดยอาศัยการยืนยันเปนลายลักษณอักษร/อิเล็กทรอนิกส (เชน พันธะตามสัญญาขอตกลง;
โดยอาศัยจดหมายจากเจาหนาที่ระดับสูงของหุนสวนธุรกิจ
ซึ่งยืนยันรับรองวามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ;
หนังสือเปนลายลักษณอักษรจากหุนสวนธุรกิจที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขอ
ง C-TPAT
หรือโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกันที่ผานการรับรองจากองคการศุลกากรโลก (World
Customs Organization หรือ WCO) ซึ่งเจาหนาที่ศุลกากรในตางประเทศเปนผูจัดการบริหาร); หรือ
โดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผูผลิตตางประเทศใหเสร็จเรียบรอย)
ผูผลิตตางประเทศตองตรวจสอบวาหุนสวนบริษัทที่ไมอยูในเกณฑการรับรองจาก C-TPAT
มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการประเมินความเสี่ยงที่บันทึกไวเปนหลักฐาน



จุดตั้งตน
ผูผลิตตางประเทศตองตรวจสอบใหแนใจวาหุนสวนธุรกิจไดพัฒนากระบวนการและวิธป
ี ฏิบัติในการรักษา
ปลอดภัยที่สอดคลองกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบขนสงสินคาจากจุดตั้งตน จุดประกอบชิ้นสวน หรือจุดการผลิต
ผูผลิตตางประเทศควรตรวจสอบกระบวนการและสถานประกอบการของหุนสวนธุรกิจเปนระยะๆ
ตามความเหมาะสมกับภาวะความเสี่ยง
หุนสวนธุรกิจควรรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามที่ผูผลิตตางประเทศกําหนดไว



การเขารวม/การออกใบรับรองในโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานศุลกากรตางประเทศสํา
หรับเครือขายโซอุปทาน
หุนสวนธุรกิจในปจจุบันหรือในอนาคตที่ไดผานการรับรองจากโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยสําหรับเ
ครือขายโซอุปทาน ซึ่งมีศุลกากรตางประเทศเปนผูบริหารจัดการ
จะตองแสดงสถานะในการเขารวมกับโครงการตอผูผลิตตางประเทศนั้นๆ



วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีที่เปนการขนสงสินคาไปยังประเทศสหรัฐฯ
ผูผลิตตางประเทศควรตรวจติดตามดูวาบริษัทขนสงสินคาในโครงการ C-TPAT
ซึ่งใหบริษัทขนสงรายอื่นเปนผูรับเหมารายยอยนั้น
เลือกใชบริษัทขนสงรายยอยที่ผานการรับรองจากโครงการ C-TPAT
หรือบริษัทขนสงรายยอยที่ไมผานการรับรองจาก C-TPAT
แตไดมาตรฐานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT
ดังที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยหุนสวนธุรกิจ
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เนื่องจากผูผลิตตางประเทศเปนผูรับผิดชอบตอการบรรจุสินคาขึ้นรถพวงและตูสินคา ดังนั้น
ผูผลิตตางประเทศจึงควรรวมมือกับบริษัทขนสงสินคาเพื่อตรวจสอบใหแนใจวามีการนําวิธีปฏิบัติและการ
ควบคุมดานการรักษาความปลอดภัยมาใชที่จุดบรรจุสินคา
การรักษาความปลอดภัยดานตูสินคาและรถพวง
ตองรักษาความปลอดภัยใหตูสินคาและรถพวงเพื่อคุมครองมิใหมีการนําวัสดุและ/หรือบุคคลที่ไมไดรับอนุญา
ตเขาไปแอบแฝงไว โดยตองกําหนดวิธีปฏิบัติ ณ จุดที่บรรจุสินคา เพื่อปดผนึกใหเหมาะสม
และรักษาความปลอดภัยใหตูสินคาและรถพวงที่ใชขนสงสินคา
รวมทั้งตองติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงไวบนตูสินคาและรถพวงทุกคันที่บรรจุสินคาไวเพื่อสงไ
ปยังสหรัฐฯ
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทุกแผนตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน PAS
ISO 17712 ที่กําหนดไวสําหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง
หากการประเมินผลความเสี่ยงในภูมิภาคนั้นแสดงใหเห็นวามีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบการซุกซอน
หรือการลอบนํามนุษยเขาไปแฝงไวในตูสินคาหรือรถพวง
ก็ควรกําหนดวิธีปฏิบัติดังกลาวเพื่อแกไขปญหาความเสี่ยงในโรงงานที่ผลิตหรือจุดบรรจุสินคา


การตรวจตราตูสินคา
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสรางของตูสินคาใหมีความปลอดภัยโดยสมบูรณกอนที่จะบรร
จุสินคา เพื่อใหมั่นใจวามีกลไกปดล็อคประตูตางๆ ที่ไวใจได
ขอแนะนําใหใชวิธีตรวจตูสินคาทุกตูแบบเจ็ดจุด ดังนี้คือ :
 ผนังดานหนา
 ดานซาย
 ดานขวา
 พื้น
 เพดาน/หลังคา
 ประตูดานใน/ดานนอก
 ดานนอก/ดานใตตู



การตรวจตรารถพวง
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสรางของรถพวงใหมีความปลอดภัยโดยสมบูรณกอนที่จะบรร
จุสินคา เพื่อใหมั่นใจวามีกลไกปดล็อคประตูตางๆ ที่ไวใจได ขอแนะนําใหใชวิธีตรวจรถพวงทุกคัน
ดังนี้คือ :













พื้นที่ของลอที่หา - ตรวจสอบชองสัมภาระ/แผนกันไถล
ภายนอก - ดานหนา/ดานขางทุกดาน
ดานทาย - กันชน/ประตู
ผนังดานหนา
ดานซาย
ดานขวา
พื้น
เพดาน/หลังคา
ประตูดานใน/ดานนอก
ดานนอก/ดานใตรถพวง

การปดผนึกตูสินคาและรถพวง
การปดผนึกรถพวงและตูสินคา
ซึ่งรวมถึงการติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่องไมขาดตอน
เปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในเครือขายโซอุปทานที่มีความปลอดภัย

3

ฉบับลาสุด – 29 สิงหาคม 2006
และยังเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่แสดงวาผูผลิตตางประเทศมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรก
ารของ C-TPAT
ผูผลิตตางประเทศตองติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงใหแกรถพวงและตูสินคาทั้งหมดที่บร
รจุสินคาเพื่อสงไปยังประเทศสหรัฐฯ
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน
PAS ISO 17712 ที่กําหนดไวสําหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง
วิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรจะตองกําหนดเงื่อนไขสําหรับวิธีควบคุมและติดแถบผนึกใหตูสินคาและ
รถพวงที่บรรจุสินคาไวแลว
โดยครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติที่ใชในการตรวจสอบวาแถบผนึกและ/หรือตูสินคา/รถพวงสินคาไดรับความ
เสียหายหรือไม เพื่อรายงานไปยังหนวยงานศุลกากรและพิทักษพรมแดนแหงสหรัฐฯ (US
Customs and Border Protection) หรือเจาหนาที่ที่เหมาะสมในตางประเทศ
เฉพาะพนักงานที่ไดรับมอบหมายไวเทานั้นที่ควรเปนผูแจกจายแถบผนึกเพื่อใชในการรักษาคว
ามปลอดภัย


การจัดเก็บตูสินคาและรถพวง
ตูสินคาและรถพวงที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของผูผลิตตางประเทศหรืออยูในสถานประกอบ
การของผูผลิตตางประเทศ จะตองไดรับการจัดเก็บไวในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย
เพื่อปองกันไมใหผูใดเขาใกลและ/หรือกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้จะตองกําหนดวิธีปฏิบัติไวใชในการแจงปญหาและการสกัดกั้นมิใหมีผูเขาไปใกลตูสินคา/ร
ถพวงสินคา หรือบริเวณจัดเก็บตูสินคา/รถพวงสินคาโดยไมไดรับอนุญาต

การควบคุมสิทธิการเขาถึง
การควบคุมสิทธิการเขาถึงจะชวยปองกันมิใหมีผูเขาสูสถานประกอบการโดยไมไดรับอนุญาต
รวมทั้งชวยควบคุมดูแลพนักงานและผูมาติดตอ ตลอดจนคุมครองสินทรัพยของบริษัท
การควบคุมสิทธิการเขาถึงจะตองครอบคลุมถึงการออกบัตรประจําตัวใหแกพนักงาน ผูมาติดตอ
และผูจําหนายทุกคน ณ จุดที่เปนประตูทางเขาทุกจุด


พนักงาน
ตองมีระบบบัตรประจําตัวพนักงานเพื่อจุดประสงคในการบงชี้ตัวบุคคลและควบคุมสิทธิการเขาออก
พนักงานควรไดรับสิทธิเขาออกในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย
เฉพาะเมื่อพนักงานจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ของตนในบริเวณดังกลาวเทานั้น
บุคลากรในฝายบริหารหรือหนวยรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะตองมีระบบที่ดีพอสมควรเพื่อควบคุม
การออกบัตรหรือการยกเลิกบัตรประจําตัวของพนักงาน ผูมาติดตอ และผูจัดจําหนาย
วิธีปฏิบัติในการออกบัตร ยกเลิกบัตร และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่ใชควบคุมการเขาออก (เปนตนวา
กุญแจ คียการด ฯลฯ) ตองมีบันทึกไวเปนเอกสาร



ผูมาติดตอ
เมื่อมาถึง ผูมาติดตอจะตองแสดงบัตรประจําตัวที่มีรูปถาย เพื่อจุดประสงคในการเก็บบันทึกขอมูล
ผูมาติดตอทุกคนควรมีเจาหนาที่ติดตามและติดบัตรประจําตัวชั่วคราวใหเห็นไดชัดเจนเสมอ



การสงมอบ (รวมถึงพัสดุไปรษณียหรือจดหมาย)
เมื่อมาถึง ผูจัดจําหนายสินคาทุกรายจะตองแสดงบัตรประจําตัวผูจัดจําหนาย
และ/หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายตามความเหมาะสม เพื่อจุดประสงคในการเก็บบันทึกขอมูล
บรรจุภัณฑและพัสดุไปรษณียหรือจดหมายที่มาถึงควรไดรับการตรวจสอบเปนระยะๆ
กอนที่จะแจกจายตอไป



การขอตรวจบุคคลที่ไมไดรบ
ั อนุญาตและการนําตัวบุคคลดังกลาวออกจากบริเวณ
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อบงชี้ ขอตรวจ และจัดการกับบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต/ที่ระบุตัวไมได
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การรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล
ตองกําหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบบุคคลที่จะรับเปนพนักงานและเพื่อตรวจสอบพนักงานในปจจุบันเปนระ
ยะๆ


การตรวจสอบกอนการจางงาน
ขอมูลในใบสมัครงาน เชน ประวัติการจางงาน และบุคคลอางอิง
ตองไดรับการตรวจสอบยืนยันกอนการจางงาน



การตรวจสอบ/การสืบสวนภูมิหลัง
ควรดําเนินการตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเปนพนักงาน
โดยอาศัยหลักเกณฑที่สอดคลองกับกฎขอบังคับในตางประเทศ เมื่อจางงานแลว
ก็ยังควรตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลังซ้ําอีกครั้งเปนระยะๆ ตามสถานการณ
และ/หรือความสําคัญของตําแหนงพนักงานนั้นๆ



วิธีปฏิบัติดานการเลิกจางพนักงาน
บริษัทตองกําหนดวิธีปฏิบัติไวเพื่อใชยกเลิกบัตรประจําตัว
และสิทธิการเขาออกสถานประกอบการและระบบงานตางๆ หากยุติการจางงานพนักงานแลว

การรักษาความปลอดภัยในลักษณะกระบวนวิธี
ตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหแนใจวากระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสง
การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บสินคาในเครือขายโซอุปทานมีความมั่นคงปลอดภัย


การดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวาขอมูลทั้งหมดที่ใชในการออกของ/สินคานั้นเปนขอมูลที่อานไดงาย
สมบูรณ แมนยําถูกตอง และไดรับความคุม
 ครองใหพนจากการแลกเปลี่ยนขอมูล ความสูญหาย
หรือการใสขอมูลที่ผิดพลาด
การควบคุมเอกสารตองครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและข
อมูลดวย



วิธีปฏิบัติดานเอกสารกํากับการขนสง
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติที่จะทําใหมั่นใจวาขอมูลจากหุนสวนธุรกิจไดรับการรายงานอยางแมนยําและทันเวล
า ทั้งนี้เพื่อชวยใหแนใจวาสินคามีความปลอดภัยตลอดเวลา



การจัดสงและการรับสินคา
ควรตรวจสอบสินคาขาออกที่กําลังจัดสงโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในเอกสารกํากับการขนสง
สินคานั้นควรมีคําอธิบายที่ถูกตองแมนยํา โดยมีการระบุและยืนยันถึงน้ําหนัก ฉลาก เครื่องหมายกํากับ
และจํานวนชิ้น ควรตรวจสอบยืนยันสินคาขาออกโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อหรือใบสงสินคา
พนักงานขับรถที่สงหรือรับสินคาควรผานการตรวจสอบวาเปนบุคคลที่ถูกตองกอนที่จะรับหรือสงสินคาออ
กไป นอกจากนี้
ยังควรกําหนดวิธีปฏิบต
ั ิเพื่อใหสามารถตรวจติดตามการเคลื่อนที่ของสินคาขาเขาและขาออกไดอยางทัน
ตอเหตุการณและความตองการ



ความคลาดเคลื่อนของสินคา
ภาวะสินคาขาด สินคาเกิน และความคลาดเคลื่อนหรือความผิดปกติที่ชัดเจนอื่นๆ ตองไดรับการแกไข
และ/หรือตรวจสอบอยางเหมาะสม หากตรวจพบการกระทําใดๆ ที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือนาสงสัย
ก็จะตองแจงศุลกากรและ/หรือหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย เพื่อใหทราบถึงการกระทํานั้นๆ
ตามความเหมาะสม
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การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา ณ ทําเลที่ตั้งตางๆ
ในนานาประเทศตองมีเครือ
่ งกีดขวางและอุปกรณปองกันทางกายภาพที่สามารถคุมครองมิใหมีผูเขาสูสถานป
ระกอบการโดยไมไดรับอนุญาต ผูผลิตตางประเทศควรนํามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ CTPAT ดังตอไปนี้ไปประยุกตใชในเครือขายโซอุปทานของตนตามความเหมาะสม


การกั้นรั้ว
การกั้นรั้วรอบอาณาบริเวณควรลอมรอบพื้นที่รอบๆ
บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและสถานที่จัดเก็บสินคา
ควรกั้นรั้วภายในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาเพื่อแยกการขนสงสินคาออกเปนกลุมสินคาในประเทศ
สินคาตางประเทศ สินคามูลคาสูง และสินคาอันตราย
โดยควรตรวจตราสอดสองแนวรั้วทั้งหมดเปนประจําเพื่อสํารวจความปลอดภัยและจุดที่ชํารุดเสียหาย



ประตูทางเขาและปอมยาม
ประตูทางเขาออก ซึ่งยานยนตและ/หรือบุคลากรเดินทางเขาหรือออก
ตองมียามเฝาและ/หรือระบบเฝาระวังอยูตลอดเวลา
โดยควรจัดใหมีประตูทางเขาออกในจํานวนนอยที่สุดเทาที่จําเปน
เพื่อใหสามารถควบคุมการเขาออกและรักษาความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม



การจอดรถ
ควรสั่งหามมิใหยานยนตสวนบุคคลเขาไปจอดในหรือใกลเคียงกับบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและสถ
านที่จัดเก็บสินคา



โครงสรางอาคาร
ตองสรางอาคารสถานที่โดยใชวัสดุที่ทนทานตอการงัดแงะโดยผิดกฎหมาย
ควรตรวจสอบและซอมแซมโครงสรางของอาคารสถานที่อยูเสมอเพื่อใหมีความปลอดภัย



อุปกรณปดล็อคและการควบคุมกุญแจ
หนาตางภายในและภายนอกทุกบาน ประตูทางเขาออกและรั้ว
ตองมีอุปกรณปดล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัย
บุคลากรฝายบริหารและฝายรักษาความปลอดภัยตองเปนผูควบคุมวาจะใหแมกุญแจและลูกกุญแจแกผูใ
ดบาง



แสงไฟ
ตองจัดแสงไฟใหมีความสวางพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ รวมทั้งพื้นที่ดังตอไปนี้
: ทางเขาและทางออกตางๆ บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา แนวรั้ว
และลานจอดรถ



ระบบเตือนภัยและกลองวีดิทัศนวงจรปด
ควรใชระบบเตือนภัยและกลองวีดิทัศนวงจรปดเพื่อตรวจตราสอดสองอาณาบริเวณ
และเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดเขาไปในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา
โดยไมไดรับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ


การคุมครองรหัสผาน
ตองกําหนดบัญชีผูใชรายบุคคลเพื่อใชกบ
ั ระบบอัตโนมัติตางๆ
โดยกําหนดใหมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้
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ตองกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิธีปฏิบัติ
และมาตรฐานตางๆ ไวใช รวมทั้งจัดการฝกอบรมใหแกพนักงานดวย


หนาที่ความรับผิดชอบ
ตองจัดวางระบบเพื่อใหสามารถทราบไดวามีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
โดยไมถูกตองหรือไม ซึ่งรวมถึงการเขาสูระบบโดยไมเหมาะสม การงัดแงะ หรือการดัดแปลงขอมูลธุรกิจ
ผูฝาฝนหรือรุกล้ําเขาไปในระบบจะตองไดรับโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับการกระทําผิดนั้นๆ

การฝกอบรมดานการรักษาความปลอดภัยและความรูความเขาใจดานภัยคุกคาม
บุคลากรในหนวยรักษาความปลอดภัยควรจัดทําและดํารงไวซึ่งโปรแกรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภั
ยคุกคาม
เพื่อใหมีการตระหนักถึงและการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากผูกอการรายและการ
ลักลอบขนสงสินคาตองหาม ณ จุดตางๆ ในเครือขายโซอุปทาน
พนักงานตองมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติที่บริษัทกําหนดไวเพือ
่ รับมือกับสถานการณและทราบถึงวิธีที่จะ
รายงานสถานการณนั้นๆ พนักงานที่ทําหนาที่ในบริเวณจัดสงและรับสินคา ควรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม
เชนเดียวกับพนักงานซึ่งทําหนาที่รับและเปดพัสดุไปรษณียหรือจดหมาย
นอกจากนี้
ก็ควรจัดเสนอการฝกอบรมเฉพาะดานเพื่อชวยใหพนักงานสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของตูสินคา
รวมทั้งคอยเปนหูเปนตาใหเมื่อเกิดการสมรูรวมคิดในวงใน
และเพื่อควบคุมมิใหมีการเขาสูบริเวณหรือระบบโดยไมไดรับอนุญาต
โปรแกรมเหลานี้ควรเสนอรางวัลจูงใจเพื่อใหพนักงานรวมมืออยางเต็มที่ดวย
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