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โครงการความรวมมือระหวางศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อตอตานการกอการราย  
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT) 

มาตรการรักษาความปลอดภยั  
ผูผลิตตางประเทศ  

 
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้ันต่ําสุดเหลาน้ีไดรับการกําหนดข้ึนเพื่อใหผูผลิตตางประเทศนําไปใชเปนพื้น
ฐานสําหรับการกําหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิผล 
โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงใหเครือขายโซอุปทาน (supply chain) 
มีความสามารถสูงสุดในการดําเนินงานเพื่อลดความเส่ียงจากการสูญเสีย การโจรกรรม 
และการลักลอบสินคาตองหาม 
ซึ่งลวนเปนการอาจเปดโอกาสใหมีผูกอการรายและการนําวิธีกอการรายเขาไปแอบแฝงอยูในเครือขายโซอุป
ทานท่ัวโลกได 
การตรวจสอบและขอบเขตของอาชญากรรมท่ีผูกอการรายมุงไปที่การพาณิชยท่ัวโลกโดยอาศัยวิธีการสมรูรว
มคิดกันในวงใน จําเปนตองอาศัยความรวมมือของบริษัทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตตางประเทศ 
เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยใหสูงข้ึน  
 
ผูผลิตตางประเทศจะตองประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายโซอุปทานนานาชาติของตนอยางละเอียดร
อบคอบ โดยอาศัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT อยางนอยที่สุดเปนประจําทุกป 
หรือตามความเหมาะสมของสถานการณในขณะน้ัน เชนในชวงท่ีตองเพิ่มความระมัดระวังสูง 
หรือเมื่อมีการฝาฝนหรือเหตุการณดานการรักษาความปลอดภัย 
ในกรณีท่ีผูผลิตตางประเทศทําการจางงานภายนอกหรือใหมีการรับเหมาบริการยอยของเครือขายโซอุปทาน 
เชนสถานประกอบการตางประเทศ คลังสินคา หรือบริการยอยอื่นๆ 
ผูผลิตตางประเทศจะตองใหความรวมมือกับหุนสวนธุรกิจเพื่อตรวจสอบใหแนใจวามีการนํามาตรการรักษาคว
ามปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช และยึดถือปฏิบัติท่ัวท้ังเครือขายโซอุปทาน 
คําวาเครือขายโซอุปทานตามจุดประสงคของโครงการ C-TPAT นี้เริ่มตนจากจุดตัง้ตน 
(ผูผลิต/ผูจัดสงสินคา/ผูจําหนาย) ไปจนถึงจุดจัดจําหนาย – 
และครอบคลุมถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายซึ่งสมาชิกของ C-TPAT นํามาใช    
  
โครงการ C-TPAT 
ตระหนักถึงความซับซอนในเครือขายโซอุปทานและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระหวางประเทศ 
ดังนั้น จึงสนับสนุนใหมีการใชและการนํามาตรการรักษาความปลอดภัยมาใชตามภาวะความเส่ียง1 
เพราะฉะนั้น 
โครงการน้ีจึงเปดโอกาสใหมีความยืดหยุนและการกําหนดแผนงานรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง 
โดยขึ้นอยูกับรูปแบบธุรกิจของสมาชิก   
 
เครือขายโซอุปทานของผูผลิตตางประเทศจะตองนํามาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
ดังที่แจกแจงไวในเอกสารฉบับน้ี มาใชและรักษาไวโดยทั่วถึง- ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาวะความเส่ียง2   
 

                                            
1 ผูผลิตตางประเทศควรกําหนดกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบไดขึ้นมาโดยจัดทําเปนเอกสาร 
เพ่ือวัดความเส่ียงภายในเครือขายโซอุปทานของตนอยางท่ัวถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือขายโซอุปทานนั้นๆ 
(กลาวคือ ปริมาตร, ประเทศตนกําเนิด, เสนทาง, สมาชิกภาพของ C-TPAT, 
โอกาสท่ีจะเกิดภัยคุกคามจากการกอการรายผานสารสนเทศแบบตนรหัสเปด (open source), 
การขาดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ, เหตุการณเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในอดีต ฯลฯ)     
2 ผูผลิตตางประเทศควรกําหนดกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบไดขึ้นมาโดยจัดทําเปนเอกสาร 
เพ่ือวัดความเส่ียงภายในเครือขายโซอุปทานของตนอยางท่ัวถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือขายโซอุปทานนั้นๆ 
(กลาวคือ ปริมาตร, ประเทศตนกําเนิด, เสนทาง, โอกาสท่ีจะเกิดภัยคุกคามจากการกอการรายผานสารสนเทศแบบตนรหัสเปด 
(open source)  ฯลฯ)     
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ขอกําหนดดานหุนสวนธุรกิจ  
ผูผลิตตางประเทศตองกําหนดข้ันตอนท่ียืนยันรับรองได 
โดยบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการเลือกสรรหุนสวนธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง บริษัทขนสง 
ผูผลิตอื่นๆ ผูจัดสงผลิตภัณฑ และผูจัดจําหนาย (ผูจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบ ฯลฯ)   
 
 วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย 

ในกรณีท่ีหุนสวนธุรกิจอยูในเกณฑการรับรองจาก C-TPAT (บริษัทขนสง ผูนําเขา ทาสินคา ดานตรวจ 
นายหนา ผูรวบรวมสินคาลงตู ฯลฯ) ผูผลิตตางประเทศจะตองมีเอกสาร (เชน ประกาศนียบัตรของ C-
TPAT หมายเลข SVI ฯลฯ) ซึ่งระบุวาหุนสวนธุรกิจเหลาน้ีผานหรือไมผานการรับรองจากโครงการ C-
TPAT    

    
ในกรณีท่ีหุนสวนธุรกิจไมอยูในเกณฑการรับรองของ C-TPAT 
ผูผลิตตางประเทศจะตองกําหนดวาหุนสวนธุรกิจของผูผลิตสามารถแสดงใหเห็นไดวาหุนสวนธุรกิจปฏิบั
ติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT 
โดยอาศัยการยืนยันเปนลายลักษณอักษร/อิเล็กทรอนิกส (เชน พันธะตามสัญญาขอตกลง; 
โดยอาศัยจดหมายจากเจาหนาท่ีระดับสูงของหุนสวนธุรกิจ 
ซึ่งยืนยันรับรองวามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ; 
หนังสือเปนลายลักษณอักษรจากหุนสวนธุรกิจที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขอ
ง C-TPAT 
หรือโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกันท่ีผานการรับรองจากองคการศุลกากรโลก (World 
Customs Organization หรือ WCO) ซึ่งเจาหนาท่ีศุลกากรในตางประเทศเปนผูจัดการบริหาร); หรือ 
โดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผูผลิตตางประเทศใหเสร็จเรียบรอย) 
ผูผลิตตางประเทศตองตรวจสอบวาหุนสวนบริษัทท่ีไมอยูในเกณฑการรับรองจาก C-TPAT 
มีการปฏิบัติตามมาตรการรกัษาความปลอดภัยของ C-TPAT 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลการประเมินความเส่ียงที่บันทึกไวเปนหลักฐาน   
 

 จุดตั้งตน  
ผูผลิตตางประเทศตองตรวจสอบใหแนใจวาหุนสวนธุรกิจไดพัฒนากระบวนการและวิธปีฏิบัติในการรักษา
ปลอดภัยที่สอดคลองกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบขนสงสินคาจากจุดตั้งตน จุดประกอบชิ้นสวน หรือจุดการผลิต 
ผูผลิตตางประเทศควรตรวจสอบกระบวนการและสถานประกอบการของหุนสวนธุรกิจเปนระยะๆ 
ตามความเหมาะสมกับภาวะความเส่ียง 
หุนสวนธุรกิจควรรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามท่ีผูผลิตตางประเทศกําหนดไว  

 
 การเขารวม/การออกใบรับรองในโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานศลุกากรตางประเทศสํา

หรับเครือขายโซอุปทาน  
หุนสวนธุรกิจในปจจุบันหรอืในอนาคตท่ีไดผานการรับรองจากโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยสําหรับเ
ครือขายโซอุปทาน ซึ่งมีศุลกากรตางประเทศเปนผูบริหารจัดการ 
จะตองแสดงสถานะในการเขารวมกับโครงการตอผูผลติตางประเทศนั้นๆ  
 

 วิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย  
ในกรณีท่ีเปนการขนสงสินคาไปยังประเทศสหรัฐฯ 
ผูผลิตตางประเทศควรตรวจติดตามดูวาบริษัทขนสงสินคาในโครงการ C-TPAT 
ซึ่งใหบริษัทขนสงรายอื่นเปนผูรับเหมารายยอยนั้น 
เลือกใชบริษัทขนสงรายยอยท่ีผานการรับรองจากโครงการ C-TPAT 
หรือบริษัทขนสงรายยอยที่ไมผานการรับรองจาก C-TPAT 
แตไดมาตรฐานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT 
ดังที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยหุนสวนธุรกิจ   
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เนื่องจากผูผลิตตางประเทศเปนผูรับผิดชอบตอการบรรจุสินคาข้ึนรถพวงและตูสินคา ดังนั้น 
ผูผลิตตางประเทศจึงควรรวมมือกับบริษัทขนสงสินคาเพื่อตรวจสอบใหแนใจวามีการนําวิธีปฏิบัติและการ
ควบคุมดานการรักษาความปลอดภัยมาใชท่ีจุดบรรจุสินคา  
 

การรักษาความปลอดภัยดานตูสินคาและรถพวง 
ตองรักษาความปลอดภัยใหตูสินคาและรถพวงเพื่อคุมครองมิใหมีการนําวัสดุและ/หรือบุคคลที่ไมไดรับอนุญา
ตเขาไปแอบแฝงไว โดยตองกําหนดวิธีปฏิบัติ ณ จุดท่ีบรรจุสินคา เพื่อปดผนึกใหเหมาะสม 
และรักษาความปลอดภัยใหตูสินคาและรถพวงท่ีใชขนสงสินคา 
รวมทั้งตองติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงไวบนตูสินคาและรถพวงทุกคันท่ีบรรจุสินคาไวเพื่อสงไ
ปยังสหรัฐฯ 
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทุกแผนตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน PAS 
ISO 17712 ท่ีกําหนดไวสําหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง   

 
หากการประเมินผลความเส่ียงในภูมิภาคน้ันแสดงใหเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบการซุกซอน
หรือการลอบนํามนุษยเขาไปแฝงไวในตูสินคาหรือรถพวง 
ก็ควรกําหนดวิธีปฏิบัติดังกลาวเพื่อแกไขปญหาความเส่ียงในโรงงานที่ผลิตหรือจุดบรรจุสินคา  

  
 การตรวจตราตูสินคา  

ตองกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสรางของตูสินคาใหมีความปลอดภัยโดยสมบูรณกอนท่ีจะบรร
จุสินคา เพื่อใหมั่นใจวามีกลไกปดล็อคประตูตางๆ ท่ีไวใจได 
ขอแนะนําใหใชวิธีตรวจตูสินคาทุกตูแบบเจ็ดจุด ดังนี้คือ : 
 ผนังดานหนา 
 ดานซาย  
 ดานขวา  
 พื้น 
 เพดาน/หลังคา  
 ประตูดานใน/ดานนอก  
 ดานนอก/ดานใตตู  

 
 การตรวจตรารถพวง 

ตองกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสรางของรถพวงใหมีความปลอดภัยโดยสมบูรณกอนท่ีจะบรร
จุสินคา เพื่อใหมั่นใจวามีกลไกปดล็อคประตูตางๆ ท่ีไวใจได ขอแนะนําใหใชวิธีตรวจรถพวงทุกคัน 
ดังนี้คือ : 

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

 
 การปดผนึกตูสินคาและรถพวง  

การปดผนึกรถพวงและตูสินคา 
ซ่ึงรวมถึงการติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยอยางตอเน่ืองไมขาดตอน 
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในเครือขายโซอุปทานท่ีมีความปลอดภัย 
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และยังเปนสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีแสดงวาผูผลิตตางประเทศมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติตามมาตรก
ารของ C-TPAT 
ผูผลิตตางประเทศตองติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงใหแกรถพวงและตูสินคาท้ังหมดที่บร
รจุสินคาเพื่อสงไปยังประเทศสหรัฐฯ 
แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 
PAS ISO 17712 ท่ีกําหนดไวสําหรับแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง   
 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษรจะตองกําหนดเง่ือนไขสําหรับวิธีควบคุมและติดแถบผนึกใหตูสินคาและ
รถพวงท่ีบรรจุสินคาไวแลว 
โดยครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติท่ีใชในการตรวจสอบวาแถบผนึกและ/หรือตูสินคา/รถพวงสินคาไดรับความ
เสียหายหรือไม เพื่อรายงานไปยังหนวยงานศุลกากรและพิทักษพรมแดนแหงสหรัฐฯ (US 
Customs and Border Protection) หรือเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมในตางประเทศ 
เฉพาะพนักงานท่ีไดรับมอบหมายไวเทาน้ันท่ีควรเปนผูแจกจายแถบผนึกเพื่อใชในการรักษาคว
ามปลอดภัย   

 
 การจัดเก็บตูสินคาและรถพวง  

ตูสินคาและรถพวงท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูผลิตตางประเทศหรืออยูในสถานประกอบ
การของผูผลิตตางประเทศ จะตองไดรับการจัดเก็บไวในบริเวณท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
เพื่อปองกันไมใหผูใดเขาใกลและ/หรือกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต 
ท้ังน้ีจะตองกําหนดวิธีปฏิบัติไวใชในการแจงปญหาและการสกัดก้ันมิใหมีผูเขาไปใกลตูสินคา/ร
ถพวงสินคา หรือบริเวณจัดเก็บตูสินคา/รถพวงสินคาโดยไมไดรับอนุญาต 
 

การควบคุมสิทธิการเขาถึง 
การควบคุมสิทธิการเขาถึงจะชวยปองกันมิใหมีผูเขาสูสถานประกอบการโดยไมไดรับอนุญาต 
รวมทั้งชวยควบคุมดูแลพนักงานและผูมาติดตอ ตลอดจนคุมครองสินทรัพยของบริษัท 
การควบคุมสิทธิการเขาถึงจะตองครอบคลุมถึงการออกบัตรประจําตัวใหแกพนักงาน ผูมาติดตอ 
และผูจําหนายทุกคน ณ จุดที่เปนประตูทางเขาทุกจุด  
 
 พนักงาน 

ตองมีระบบบัตรประจําตัวพนักงานเพื่อจุดประสงคในการบงชี้ตัวบุคคลและควบคุมสิทธิการเขาออก 
พนักงานควรไดรับสิทธิเขาออกในบริเวณท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
เฉพาะเมื่อพนักงานจําเปนตองปฏิบัติหนาท่ีของตนในบริเวณดังกลาวเทาน้ัน 
บุคลากรในฝายบริหารหรือหนวยรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะตองมีระบบที่ดีพอสมควรเพื่อควบคุม
การออกบัตรหรือการยกเลกิบัตรประจําตัวของพนักงาน ผูมาติดตอ และผูจัดจําหนาย 
วิธีปฏิบัติในการออกบัตร ยกเลิกบัตร และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณท่ีใชควบคุมการเขาออก (เปนตนวา 
กุญแจ คียการด ฯลฯ) ตองมีบันทึกไวเปนเอกสาร    

 
 ผูมาติดตอ 

เมื่อมาถึง ผูมาติดตอจะตองแสดงบัตรประจําตัวท่ีมีรูปถาย เพื่อจุดประสงคในการเก็บบันทึกขอมูล 
ผูมาติดตอทุกคนควรมีเจาหนาท่ีติดตามและติดบัตรประจําตัวชั่วคราวใหเห็นไดชัดเจนเสมอ      

 
 การสงมอบ (รวมถึงพัสดุไปรษณียหรือจดหมาย) 

เมื่อมาถึง ผูจัดจําหนายสินคาทุกรายจะตองแสดงบัตรประจําตัวผูจัดจําหนาย 
และ/หรือบัตรประจําตัวท่ีมีรูปถายตามความเหมาะสม เพื่อจุดประสงคในการเก็บบันทึกขอมูล 
บรรจุภัณฑและพัสดุไปรษณียหรือจดหมายที่มาถึงควรไดรับการตรวจสอบเปนระยะๆ 
กอนท่ีจะแจกจายตอไป    
 

 การขอตรวจบุคคลที่ไมไดรบัอนุญาตและการนําตัวบุคคลดังกลาวออกจากบริเวณ 
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อบงชี้ ขอตรวจ และจัดการกบับุคคลที่ไมไดรับอนุญาต/ท่ีระบุตัวไมได  
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การรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล 
ตองกําหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบบุคคลที่จะรับเปนพนักงานและเพื่อตรวจสอบพนักงานในปจจุบันเปนระ
ยะๆ    
 
 การตรวจสอบกอนการจางงาน  

ขอมูลในใบสมัครงาน เชน ประวัติการจางงาน และบุคคลอางอิง 
ตองไดรับการตรวจสอบยืนยันกอนการจางงาน  
   

 การตรวจสอบ/การสืบสวนภูมิหลัง 
ควรดําเนินการตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเปนพนักงาน 
โดยอาศัยหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับกฎขอบังคับในตางประเทศ เมื่อจางงานแลว 
กย็ังควรตรวจสอบและสอบประวัติภูมิหลงัซ้ําอีกครั้งเปนระยะๆ ตามสถานการณ 
และ/หรือความสําคัญของตําแหนงพนักงานนั้นๆ   
 

 วิธีปฏิบัติดานการเลิกจางพนักงาน 
บริษัทตองกําหนดวิธีปฏิบัติไวเพื่อใชยกเลิกบัตรประจําตัว 
และสิทธิการเขาออกสถานประกอบการและระบบงานตางๆ หากยุติการจางงานพนักงานแลว  

 
การรักษาความปลอดภัยในลักษณะกระบวนวิธี 
ตองกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหแนใจวากระบวนการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขนสง 
การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บสินคาในเครือขายโซอุปทานมีความมั่นคงปลอดภัย  
 
 การดําเนินงานเก่ียวกับเอกสาร  

ตองกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวาขอมูลทั้งหมดที่ใชในการออกของ/สินคาน้ันเปนขอมูลที่อานไดงาย 
สมบูรณ แมนยําถูกตอง และไดรับความคุมครองใหพนจากการแลกเปลี่ยนขอมูล ความสูญหาย 
หรือการใสขอมูลที่ผิดพลาด 
การควบคุมเอกสารตองครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและข
อมูลดวย  
 

 วิธีปฏิบัติดานเอกสารกํากับการขนสง  
ตองกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีจะทําใหมั่นใจวาขอมูลจากหุนสวนธุรกิจไดรับการรายงานอยางแมนยําและทันเวล
า ท้ังนี้เพื่อชวยใหแนใจวาสินคามีความปลอดภัยตลอดเวลา  

 
 การจัดสงและการรับสินคา  

ควรตรวจสอบสินคาขาออกท่ีกําลังจัดสงโดยเปรียบเทียบกับขอมูลในเอกสารกํากับการขนสง 
สินคาน้ันควรมีคําอธิบายท่ีถูกตองแมนยํา โดยมีการระบุและยืนยันถึงน้ําหนัก ฉลาก เครื่องหมายกํากับ 
และจํานวนชิ้น ควรตรวจสอบยืนยันสินคาขาออกโดยเปรียบเทียบกับใบส่ังซื้อหรือใบสงสินคา 
พนักงานขับรถท่ีสงหรือรับสินคาควรผานการตรวจสอบวาเปนบุคคลที่ถูกตองกอนท่ีจะรับหรือสงสินคาออ
กไป นอกจากน้ี 
ยังควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถตรวจติดตามการเคลื่อนท่ีของสินคาขาเขาและขาออกไดอยางทัน
ตอเหตุการณและความตองการ    

 
 ความคลาดเคลื่อนของสินคา  

ภาวะสินคาขาด สินคาเกิน และความคลาดเคลื่อนหรือความผิดปกตท่ีิชัดเจนอื่นๆ ตองไดรับการแกไข 
และ/หรือตรวจสอบอยางเหมาะสม หากตรวจพบการกระทําใดๆ ท่ีผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือนาสงสัย 
ก็จะตองแจงศุลกากรและ/หรือหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย เพื่อใหทราบถึงการกระทําน้ันๆ 
ตามความเหมาะสม  
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การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
สถานประกอบการท่ีมีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา ณ ทําเลท่ีตั้งตางๆ 
ในนานาประเทศตองมีเครือ่งกีดขวางและอุปกรณปองกันทางกายภาพที่สามารถคุมครองมิใหมีผูเขาสูสถานป
ระกอบการโดยไมไดรับอนุญาต ผูผลิตตางประเทศควรนํามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ C-
TPAT ดังตอไปนี้ไปประยุกตใชในเครือขายโซอุปทานของตนตามความเหมาะสม       
 
 การกั้นรั้ว  

การกั้นรั้วรอบอาณาบริเวณควรลอมรอบพื้นท่ีรอบๆ 
บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและสถานท่ีจัดเก็บสินคา 
ควรกั้นรั้วภายในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาเพื่อแยกการขนสงสินคาออกเปนกลุมสินคาในประเทศ 
สินคาตางประเทศ สินคามูลคาสูง และสินคาอันตราย 
โดยควรตรวจตราสอดสองแนวรั้วท้ังหมดเปนประจําเพื่อสํารวจความปลอดภัยและจุดที่ชํารุดเสียหาย  

 
 ประตูทางเขาและปอมยาม 

ประตูทางเขาออก ซึ่งยานยนตและ/หรือบุคลากรเดินทางเขาหรือออก 
ตองมียามเฝาและ/หรือระบบเฝาระวังอยูตลอดเวลา 
โดยควรจัดใหมีประตูทางเขาออกในจํานวนนอยที่สุดเทาท่ีจําเปน 
เพื่อใหสามารถควบคุมการเขาออกและรักษาความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม  

 
 การจอดรถ  

ควรส่ังหามมิใหยานยนตสวนบุคคลเขาไปจอดในหรือใกลเคียงกับบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและสถ
านท่ีจัดเก็บสินคา     
 

 โครงสรางอาคาร    
ตองสรางอาคารสถานที่โดยใชวัสดุท่ีทนทานตอการงัดแงะโดยผิดกฎหมาย 
ควรตรวจสอบและซอมแซมโครงสรางของอาคารสถานที่อยูเสมอเพื่อใหมีความปลอดภัย  

 
 อุปกรณปดล็อคและการควบคุมกุญแจ  

หนาตางภายในและภายนอกทุกบาน ประตูทางเขาออกและรั้ว 
ตองมีอุปกรณปดล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัย 
บุคลากรฝายบริหารและฝายรักษาความปลอดภัยตองเปนผูควบคุมวาจะใหแมกุญแจและลูกกุญแจแกผูใ
ดบาง  

  
 แสงไฟ  

ตองจัดแสงไฟใหมีความสวางพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ รวมทั้งพื้นท่ีดังตอไปนี้ 
:  ทางเขาและทางออกตางๆ บริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา แนวรั้ว 
และลานจอดรถ  

  
 ระบบเตือนภัยและกลองวีดิทัศนวงจรปด     

ควรใชระบบเตือนภัยและกลองวีดิทัศนวงจรปดเพื่อตรวจตราสอดสองอาณาบริเวณ 
และเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดเขาไปในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานสินคาและการจัดเก็บสินคา 
โดยไมไดรับอนุญาต 

 
การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 การคุมครองรหัสผาน  

ตองกําหนดบัญชีผูใชรายบุคคลเพื่อใชกบัระบบอัตโนมัติตางๆ 
โดยกําหนดใหมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ 
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ตองกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิธีปฏิบัติ 
และมาตรฐานตางๆ ไวใช รวมทั้งจัดการฝกอบรมใหแกพนักงานดวย  

 
 หนาท่ีความรบัผิดชอบ  

ตองจัดวางระบบเพื่อใหสามารถทราบไดวามีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
โดยไมถูกตองหรือไม ซึ่งรวมถึงการเขาสูระบบโดยไมเหมาะสม การงัดแงะ หรือการดัดแปลงขอมูลธุรกิจ 
ผูฝาฝนหรือรกุล้ําเขาไปในระบบจะตองไดรับโทษทางวินัยท่ีเหมาะสมกับการกระทาํผิดนั้นๆ  

 
การฝกอบรมดานการรักษาความปลอดภัยและความรูความเขาใจดานภัยคุกคาม  
บุคลากรในหนวยรักษาความปลอดภัยควรจัดทําและดํารงไวซึ่งโปรแกรมท่ีสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภั
ยคุกคาม 
เพื่อใหมีการตระหนักถึงและการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากผูกอการรายและการ
ลักลอบขนสงสินคาตองหาม ณ จุดตางๆ ในเครือขายโซอุปทาน 
พนักงานตองมีความรูความเขาใจในวิธีปฏิบัติท่ีบริษัทกําหนดไวเพือ่รับมือกับสถานการณและทราบถึงวิธีท่ีจะ
รายงานสถานการณนั้นๆ พนักงานท่ีทําหนาท่ีในบริเวณจัดสงและรับสินคา ควรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม 
เชนเดียวกับพนักงานซึ่งทําหนาท่ีรับและเปดพัสดุไปรษณียหรือจดหมาย  
 
นอกจากนี้ 
ก็ควรจัดเสนอการฝกอบรมเฉพาะดานเพื่อชวยใหพนักงานสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของตูสินคา 
รวมทั้งคอยเปนหูเปนตาใหเมื่อเกิดการสมรูรวมคิดในวงใน 
และเพื่อควบคุมมิใหมีการเขาสูบริเวณหรือระบบโดยไมไดรับอนุญาต 
โปรแกรมเหลาน้ีควรเสนอรางวัลจูงใจเพื่อใหพนักงานรวมมืออยางเต็มท่ีดวย    
 
 


