คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

คำนำ
ดวยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดบทบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไวอยางเปดกวาง
โดยมีวัตถุ ประสงค เพื่ อให ห นวยงานของรัฐทั้ งฝายพลเรือน ฝายทหาร และฝายตำรวจ นำไป
ปรั บ ใช ให เหมาะกั บ บทบาท อำนาจหน าที่ และความสำคั ญ ของภารกิ จ ประกอบกั บ มี ก าร
ปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
และแบบเอกสารที่ ใช ต ามระเบี ย บฯ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ องคการรักษาความปลอดภัยทั้ง ๓ ฝาย จึงไดรวมกันดำเนินการจัดทำคำแนะนำการ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และ
และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติตาม
นโยบายการรักษาความปลอดภัยแห งชาติ (อป.กรช.) โดยมีค ำอธิบ ายและขอชี้แจงเกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน พรอมตัวอยางประกอบวิธีการปฏิบัติ และกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูใชระเบียบฯ เกิดความเขาใจและนำไปใชอยางเหมาะสมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
องคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน ตำรวจ และทหาร

สารบัญ
หนา
คำนำ
หมวด ๑
หมวด ๒
หมวด ๓
หมวด ๔
หมวด ๕
หมวด ๖
หมวด ๗
ภาคผนวก
ผนวก ๑
ผนวก ๒

ผนวก ๓
ผนวก ๔
ผนวก ๕
ผนวก ๖
ผนวก ๗
ผนวก ๘
ผนวก ๙
ผนวก ๑๐
ผนวก ๑๑

บททั่วไป
ประเภทชั้นความลับ
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรช.)
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

๔
๗
๑๐
๑๐
๒๑
๔๑
๔๖

คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (อป.กรช.)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
บุคคลและแบบเอกสารที่ใชตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เรื่องหนาที่ของ
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงานสวนยอย
หนาที่ของนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
หนาที่ของเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
หนาที่ของยามรักษาการณ/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตัวอยางแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ตัวอยางรายละเอียดบัตรแสดงตน
ตัวอยางแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑)/คำแนะนำการกรอกแบบ รปภ.๑
ตัวอยางแบบบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒)/คำแนะนำการกรอก
แบบ รปภ.๒

-๒ผนวก ๑๒
ผนวก ๑๓
ผนวก ๑๔
ผนวก ๑๕
ผนวก ๑๖
ผนวก ๑๗
ผนวก ๑๘

ตัวอยางแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตำแหนงหรือหนาที่
(รปภ.๓)/คำแนะนำการกรอกแบบ รปภ.๓
ตัวอยางแบบใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔)/คำแนะนำการกรอกแบบ รปภ.๔
ตัวอยางแบบทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)/คำแนะนำการกรอกแบบ รปภ.๕
ตัวอยางแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนตำแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๖)/
คำแนะนำการกรอกแบบ รปภ.๖
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
(ฉบับเรียบเรียง)
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับเรียบเรียง)

--------------------------------

- ร๑าง คำแนะนำการปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แกไขเพิ่มเติม
-------------------------------------------บทนำ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชแทนระเบียบ
วา ด ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ตั้ งแต วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เนื่องจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บังคับใชมาเปนเวลานาน
ประกอบกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการมีผลบังคับใช ทำใหตองยกเลิกหมวดวาดวย
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป นอนุบัญ ญั ติของพระราชบัญ ญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ๑ กำหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ เพื่อปองกันขอมูลขาวสารลับของทาง
ราชการมิใหรั่วไหล หรือใหบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของไดรับทราบ
0

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดมีการประกาศใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่๑๓๔ ตอนพิเศษที่ ๒๘๕ ง หนา ๑ - ๖ กำหนดใหมีผลบังคับ
ใชในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ เมื่อป ๒๕๕๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) ไดประกาศใชเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในขณะนั้น และตอมาเมื่อป ๒๕๖๐
ระเบีย บสำนัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภั ย แห งชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) ไดป ระกาศใช
โดยแกไขเพิ่มเติมตามภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนที่มาใหมีการปรับปรุงระเบียบฯ ใหเหมาะสมรองรับภัยคุกคามดังกลาว เพิ่มขอบัญญัติ
ที่จำเปนตอการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติที่มีประสิทธิภาพ

๑

ปจจุบันระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการประกาศใช ๒ ฉบับ คือ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

๒

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่ แ กไขเพิ่ ม เติม กำหนดขึ้น เพื่ อ เป น แนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การรัก ษาความปลอดภั ยแก
หนวยงานของรัฐใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
๑. ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและเห็นถึงความจำเปนที่
ตองกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
๒. ดำเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว
ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ ให เหมาะสมกั บ ความสำคั ญ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สถานการณ สิ่งแวดลอม ภัยคุกคาม ความเสี่ยง และงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
๓. ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย ตลอดจนทบทวน
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งภัยอันตรายหรือบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินภายในหนวยงานของรัฐได
หนาที่ของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรีวาดวยการรัก ษาความปลอดภั ยแห งชาติ กำหนดให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ๒ มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยหนวยงานของตน โดยสรุปหนาที่ที่ตอง
ดำเนินการหรือมอบหมายแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
๑. กำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐ มนตรีว าดว ยการรักษาความ
ปลอดภั ยแห งชาติฯ กั บเจาหน าที่ ของรัฐ ผูม าติด ตอ และบุ คคลภายนอกซึ่งมาปฏิ บั ติงานภายใน
หนวยงาน ทั้งนี้ บุคคลภายนอกหมายรวมถึง เอกชนที่ทำสัญญาจาง ทั้งที่เปนการจางเหมาบริการ
สัญญาจางทำของ และสัญญาจางประเภทอื่น ๆ ที่มีผลใหบุคคลเหลานั้นเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่
หรือ เข าถึ งข อมู ลข าวสารของหน วยงาน รวมไปถึงการจัด จางเจาหน าที่ รัก ษาความปลอดภั ย จาก
หนวยงานภายนอก
๒. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและผูชวยฯ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ดำเนิ น การ ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล ให ค วามรู แ ละเสริ ม สร า งจิ ต สำนึ ก ในการรั ก ษาความปลอดภั ย
ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในหนวยงานของตน และปฏิบัติหนาที่ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เรื่องหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยกำหนดไว
๓. รับรองความไววางใจเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของตน เพื่อให
เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตลอดจนการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่สำคัญ
โดยดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งกำหนดใหตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณบุคคล ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรและเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในระเบียบฯ
1

๒

ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี วา ด วยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดนิ ย าม “หน วยงานของรั ฐ ”
หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓

หรือปรับใหสอดคลองกับประกาศขององคการรักษาความปลอดภัย หนวยงานของรัฐอาจรองขอให
องคการรักษาความปลอดภัยที่กำกับดูแลดำเนินการใหได
ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นอาจพิจารณามอบหมายการรับรองความไววางใจ
ในชั้น “ลับ” หรือ “ลับมาก” ใหผูไดรับมอบหมายลงนามในแบบใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) ได
ขณะที่ชั้น “ลับที่สุด” ผูลงนามในแบบใบรับรองความไววางใจควรเปนหัวหนาหนวยงานเทานั้น
๔. นำหลักเกณฑ วิธีการ และคำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติฯ มากำหนดวิธีปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยภายในหนวยงานใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ
๕. จัดให มีการอบรมเจาหนาที่ ของรัฐทราบถึงความจำเปน และมาตรการของการ
รักษาความปลอดภัย และจัดใหมีการทบทวนหรืออบรมเพิ่มเติมตามหวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย
๖. จัดใหมีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดยกำหนดมาตรการ
กับ บุ คคลที่ จะเข ามาปฏิ บั ติ งานภายในหน วยงาน รวมทั้ งบุ ค คลที่ ขอโอนยาย หรือ ขอกลั บ เข ารับ
ราชการใหม อีกครั้ง ทั้ งที่มีสถานภาพเปน เจาหน าที่ของรัฐและบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิ บัติงาน
ภายในหนวยงาน
๗. ดำเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูที่
ไดรับมอบหมายชี้แจงบุคคลที่จะพนจากภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการใหตระหนักและทราบถึงความเสียหายกรณีเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
โดยกำกับดูแลใหจัดทำบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือ
ตำแหนงหนาที่ และรับคืนขอมูลขาวสาร หลักฐานตาง ๆ
๘. ดำเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย รักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยกำหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกที่สงวน
อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ เจาหนาที่ของรัฐ ขอมูลขาวสาร ศูนยสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทำลาย การกอวินาศกรรม
และการกอการราย
๙. ดำเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย รักษา
ความปลอดภัยในการประชุมลับ โดยกำหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการที่เกี่ยวของกับการประชุมลับไมใหรั่วไหล หรือถูกรบกวน ขัดขวาง หรือถูกจารกรรม รวมทั้ง
คุมครองบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม ทั้งนี้ กรณีเปน
เจ า ของเรื่อ งหรื อ เจ า ภาพจั ด การประชุ ม อาจมอบหมายให บุ ค คลที่ เหมาะสมดำเนิ น การแทนได
โดยแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
และแจงใหผูเขารวมการประชุมตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ

๔

๑๐. ดำเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยกำหนด
มาตรการเพื่อปองกันการละเมิด ฝาฝน หรือละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ที่กำหนดไว
๑๑. ดำเนิ น การหรือมอบหมายให เจาหน าที่ ค วบคุ ม การรัก ษาความปลอดภั ยแจ ง
หนวยงานเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูเกี่ยวของทราบทันที ที่ปรากฏหลักฐานวามีการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือเมื่อพบวามีหลักฐานปรากฏการเตรียมการเพื่อละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย และตองสอบสวนใหทราบถึงผูละเมิด ผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนี้
โดยพิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย
ตอผูละเมิด ผูจ ะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น
หมวด ๑
บททั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กำหนดใหมีองคการรักษาความปลอดภัย ๓ ฝาย ประกอบดวย ๑) สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนัก
นายกรั ฐ มนตรี เป น องค ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ฝ า ยพลเรื อ น ๒) ศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร
และ ๓) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายตำรวจ โดยองคการรักษาความปลอดภัยทั้ง ๓ ฝายมีหนาที่ดำเนินการ ดังนี้
๑. องคการรักษาความปลอดภัยทุกฝายประสานการปฏิบัติ ประชุมรวมกัน เพื่อจัด
ใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคำแนะนำการปฏิบัตติ ามระเบียบฯ
๒. ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ กำกับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรอง
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐในกำกับ รวมถึงการอบรมบุคลากร
ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของตามความจำเปน
๓. ดำเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลที่จะไดรับมอบหมายความ
ไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ บุคคลที่มีประวัติและพฤติการณนาสงสัย และ
บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สำคัญ หรือตำแหนงที่สำคัญ หรือ
เกี่ยวของกับทรัพยสินมีคาของแผนดินตามที่หนวยงานของรัฐแตละฝายรองขอ
๔. ใหคำแนะนำ ชวยเหลือการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามที่องคกรตามรัฐธรรมนูญ
รวมถึ งส วนราชการสั งกั ด รัฐสภา องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น และหน ว ยงานอื่ น ใดของรัฐ ที่ เห็ น
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งหนวยงานดังกลาวรองขอคำแนะนำหรือขอคิดเห็น

๕

การดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐ
หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ระดั บ กรม เที ย บเท า กรม และหน ว ยงานย อ ยหรื อ
หนวยงานสาขา มีหนาที่จัดใหมีการดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน ดังนี้
๑. นำขอบัญญัติในระเบียบฯ หลักเกณฑ วิธีการ และคำแนะนำไปวางแผนการรักษา
ความปลอดภั ย และกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย ตลอดจนวิธีป ฏิ บั ติ โดยประสาน
มาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกเรื่องเขาไวดวยกัน ไดแก การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
บุคคล ขอมูลขาวสารลับ และสถานที่ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับภารกิจ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม
ภัยคุกคามและระดับความเสี่ยงของหนวยงานของตน
๒. ตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน
๓. แผนและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐ ตองสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ และไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ ตองไมหละหลวมจนทำใหเกิด
จุดออนในการรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอคำแนะนำจากองคการรักษาความปลอดภัยที่มีหนาที่
กำกั บ ดู แ ลหน วยงานของตนตามที่ ระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐมนตรีวาด ว ยการรัก ษาความปลอดภั ย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว
๔. หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ
หนวยงานสาขา ตองแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลบริหารงานดาน
การรักษาความปลอดภัย และแตงตั้งผูชวยไดตามความเหมาะสม

๕. กรณีที่หนวยงานของรัฐทำสัญญากับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกที่เปนคูสัญญา
ตองปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และที่แกไขเพิ่มเติม ในเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยดวย ทั้งนี้ ระเบียบฯ กำหนดใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงานสาขามีหนาที่รักษา

๖

ความปลอดภัยหนวยงานของตน รวมถึงการดำเนินการกำกับดูแลในสวนของบุคคลภายนอกที่เปน
คูสัญญาที่มาปฏิบัติงานในหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อ
๕.๑ เปนการกำหนดความรับผิดชอบโดยตรง ใหอำนาจควบคุมและสั่งการตาม
ดุลพินิจที่เหมาะสม เพื่อใหหัวหนาหนวยงานของรัฐตองดำเนินการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงาน
ที่ตนบังคับบัญชาอยู
๕.๒ เปน การควบคุมบุค คลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
โดยบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญานั้นตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยที่
กำหนดไว
๕.๓ เปนมาตรการปองกันและปองปรามบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือติดตอ
ประสานงานกับหนวยงาน มิใหกระทำการอันเปนการละเมิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งโดยตั้งใจหรือประมาทก็ตาม ทั้งนี้
การที่บุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญาตองรับทราบที่จะปฏิบัติตามระเบียบนั้น ถือเปนประโยชนของ
หนวยงานของรัฐ เพราะเมื่อเกิดเหตุใด ๆ ก็ตาม อันเปนผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหรือสราง
ความเสี ย หายแก ห น ว ยงานของรัฐขึ้ น แล ว หน ว ยงานของรั ฐจะสามารถดำเนิ น การลงโทษตาม
กฎหมายตอบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญานั้นได
๖. เมื่ อหน วยงานจะมอบหมายให บุ ค คลเข าถึงสิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ
จะตองดำเนินการดังตอไปนี้
๖.๑ กอนรับรองความไววางใจใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
ผู นั้ น ซึ่ งอาจขอให อ งค ก ารรัก ษาความปลอดภั ย ดำเนิ น การตรวจสอบประวัติ ฯ โดยเป น ไปตาม
หลักเกณฑวิธีการที่องคการรักษาความปลอดภัยแตละฝายกำหนด
๖.๒ การมอบหมายใหบุคคลเขาถึงสิ่งที่เปนความลับใหยึดหลัก “จำกัดใหทราบ
เทาที่จำเปน”
๖.๓ ให เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม การรั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ ผู ช ว ยฯ และหรื อ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ชี้ แ จงให ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายรั บ ทราบว า ตนเองจะเข า ถึ ง ได เฉพาะเรื่ อ งที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเทานั้น
๖.๔ หามผูที่ไมไดรับมอบหมาย แอบอางตำแหนง หนาที่ เพื่อจะเขาถึงสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ
ทั้งนี้ การเขาถึงชั้นความลับแบงเปน ๒ ประเภท คือ
๑. บุคคลที่เพิ่งไดรับการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของทางราชการ
๒. บุคคลที่ผานการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของทางราชการแลว
และไดเลื่อนระดับการเขาถึงชั้นความลับใหสูงขึ้นจากเดิม
ในการนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ
หนวยงานสาขาตองกำหนดขั้นตอนการเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิด
ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ ยกเว น กรณี ท่ี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษ
โดยจำเปนตองมอบหมายใหบุคคลในสังกัดเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทันทีที่บรรจุเขารับ

๗

ราชการ ลักษณะงานเชนนี้จะสามารถรวมขั้นตอนการเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทั้ง ๒
ประเภทขางตนเขาไวเปนขั้นตอนเดียวกันได
ผูที่ไดรับการรับรองความไววางใจและมอบหมายใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการจากหัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขา หรือผูที่หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขามอบหมายใหดำเนินการแทน ผูนั้นจะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดเฉพาะสวนที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น ไมมีอำนาจเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการในชั้นความลับระดับ
เดียวกันในเรื่องอื่น ๆ ที่ตนไมมีสวนเกี่ยวของ
หมวด ๒
ประเภทชั้นความลับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กำหนดไวเฉพาะประเภทชั้นความลับ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันขอมูลขาวสารลับของ
ทางราชการมิใหรั่วไหล หรือมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ ไดกำหนดใหป ฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติมไวแลว
ชั้นความลับ หมายถึง ระดับความสำคัญหรือคุณคาที่เจาของเรื่องเดิมหรือหนวยงาน
กำหนดใหแกสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ๓ ในการกำหนดชั้นความลับจะมีหลักเกณฑในการ
พิจารณากำหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหมีอำนาจกำหนดชั้นความลับนำหลักเกณฑจากระเบียบ
ดังกลาวพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับแกขอมูลขาวสารลับที่จัดทำขึ้น อยางไรก็ดี ในการจัดทำ
ขอมูลขาวสารลับจะตองดำเนินการโดยผูที่ผานการรับรองความไววางใจในระดับที่สูงหรือเทากับระดับ
ความลับที่จัดทำ ซึ่งเปนไปตามขอบัญญั ติแหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ในการจัดทำและ
พื้นที่จัดเก็บขอมูลขาวสารลับใหเปนพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงหามดวย
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ชั้นความลับของทางราชการที่ระบุไวในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มี ๓ ชั้นความลับ คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ หนวยงานของรัฐควร
กำหนดชั้นความลับตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการใหเหมาะสมกับระดับความสำคัญและคุณคา
ของขอมูลขาวสารลับนั้น ๆ เพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพ

๓

สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑ ยุทธภัณฑ ทีส่ งวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ

๘

ความหมายของชั้นความลับกับการรักษาความปลอดภัย
“ชั้นความลับ” ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล หมายถึง
๑) ระดับของชั้นความลับที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับความไววางใจจากหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐใหเขาถึงหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
๒) เจาหนาที่ของรัฐไดรับมอบอำนาจจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ใหกำหนดชั้นความลับระดับใดระดับหนึ่งแกสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ทั้งนี้ มิไดหมายความ
ถึงอำนาจที่มีอยูแลวตามตำแหนง
“ชั้นความลับ” ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ หมายถึง
ระดับความสำคัญหรือคุณคาของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลขาวสารที่จะตองไดรับการพิทักษรักษา เพื่อปองกันมิใหผูไมมีอำนาจหนาที่ไดลวงรูหรือเขาถึงได
“ชั้น ความลั บ ” ในเรื่อ งการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่ หมายถึ ง ระดั บ
ความสำคัญของพื้นที่ตาง ๆ ที่มีการรักษาความปลอดภัย เชน ที่เก็บรักษาสิ่งของที่เปนความลับของ
ทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน ที่ประชุมลับ ที่สงวน สำนักงานและที่พักอาศัยของ
บุคคลสำคัญ ซึ่งหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการอารักขาหรือรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ เปนตน
โดยอาจเปรียบเทียบไดดังนี้ เขตหวงหามเด็ดขาดเทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับที่สุด” หรือ
“ลับมาก” เขตหวงหามเฉพาะเทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับมาก” หรือ “ลับ” สวนพื้นที่
ควบคุมเทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับ”
หลักการพิจารณาเพื่อกำหนดชั้นความลับ
การพิจารณาวาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการสิ่งใดควรกำหนดชั้นความลับชั้นใด
ใหยึดหลักระดับความเสียหายตอความมั่นคงของชาติและผลประโยชนแหงรัฐเมื่อสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการนั้น ๆ ถูกเปดเผย ซึ่งแบงเปน ๓ ระดับ คือ เมื่อสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ถูกเปดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรงที่สุด ให กำหนดชั้นความลับ “ลับที่ สุด” กรณี สิ่งที่เป น
ความลับของทางราชการถูกเปดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรง ใหกำหนดชั้นความลับ “ลับมาก”
และหากสิ่ งที่ เป น ความลับ ของทางราชการถู กเปด เผยแล วกอให เกิ ดความเสี ยหาย ให กำหนดชั้ น
ความลับ “ลับ ” ทั้ งนี้ ให คำนึงถึงการปฏิบั ติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน เชน
กำหนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายรายแรงที่สุด
ตอความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของชาติและผลประโยชนแหงรัฐ
รวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
กำหนดชั้ น ความลั บ “ลั บ มาก” กรณี ห ากถู ก เป ด เผย จะมี ค วามเสี ย หายร า ยแรง
ตอการบริหารราชการแผนดิน การบริหารงานยุติธรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ระบบสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม เปนตน

๙

กำหนดชั้นความลับ “ลับ” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายตอสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ เปนตน
ผลเสียถากำหนดชั้นความลับต่ำเกินไป
การกำหนดชั้นความลับต่ำเกินไป หรือมิไดกำหนดชั้นความลับตอสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการกอใหเกิดผลเสียดังตอไปนี้
๑. เปนการขัดตอหลักการ “การจำกัดใหทราบเทาที่จำเปน” เพราะการกำหนดชั้น
ความลับต่ำกวาคาของความลับที่ควรจะเปน ยอมทำใหผูที่เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่ความลับจะรั่วไหลก็มีมากขึ้นดวย
๒. การมิไดกำหนดชั้นความลับตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ทำใหความลับ
เผยแพรไปยังบุคคลซึ่งไมมีอำนาจหนาที่
ผลเสียทั้งสองประการดังกลาวขางตน จะทำใหเกิดความเสียหายสืบเนื่องตอมาอีก
หลายประการ เชน ทำใหฝายตรงขามสามารถรวบรวมขาวสารไดงายขึ้น ทำใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตบุคคล ทรัพยสิน และผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของทางราชการ ทำใหกระทบตอความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศชาติ สงผลตอโอกาสในการแขงขันทางเศรษฐกิจในเวทีประชาคมโลก หรือทำให
กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
ผลเสียถากำหนดชั้นความลับสูงเกินไป
การกำหนดชั้นความลับสูงเกินไปเปนการสรางความยุงยากและเปนภาระแกผูปฏิบัติ
และอาจเปนผลเสียตอการพิทักษสิ่งที่เปนความลับของทางราชการได ผูที่มีหนาที่กำหนดชั้นความลับ
จึงควรใชดุลพินิจในการกำหนดชั้นความลับใหเหมาะสม โดยผลเสียตอกรณีดังกลาวมีดังนี้
๑. ทำใหการปฏิบัติงานตองลาชา เพราะจะตองใชมาตรการพิทักษรักษาสูงขึ้น
เพิ่มภาระในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และเสียเวลาในการดำเนินกรรมวิธีตอสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการเพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน
๒. ทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ ในการดำเนินการเพื่อ
พิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว
๓. เมื่อสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่มีชั้นความลับสูงเกินไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อาจทำใหผูปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญของชั้นความลับนอยลง
๔. เปนอุปสรรคตอการเผยแพรเรื่องซึ่งสมควรเปดเผยใหประชาชนไดทราบ เพื่อสราง
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน โดยที่เรื่องนั้นไมเปนอันตรายตอประเทศชาติ
หรือไมกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ

๑๐

หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ประกอบดวยกรรมการ ๒๔ คน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และหัวหนาหนวยงานของรัฐ เปน
กรรมการ โดยใหมีอำนาจหนาที่เปนไปตามขอ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการ ประธานกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย
แห งชาติ (อป.กรช.) ประกอบด ว ยอนุ ก รรมการ ๑๑ คน มี อ งค ป ระกอบและอำนาจหน าที่ ต าม
ผนวก ๑
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญ ญั ติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ไดกำหนดใหปรับ โอน ยาย ภารกิจของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการในนามของกระทรวงดิจิทัลฯ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตำแหนง
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ จากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชนกัน
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
เนื่องจาก “คน” เปนทั้งจุดออนและจุดแข็งสำหรับการดำเนินการรักษาความปลอดภัย
และการรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุ คคลจึงเป นมาตรการ
ที่ตองมีความชัดเจน เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยปราศจาก
ขอโตแยงที่เกิดจากการตีความระเบียบที่ตางกัน นอกจากนี้ กฎหมายปจจุบันใหความสำคัญเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการและการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลในหนวยงานของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลประวัติบุคคล ดังนั้น จึงตองกำหนด
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เพื่อรองรับและคุมครองการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ โดยยึดหลักการที่วา
“การรักษาความปลอดภัยทุกประเภทจะสำเร็จไดขึ้นอยูกับคนที่เกี่ยวของเปนองคประกอบสำคัญ ”
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ถือเปน มาตรการสำคัญ ในการสรรหา คัดกรอง
เพื่อใหได “คน” ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเชื่อไดวาไมมีพฤติการณที่ไมเปนภัยตอความมั่นคงและ
ผลประโยชน แ ห ง รั ฐ มาตรการในการสรรหาและคั ด กรอง “คน” ก็ เพื่ อ ให ได ผู ที่ มี จุ ด อ อ นหรื อ
จุดบกพรองนอยที่สุดที่จะปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ที่จะมอบหมาย

๑๑

การดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
หนวยงานของรัฐ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดย
๑. ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
๒. รับรองความไววางใจบุคคล เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สำคัญหรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สำคัญ
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจัดทำใบรับรองความไววางใจ ทะเบียนความไววางใจ
แบบเอกสารที่เกี่ยวของ
๓. อบรม/ชี้ แ จง เรื่ อ งการรั ก ษาความปลอดภั ย และเสริ ม สร า งจิ ต สำนึ ก ความ
ปลอดภัย ๔ อยางตอเนื่อง
3

การดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกั บบุคคล เรื่องการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณบุคคล และการรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของ
ทางราชการแลว ยังมีขั้นตอนการดำเนินการที่ตองปฏิบัติเพิ่มเติม คือ
๑. ตองสอดสองดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ในหนวยงานของตนวา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ อาจเปนภัยตอหน วยงานของรัฐ ตอความมั่นคง หรือผลประโยชน ของรัฐ
หรือ ไม กรณี พ บว ามี พ ฤติ ก ารณ ดั งกลาวให ย ายเจ าหน าที่ ผู นั้ น ออกจากหน าที่ เดิ ม ไปยั งส วนงาน
ที่จะเกิดผลกระทบนอยลง และใหตรวจสอบหาขอเท็จจริงหรือผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๒. กำหนดมาตรการควบคุมสำหรับผูที่ไดรับมอบหมายความไววางใจใหปฏิบัติงานที่
เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สำคัญ หรือไดดำรง
ตำแหนงที่สำคัญเพิ่มเติม ตัวอยางเชน กอนการอนุมัติใหบุคคลปรับระดับความไววางใจสูงขึ้น
๔

จิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย หมายความถึง สภาวะจิตที่ตื่นรู ระลึกถึงความสำคัญของความปลอดภัย ระแวงภัยและระวัง
ปองกันภัย จึงปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันภัยหรือลดความเสี่ยงภัย ทั้งยังไมกระทำการใดที่เปนการละเมิดความปลอดภัย ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา security minded หรือ security conscious

๑๒

อาจกำหนดใหมีการสัมภาษณผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานของบุคคลผูนั้น
เพื่อรวบรวมขอมูลวามีพฤติกรรมเสี่ยงตอความมั่นคงหรืออาจเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการหรือไม ขณะเดียวกันเมื่อมีการลดระดับความไววางใจอาจกำหนดใหมีการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมวามีพฤติกรรมที่อาจนำความลับของทางราชการไปเปดเผยหรือไม
นอกจากนี้ ควรกำหนดขั้นตอนการดำเนินการแกบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรหัส หรือทรัพยสินมีคาของแผนดินเชนเดียวกับการไดรับความไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ เชน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูซึ่งปฏิบัติงานใน
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน
๓. กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยและกำกับดูแลบุคคลที่เขามาปฏิบัติ
งานในพื้น ที่ห นว ยงานของรัฐ โดยหัว หนา หนว ยงานของรัฐ กำหนดหลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขใน
สัญญาวาจางเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการสำหรับใชปฏิบัติกับบุคคลภายนอกดังกลาว เพื่อไมให
เกิด ความเสีย หายตอ ความมั่น คงและผลประโยชนแ หง รัฐ เชน กรณีก ารจัด ทำสัญ ญาวา จา ง
บุค คลภายนอก ทั้งที่ม าสนับสนุน การปฏิบัติงาน หรือ ผูใหบ ริก ารตาง ๆ อาทิ เจาหนาที่บัน ทึก
ขอมูล เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด เจาหนาที่ซอม
บำรุงเครื่องปรับอากาศ ควรระบุใหมีการตรวจสอบประวัติทะเบียนอาชญากรรมเปนอยางนอย
รวมทั ้ง การชี้แ จงบุค คลภายนอกใหเ ขา ใจและปฏิบ ัติต ามมาตรการการรัก ษา
ความปลอดภัย ที่ห นว ยงานกำหนดไว โดยหนว ยงานของรัฐ อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะ
กลุมใหเหมาะสมกับภารกิจ พื้นที่และลักษณะงานที่บุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา สิ่งที่หัวหนาหนวยงานของรัฐตองดำเนินการควบคูไปกับการ
ดำเนินการตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว คือ การกำหนดผูรับผิดชอบดำเนินการในแตละขั้นตอนอยาง
เปนรูปธรรม โดยระบุตัวบุคคลที่จะตองรับผิดชอบในการดำเนินการแตละขั้นตอนเปนลายลักษณ
อักษร (แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และผูชวยเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย) เพื่อรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุไว
ขางตน
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบคุ คล
หนวยงานของรัฐ จะตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล สำหรับบุคคลดังนี้
๑. ผูที่อยูระหวางรอวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๒. ผูที่หนวยงานจะรับเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุ
เขาปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่ของรัฐที่ยังไมไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
๔. ผูที่เคยรับราชการในหนวยงานและขอโอน ยาย และขอกลับเขารับราชการใหม
ใหถือวาเปนผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ

๑๓

๕. เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจที่สำคัญหรือตำแหนงที่สำคัญของทางราชการ หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของแผนดิน
๖. ผูไดรับ ทุนการศึกษาทั้ งในประเทศหรือตางประเทศจากหน วยงานของรัฐ โดย
เมื่อสำเร็จการศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
๗. บุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางใหปฏิบัติงาน (Local Staff)
กรณีผูลาออกจากราชการและประสงคจะกลับเขารับราชการใหม จำเปนตอง
ตรวจสอบประวัติใหมอีกครั้ง เพื่อใหท ราบวาในชวงเวลาที่ออกจากราชการไปนั้น มีความ
เปลี่ยนแปลงในสวนของประวัติและ/ หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณที่เปนภัยตอ
ความมั่นคงหรือไม เพื่อนำขอมูลมาประกอบการพิจารณารับกลับเขารับราชการ
กรณีหนวยงานของรัฐจัดจางบุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางให
ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ในสำนักงาน (Local Staff) ตองพิจารณาดำเนินการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลเสมือนกับเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่มีสัญชาติไทย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
และกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ที่จะอนุญาตใหดำเนินการได และปจจุบันนี้ องคการรักษาความ
ปลอดภัยไดจัดทำแบบเอกสารที่ใชตามระเบียบฯ เปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหหนวยงานไดพิจารณา
นำไปใชใหเหมาะสม
ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะในการดำเนินการสอบภาค
ความรู ค วามเหมาะสมกั บ ตำแหน ง (ภาค ค.) หนว ยงานของรัฐ ขอรับ คำปรึ ก ษาจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สำหรับราชการฝายทหารและราชการฝายตำรวจใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรฝายทหารและองคกรฝายตำรวจ แลวแตกรณี

๑๔

หนวยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ สำหรับบุคคลขางตน

ดังนี้

๑. จัดใหบุคคลเจาของประวัตินั้นกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) โดยผาน
การตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล กอนการลงนามรับรองทั้งในสวนเจาของประวัติและ
เจาหนาที่ผูควบคุม การกรอกประวัติบุคคล อาจอนุโลมใหใชการพิมพได ซึ่งเปนไปตามแนวทางการ
ดำเนินการที่องคการรักษาความปลอดภัยแตละฝายกำหนด โดยเมื่อนำสงแบบ รปภ.๑ เฉพาะกรณี
การสำเนาหรือใชวิธีการพิมพ ใหเจาหนาที่สำเนาเอกสารกอนลงลายมือชื่อในฐานะพยานพรอม
กับเจาของประวัติซึ่งจะตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองทุกหนาเอกสาร แบบ รปภ.๑ ๕ ที่ให
เจาของประวัติกรอกหนวยงานของรัฐตองจัดเก็บขอมูลไวเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ และ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลเทานั้น
๒. จัดทำหนังสือถึงสถานีตำรวจตามภูมิลำเนาของเจาของประวัติ หรือถึงกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติ เพื่อดำเนินการพิมพลายนิ้วมือและตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมือของบุคคลเจาของประวัติ โดยใหเจาของประวัติถือหนังสือดังกลาวไปดวยตนเอง
เพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจพิมพลายนิ้วมือและสงตรวจสอบฐานขอมูลผูตองหาคดีอาญา โดยใหแจงผล
การตรวจสอบไปยังหนวยเจาของเรื่องโดยตรง ในกรณีที่ไมสามารถตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือไดให
ดำเนินการพิสูจนยืนยันตัวบุคคลดวยวิธีอื่น ๆ ที่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติเฉพาะใหการรับรอง
อนึ่ง สำนักงานตำรวจแหงชาติไดออกประกาศเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมการขอ
สำเนาขอมูลขาวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และปจจุบัน ไดเพิ่มการใหบริการสำหรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก
ฐานขอมูลชื่อ-ชื่อสกุล ผานระบบออนไลน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบประวัติการตองหาคดีอาญา
ใหศึกษารายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการปฏิบัติงานการขอสำเนาขอมูลขาวสารของ
ราชการของสำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ รวมทั้งแบบเอกสารตาง ๆ ไดจากเว็บไซตกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th
๓. กรณีปรากฏความผิดหรือผลของคดี ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผลการ
ตรวจสอบวาจะสั่งบรรจุ แตงตั้ง วาจางเขารับราชการ หรือสั่งเลิกบรรจุ หรือยกเลิกการแตงตั้ง หรือ
เลิกจาง แลวแตกรณี จากนั้นใหหนวยงานของรัฐสงแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และผลการตรวจสอบ
ประวัติการตองหาคดีอาญาใหองคการรักษาความปลอดภัยที่กำกับดูแล
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แบบ รปภ.๑ ถือเปนเอกสารราชการที่มีการกำหนดชั้นความลับ (เปนขอมูลขาวสารลับ ตามมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ.
ขอมู ลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) การละเวนไมกรอกขอมู ลให ครบถวน และถูกตองตามจริง ถือเป นการจงใจปกป ด
ขอเท็จจริงตอทางราชการ ทั้งนี้ เจาหนาที่ที่ดำเนินการตอขอมูลดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีผล
บังคับใชและกำหนดไว
๕

๑๕

ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐอาจยายผูนั้นออกจากตำแหนงหนาที่สำคัญหรือที่เกี่ยวของกับ
สิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ กรณี ป รากฏว ามี ป ระวัติ แ ละพฤติ ก ารณ ไม เหมาะสม หรือ มี
พฤติการณ หรือมีการกระทำที่นาสงสัยอันกอใหเกิดความไมนาไววางใจ หรือมีผลกระทบตอการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ และใหดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
ผูที่ไดรับมอบหมายจัดใหมีการบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒) อยาง
ตอเนื่อง โดยอาจกำหนดหวงระยะเวลาของการสำรวจทุก ๑ ป หรือทำหนังสือเวียนแจงใหเจาหนาที่
ภายในหนวยงานทุกคนบันทึกแบบ รปภ.๒ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลในแบบประวัติ
บุคคล (รปภ.๑) และสงใหผูที่ไดรับมอบหมายดำเนินการตอไป
ปจ จุบัน แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ไดมีการปรับ ปรุงโดยเพิ่ม หัวขอ ชอ งทางการ
ติ ด ต อ ทางสื่ อ ออนไลน (Social Media) โดยหากเจ าของประวัติ ยั งคงใช Account เดิ ม แม จ ะมี
Account ใหม อาจไมจำเปนตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล แตหากเปลี่ยน/ยกเลิกการใชงาน Account
ที่ไดแจงไว เจาของประวัติตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลทันที
ทั้งนี้ สำหรับเจาหนาที่ของรัฐที่ใชแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) แบบเดิม ที่ไมมีหัวขอ
เกี่ ย วกั บ กั บ สื่ อ ออนไลน (Social Media) เจ า หน าที่ ค วบคุ ม การรัก ษาความปลอดภั ย หรือ ผู ช ว ย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาจใชแบบตารางสำรวจเฉพาะ
เรื่องดั งกลาวแจงเวียนใหเจาหน าที่ ของรัฐไดกรอกรายละเอียดตาง ๆ ไวเป น ขอมูลประกอบแฟ ม
ประวัติบุคคล หรือใหแจงผานทางแบบ รปภ.๒ (บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล)
อนึ่ง การจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคลใหคำนึงถึงการพิทักษรักษามิใหผูไมมีอำนาจหนาที่
ไดเขาถึงและการปองกันการรั่วไหล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุ ค คลที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวน
บุค คลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จและสังคม เรื่อ ง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตน
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด
โดยอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบผูซึ่งอาจเกี่ยวของหรือมีพฤติการณ
ดังตอไปนี้
๑. บุคคลที่จะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก หรือ
การรหัส
๒. บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สำคัญหรือ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สำคัญในหนวยงานของรัฐ
๓. บุคคลที่มีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการทั้ง

๑๖

ภายในและภายนอกประเทศ ที่จะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
นอกจากนี้ ปจจุบันมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ระบุใหหนวยงานของรัฐตองดำเนินการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลดวย เชน ผูซึ่งปฏิบัติงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศในหนวยงานที่
ไดรับการประเมินใหดำเนินการในระดับเครงครัด ซึ่งกำหนดไวตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการ
แบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๓
กรณีหนวยงานของรัฐรองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลโดยละเอียด สำหรับบุคคลตามขางตน หนวยงานของรัฐนั้นตองดำเนินการ ดังนี้
๑. ทำหนังสือถึงองคการรักษาความปลอดภั ย แจงวัตถุประสงคของการตรวจสอบ
ระบุรายละเอียดของผูถูกตรวจสอบ อาทิ ชื่อ-สกุล ตำแหนง/หนาที่หรือภารกิจปจจุบัน ตำแหนง/
หนาที่หรือภารกิจใหม ชั้นความลับปจจุบันที่ไดรับอนุมัติ วันที่ไดรับอนุมัติ ชั้นความลับใหมที่จะแตงตั้ง
ใหเขาถึง ระยะเวลาที่จะใหดำรงตำแหนง หนาที่ หรือปฏิบตั ิภารกิจดังกลาว เปนตน
๒. สิ่งที่สงมาดวย ดังนี้
๒.๑ แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล
(รปภ.๒/ถามี) ของผูที่จะใหดำเนินการตรวจสอบ
๒.๒ สำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชนที่ มี ก ารรั บ รองสำเนาถู ก ต อ งของผู ที่
จะใหดำเนินการตรวจสอบ
๒.๓ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ ที่หนวยงานไดดำเนินการเมื่อครั้ง
บรรจุเขารับราชการ หรือแตงตั้ง หรือวาจาง ทั้งที่หนวยงานไดดำเนินการเองหรือขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานใดใหระบุดวย
กรณีการตรวจสอบฯ โดยละเอียด หนวยงานของรัฐอาจรองขอใหองคการรักษาความ
ปลอดภัยดำเนินการให เพราะหนวยงานอาจไมมีหนวยงานภายในหรือบุคลากรรับผิดชอบภารกิจการ
ตรวจสอบประวั ติ ฯ รวมทั้ งความชำนาญของเจ า หน าที่ อ าจไม เพี ย งพอที่ จ ะดำเนิ น การได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ ขณะที่องคการรักษาความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบประวัติฯ จะทำใหผลการ
ตรวจสอบฯ เปนที่นาเชื่อถือเพราะมีความเชี่ยวชาญและไมมีสวนไดเสียกับการดำเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการรักษาความปลอดภัยแตละฝาย
กำหนดไว
การรับรองความไววางใจและการทะเบียนความไววางใจ
การรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
แบงออกเปน ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ คือ รับรองความไววางใจบุคคลที่ไมเคยทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับ

๑๗

ของทางราชการ ใหมีสิทธิเขาถึงชั้นความลับ เพื่อจะไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ
กรณีที่ ๒ คือ รับรองความไววางใจบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ ซึ่งตอมาไดเลื่อนระดับเขาถึงชั้นความลับที่สูงขึ้น หรือยุติภารกิจและกลับมาปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับชั้นความลับอีกครั้ง
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับรองความไววางใจบุคคล เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการตามชั้นความลับที่ไดรับมอบหมาย โดยมอบหมายใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ บุ ค คล ตามระดั บ ชั้ น ความลั บ ที่ จ ะได รั บ
มอบหมาย ทั้งนี้ หากเจาของประวัติจะเขาถึงชั้นความลับตั้งแต “ลับมาก” ขึ้นไป หนวยงานสามารถ
รองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยในกำกับสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบใหได
๒. จัดทำใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) โดยหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนาม
๓. เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ จัดอบรมหรือ
ชี้แจงเรื่องการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎ
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔. ใหผูไดรับการรับรองความไววางใจ ลงนามในแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อเขารับการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ (รปภ.๓)
๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไวในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น
๖. บันทึกชื่อลงในทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความไววางใจ ตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหเปนปจจุบัน
หน ว ยงานของรั ฐ อาจรั บ รองความไว ว างใจบุ ค คลกรณี เร งด ว นก อ นทราบผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ บุ คคล โดยใหระบุเงื่อนไข คือ เมื่อผลการตรวจสอบประวัติแ ละ
พฤติการณบุคคลปรากฏวามีประวัติหรือพฤติการณที่ไมเหมาะสม ใหยกเลิกการรับรองความไววางใจ
สวนการรับรองความไววางใจกรณีใหปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่
เปน ความลับเปนการชั่วคราว ตองกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนของการปฏิบัติห นาที่ในภารกิจหรือ
ตำแหนงหนาที่นั้น
การรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการเปน
อำนาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ หากไมมีความจำเปนเรงดวนไมควรมอบหมายผูอื่นดำเนินการแทน
หากตองมอบหมายใหมีผูดำเนินการแทน ผูที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทนควรมีสิทธิ์เขาถึงชั้น
ความลับในระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น
บุคคลเมื่อพนจากภารกิจหรือตำแหนงหรือหนาที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ ใหดำเนินการดังนี้

๑๘

๑. คัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)
๒. ส ง คื น ข อ มู ล ข า วสารและหลั ก ฐานต า ง ๆ ให กั บ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๓. ลงชื่อในแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ภารกิจหรือตำแหนงหนาที่ (รปภ.๖) พรอมจัดเก็บในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น
การจัดทำทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหกระบวนการรับรองความไววางใจใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน รวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณ
กรณีหนวยงานของรัฐจัดทำใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) เพื่อจัดสงเจาหนาที่ในหนวยงาน
ของตนไปปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ รวมกับหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นที่เปนเพียงหวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตองปรับปรุงทะเบียนความไววางใจของ
บุคคลผูนั้นใหขอมูลเปนปจจุบันตามชั้นความลับที่ไดรับมอบหมายจริง
การอบรม/ชี้แจงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
หัวหนาหนวยงานของรัฐตองจัดให มีการอบรมชี้แจงเรื่องการรักษาความปลอดภั ย
สำหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกคน เพื่อใหทราบและปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงาน และอบรม/ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่บุคคลไดรับมอบหมายใหปฏิบัติในภารกิจหรือตำแหนง
หนาที่ที่สำคัญหรือเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหเกิดจิตสำนึก
ดานการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการทบทวนเจาหนาที่ในหนวยงานใหรับทราบ
แนวทางปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของทางราชการ หรือจัดอบรม
เพื่อชี้แจงเสริมสรางจิตสำนึกความปลอดภัยเปนประจำอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
แนวทางการเสริมสรางจิตสำนึกความปลอดภัย ๖
๑. จิตสำนึก เปนสภาวะของจิตใจ ที่เกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการที่เริ่มตนดวยความ
ตระหนักรูถึงคุณคา ความสำคัญของสิ่งใด (Awareness) และดำรงอยูในจิตใจเสมอจนเปนการตื่นรู
(Alert) จนเป นความสำนึกในจิตใจอยางแนบแนน พรอมที่จะเตือนตนเองวา จะตองกระทำ หรือ
สมควรกระทำอะไร อยางไร ตอสิ่งเราที่มากระทบประสาทสัมผัสตาง ๆ บรรดาสิ่งที่ไดกระทำลงไป
แล ว นั้ น จะเป น ไปอย า งมี เหตุ ผ ล สามารถอธิ บ ายถึ ง ความเหมาะสม ความดี ง าม หรื อ บรรลุ
วัตถุประสงคตามแนวทาง หลักการ หรือหลักปฏิบัติแหงศิลปศาสตรนั้น ๆ
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๒. จิตสำนึก เปนกระบวนการทางความคิดที่สรางใหเกิดขึ้นที่จิตใจ มนุษยจะลงมือ
กระทำการใดก็ตอเมื่อไดพิจารณาใครครวญแลววา มีประโยชน มีคุณคา เมื่อกระทำแลวยอมสงผลดี
ธรรมชาติของสภาวะจิตมนุษยนั้นกวาจะยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เปนสิ่งที่ตองสรางและสั่งสมเปน
เวลามากพอสมควร หลักสำคัญในกระบวนสรางจิตสำนึกความปลอดภัย ไดแก
๖

นายดิเรก ทองแผน อดีตรองผูอำนวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค ๑ สำนักขาวกรองแหงชาติ

๑๙

๒.๑ ตองพัฒนาองคความรูใหสภาวะจิตไดรับรู ยอมรับ เห็นคุณคา ความสำคัญ
ขององคกร หรือหนวยงาน จนเกิดเปนความรัก รูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ในฐานะที่
เปนแหลงประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ สรางความมั่นคงแกชีวิต สรางเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ มีศักดิ์ศรีเปน
ที่ยอมรับในสังคม
๒.๒ ชี้ใหเห็นวาการรักษาความปลอดภัยเปนปจจัยที่มีบทบาทอยางสำคัญที่ชวย
สรางเสริมความมั่นคงองคกร หรือหนวยงานใหดำรงอยูได หากองคกรเสียหาย ยอมสงผลกระทบตอ
สมาชิกทุกคนในองคกร ทั้งในแงรูปธรรมและนามธรรม
๒.๓ การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ดวยความจริงใจ เต็มใจ
และพรอมใจกัน ระมัดระวังระแวงภัยที่อาจเกิดขึ้น ชวยกันเปนหูตาพิทักษปกปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้น
จะเปนสิ่งที่ชวยจรรโลงไวซึ่งหนวยงาน การสรางความมั่นคงใหองคกร หรือหนวยงาน เทากับสราง
ความมั่นคงใหแกชีวิต ซึ่งทั้งสองฝายตางก็พึ่งพาอาศัยกันและกัน
๓. หลักการสรางเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย ประกอบดวย ๒ ขั้นตอนสำคัญ คือ
๓.๑ การปลูกจิตสำนึก หมายถึง การสรางความสำนึกใหมีขึ้นในจิตใจของบุคคล
โดยชี้ใหเห็นถึงคุณคา ความสำคัญ ประโยชนที่ชวยใหองคกร หรือหนวยงานดำรงอยูดวยความมั่นคง
สามารถปฏิบัติหนาที่ภารกิจไดตามปกติ
๓.๒ การปลุก หรือกระตุนจิตสำนึก เนื่องจากจิตสำนึกเปนเรื่องของสภาวะของ
จิตใจที่เปนนามธรรม ยอมลืมเลือนหายไปไดโดยธรรมชาติ จึงจำเปนตองกระตุนเตือนเปนระยะ ๆ
จึงจะเกิดความตระหนักรูและรักษาไวไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้น การสรางจิตสำนึกความปลอดภัย จึงตองดำเนินการทั้งสองกิจกรรมควบคูกันไป
๔. จิตวิทยาการพัฒนาจิตสำนึกความปลอดภัย
๔.๑ สร า งองค ค วามรู เกี่ ย วกั บ หลั ก การเหตุ ผ ลที่ ต อ งดำเนิ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัย เพื่อนำไปสูการรับรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย
มีวัตถุประสงค เพื่ อพิทักษ คุมครองป องกัน ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น จากภั ยคุกคามตาง ๆ เป น
เครื่องมือที่ชวยใหการปฏิบัติภารกิจดำเนินไปไดตามปกติ ประกันสวัสดิภาพใหกับสมาชิกทุกคนใน
องคกร หรือหนวยงาน กิจกรรมนี้คงตองเริ่มตนดวยการฝกอบรม (Training) และสอดแทรกเสริมใน
หลักสูตรอื่นเปนระยะ ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการตระหนักรูในจิตใจอยูเสมอ
๔.๒ เมื่ อ มี อ งค ค วามรูแ ล วย อมจะเกิ ด แรงจูงใจ เห็ น คุ ณ ค าของการรัก ษาความ
ปลอดภัยในแงประโยชน และผลกระทบหากไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ยอมเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน หรือผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจขององคกร หรือหนวยงาน ซึ่งบางครั้ง
อาจเกิดผลกระทบรุนแรงถึงแกชีวิต
๔.๓ ปฏิกิริยาตอมา คือการใหความรวมมือรวมใจดานการรักษาความปลอดภัย
โดยจะปฏิบัติดวยความใสใจเปนอัตโนมัติ โดยจะปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ชวยเปนหูเปนตา และ
กระทำการใด ๆ เพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๒๐

๕. วิธีการสรางเสริมจิตสำนึกความปลอดภัย
การสรางเสริมจิตสำนึก สมควรกำหนดแผนงานโครงการปฏิบัติเชิงกลยุทธ โดยยึด
จิตวิทยาการสรางเสริมจิตสำนึกมาใช คือ ตองปลูก/สรางใหมีขึ้นในจิตใจคน และตองปลุกเรา/กระตุน
เปนระยะ ๆ เพราะหากไมถูกกระตุน ประกอบกับเมื่อไมเกิดภัย/ความเสียหายขึ้น จิตสำนึกจะคอย ๆ
เลือนหายไป นอกจากนี้ ควรใชมาตรการเชิงบวกเพื่อจูงใจ และควรเพิ่มโอกาสในสถานการณที่เอือ้ ตอ
การจูงใจ สวนมาตรการเชิงลบสมควรใชเปนมาตรการสุดทาย ซึ่งประกอบดวยวิธีการ ดังนี้
๕.๑ สรางองคความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดวยการฝกอบรม กำหนด
เป น โครงการ/แผนงานประจำป เชน หลั ก สูต รการรัก ษาความปลอดภั ย กำหนดหั วข อ วิช าเสริม
สอดแทรกในหลักสูตรอื่น หรือจัดบรรยายพิเศษกรณีที่เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
๕.๒ รณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชาระดับสูงปฏิบัติตนเปนแบบฉบับ เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาจะมี
อิ ท ธิ พ ลต อ การปฏิ บั ติ ข องผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา การติ ด ตั้ งคำขวั ญ จู งใจ เตื อ นใจด านการรัก ษาความ
ปลอดภัย จัดทำกรณี ศึกษาดานการรักษาความปลอดภัยแจกจายชี้ใหเห็นถึงความจำเปนของการ
รักษาความปลอดภัย จัดสัปดาหรณรงคดานการรักษาความปลอดภัย จัดซอมแผนการรักษาความ
ปลอดภัย เปนตน
๕.๓ กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัต/ิ ไมปฏิบัติ
- ผูบังคับบัญชาระดับสูงกำหนดนโยบายการปฏิบัติ เนนย้ำการปฏิบัติในวาระ
ตาง ๆ เชน การประชุมผูบริหารหนวยงาน การกลาวเปดหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ
- หนวยงานภายในองคกรที่รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย กำหนด
กลยุทธประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ไดแก
ขอความรวมมื อ ตรวจสอบ กำกับ ดู แ ล แจงการละเมิ ด ตอ หน วยงานตน สังกัด กรณี ไมป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการ หรือเกิดความเสียหายขึ้น
- หนวยงานยอยทุกระดับ เนนย้ำ กำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ที่หนวยงานรักษาความปลอดภัยกำหนด
๕.๔ กำหนดมาตรการทางวินัย
- แจงเตือนผูเกี่ยวของกรณีเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
- แจงหนวยตนสังกัด วากลาวตักเตือน
- กรณีเกิดความความเสียหายรายแรง ใหดำเนินการทางวินัย และอาญา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดแบบเอกสารที่ ใชในการรักษาความ
ปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กำหนดแบบเอกสาร จำนวน ๖ แบบ เพื่อใชดำเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ของหนวยงานของรัฐ ดังนี้
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๑. แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑)
๒. แบบบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒)
๓. แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือ
ตำแหนงหนาที่ (รปภ.๓)
๔. แบบใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔)
๕. แบบทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)
๖. แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ
หรือตำแหนงหนาที่ (รปภ.๖)
ในการวาจางบุคคลหรือจางเหมาบริการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล หนวยงานมีความจำเปนที่จะตองกำหนดเงื่อนไขที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ ให ต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ด ว ย (กำหนดรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม โดยให มี
ขอกำหนดยกเวนอำนาจของอนุญาโตตุลาการ ไวในเงื่อนไขนี้)
หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
โดยที่สิ่งที่ เปน ความลับของทางราชการ อาคารสถานที่ ทรัพ ยสิน มีคาของแผนดิ น
แหลงพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกที่
จำเปน แกการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนประมุข และบุ คคลสำคัญ ของรัฐ ฯลฯ ลวนเป น
เปาหมายในการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทำลาย การกอวินาศกรรม การกอการราย รวมทั้ง
การประทุษรายจากฝายตรงขาม ซึ่งอาจจะเปนศัตรูโดยเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได เพื่อทำลายหรือ
บั่นทอนความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตองวางมาตรการการรักษาความ
ปลอดภั ยเกี่ ยวกั บ สถานที่ เพื่ อป องกัน และพิ ทั ก ษ รักษาป จ จัย สำคั ญ ดั งกลาวของชาติ ให ป ลอดภั ย
หรือขัดขวางหนวงเหนี่ยวการดำเนินการของฝายตรงขาม มิใหไดผลหรือไดผลนอยที่สุด นอกจากนั้น
ยั ง จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง มาตรการป อ งกั น ภยั น ตรายอั น เกิ ด จากปรากฏการณ ท างธรรมชาติ แ ละ
อุปทวเหตุดวย
“การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษ Physical
Security มิใชเปนการรักษาความปลอดภัยใหแกสถานที่เทานั้น แตหมายรวมถึงมาตรการทางวัตถุ
(Physical Measures) ที่ กำหนดขึ้น เพื่ อ พิ ทั กษ รัก ษาบุ คคลสำคั ญ เจาหน าที่ และทรัพ ยสิ นของรัฐ
ตลอดจนเพื่อปองกันมิใหผูไมมีอำนาจหนาที่เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ โดยพิทักษรักษา
สิ่งดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทำลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย
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หัวหนาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ทุกฝายทุกระดับที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ปลอดภัยพึงระลึกอยูเสมอวา
๑. ฝายตรงขามดำรงความมุงหมายและความพยายามอยางไมลดละอยูตลอดเวลา
ที่จะกระทำการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทำลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย
ซึ่งรวมถึงการประทุษรายตอฝายเรา ทั้งในทางลับหรือเปดเผย และจะกระทำการทันทีทุกโอกาส
ที่สถานการณ สิ่งแวดลอม หรือสภาพดินฟาอากาศเอื้ออำนวย
๒. ฝายตรงขามมีความสามารถและวิธีการตาง ๆ ที่จะดำเนินการตอฝายเราไดอยาง
ไมมีขอจำกัด โดยปกติเราจะตองประเมินคาฝายตรงขามวาเหนือกวาหรือทัดเทียมกับฝายเราอยูเสมอ
๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ในหนวยงานของรัฐ เปนมาตรการเชิงรับ
หรือปองกัน และมีขีดความสามารถในขอบเขตจำกัด ในบางกรณีจำเปนจะตองใชมาตรการเชิงรุก
หรือปราบปรามบางประการเขาประกอบดวย โดยการหาขาวการเคลื่อนไหวของฝายตรงขามทุกระยะ
เพื่อทำลายความพยายามของฝายตรงขามเสียกอนที่จะกระทำอันตรายตอฝายเรา และ/หรือโดยการ
ชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่เกี่ยวของและมีภารกิจที่จะดำเนินมาตรการในทาง
รุกหรือปราบปรามโดยเฉพาะ
๔. การตรวจตรา สอดสอง กำกับดูแล การฝกอบรม และเขมงวดตอปฏิบัติการของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยา งใกลชิด รวมทั้งการจัดหา การตรวจและทดสอบสมรรถนะ
เครื่องมือเครื่องใชที่จำเปนในการรักษาความปลอดภัยใหมีปริมาณเพียงพอ และอยูในสภาพใชการได
อยูเสมอ รวมทั้งการจัดทำ ฝกซอมและทบทวนแผนเผชิญเหตุ/แผนการรักษาความปลอดภัย จะชวย
ใหมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่สามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีหลักการ คือ
“จงใหศัตรูอยูภายนอก” หมายถึงผูที่จะเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ของหนวยงาน จะตองเปนบุคคลที่มีอำนาจหนาที่ หรือเปนบุคคลที่ผานการพิสูจนแลววา ไมเปนภัย
โดยการใชหลัก “ใหศัตรูอยูภายนอก” นั้นตองดำเนินการ ๓ ประการ คือ
๑. ตองมีการเฝาตรวจ (Detection) ผูที่จะเขามาในพื้นที่
๒. ตองมีการพิสูจนทราบ (Identification) วาผูที่จะเขามาในพื้นที่นั้นเปนใคร
เปนฝายตรงขามหรือฝายเดียวกัน มีสิทธิ มีอำนาจหนาที่หรือไม เปนภัยหรือไม
๓. ตองมีการขัดขวาง (Interception) ถาผูที่จะเขามาในพื้นที่เปนศัตรูหรือไมมี
อำนาจหนาที่
ในปจจุบันมีอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน ระบบโทรทัศนวงจร
ปด (CLOSE CIRCUIT TELEVISION : CCTV SYSTEM) ระบบควบคุมการผานเขา-ออก (ACCESS
CONTROL SYSTEM) ระบบสัญญาณปองกันขโมยหรือสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ (SECURITY ALARM
SYSTEM) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย (FIRE PROTECTION SYSTEM) และระบบแจงเตือนการ
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บุกรุก (INTRUSION SYSTEM) เพื่อเปนเครื่องมือชวยตรวจสอบการบุกรุก โดยมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยหรือยามรักษาการณเปนผูควบคุมดูแลระบบตาง ๆ ดังกลาว เปนตน
ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่
ภยันตรายเกี่ยวกับสถานที่ที่ควรพิจารณา แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. ภยันตรายอันเกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ อุปทวเหตุ และปฏิกิริยา
เคมี เชน พายุ น้ำทวม ฟาผา แผนดินไหว ดินถลม ระเบิดและเพลิงไหม
๒. ภยันตรายอันเกิดจากการกระทำของมนุษย จำแนกออกไดเปน ๒ ประเภท คือ
การกระทำโดยเปดเผยและการกระทำโดยทางลับ
๒.๑ การกระทำโดยเปดเผย ไดแก การกระทำซึ่งหนา มักจะใชกำลังและ/หรือ
อาวุธเปนองคประกอบ เชน การกอความไมสงบ การกอจลาจล และการโจมตีของกองกำลังตางชาติ
๒.๒ การกระทำโดยทางลับ ไดแก การแทรกซึมแอบแฝงเขามากอภยันตรายขึ้น
การกระทำโดยปดบังซอนเรน อำพรางไมใหผูถูกกระทำทราบ เชน การโจรกรรม การบอนทำลาย การ
กอวินาศกรรม และการกอการราย เปนตน
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่จะตองพิจารณาหาวิธีการปองกัน หรือลด
ความเสียหายอยางมีประสิทธิภาพตอภยันตรายดังกลาวในทุกกรณี โดยคำนึงถึงภยันตรายอันเกิด
จากการกระทำของมนุษยเปนหลัก รวมทั้งภยันตรายอันเกิดจากการขาดวินัยและจิตสำนึกในการ
รักษาความปลอดภัยหรือเปนการกระทำโดยจงใจ ซึ่งไดแก ความประมาทเลินเลอ ความรูเทาไมถึง
การณ ความสะเพรา มักงาย ความเกียจคราน และยอหยอนตอหนาที่หรือเห็นแกประโยชนสวนตัว
รวมถึงพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เชน ที่ตั้งของหนวยงานวาเปนจุดเสี่ยงตอการกอเหตุอยางไร
หรือไม หนวยงานมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมสาธารณะเปนประจำหรือตั้งอยูในพื้นที่
ที่ใชเปนจุดรวมตัวของกลุมผูชุมนุม ซึ่งจะตองพิจารณาจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่เพื่อเปนการปองกันและลดภยันตรายดังกลาว
การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่หนวยงานของรัฐแตละแหงยอมมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ความเสี่ยงที่เผชิญอยู ดังนั้น เพื่อใหการจัดทำแผนการรักษาความ
ปลอดภัยในแตละหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองและ ครอบคลุมสถานการณ และเพื่อให
ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริง หนวยงานของรัฐควรพิจารณาจาก
๑. ระดับความสำคัญของหนาที่และภารกิจ ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
๒. สภาพแวดลอมและสถานการณที่เผชิญอยู ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทำเลที่ตั้ง
หนวยงานของรัฐ อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้น ตลอดจนพฤติการณที่อาจเปน
ภัยของฝายตรงขาม
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๓. ขาวสาร สิ่งบอกเหตุ และการแจงเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือที่
อาจขอรับจากหนวยงานของรัฐแหงอื่น
๔. จำนวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยูกับ
ขนาดของอาคาร สถานที่ และพื้นที่ที่ตองควบคุมดูแล
๕. งบประมาณสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น
๖. การติดตอสื่อสารภายในหนวยงาน และกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น
๗. การรายงานผลการสำรวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๘. การทบทวนและซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งรูปแบบ
การซ อ มแผนมี ห ลายระดั บ ทั้ งการซ อ มแผนบนโต ะ (Table Top Exercise : TTX) การฝ ก ซ อ ม
เฉพาะหนาที่ (Functional Exercise) การฝกซอมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise) ใหเปนดุลพินิจ
ของหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการทบทวนและซักซอมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การฝกซอมโดยสวนใหญเนนฝกซอม
แผนเผชิญเหตุที่รองรับภัยที่สามารถดำเนินการฝกซอมได เชน อัคคีภัย แผนดินไหว สารเคมีรั่วไหล
การบุกรุกปดลอม โดยรูปแบบการฝกซอมนั้น อาจทำไดทั้ง ๓ ระดับ พิจารณาจากความเหมาะสม
เวลาที่ใช งบประมาณ สถานการณความเสี่ยง โดยกำหนดใหหนวยงานที่ดำเนินการซอมแผน บันทึก
และสรุปบทเรียนที่ไดจากการซักซอมไวดวย เพื่อใหองคการรักษาความปลอดภัยไดนำมาพิจารณา
และใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ตอไป

๒๕

การกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
หน วยงานของรัฐควรพิ จารณากำหนดมาตรการการรัก ษาความปลอดภั ยเกี่ ยวกั บ
สถานที่ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการดังนี้
๑. กำหนดพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภั ย โดยกำหนดขอบเขตที่แนชัดในการ
ควบคุมการเขา-ออก
๒. ใชเครื่องกีดขวาง เพื่อปองกัน ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่
ไมมีสิทธิเขาไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๓. จัดใหมีระบบแสงสวางเพื่อปกปองพื้นที่ที่มีความสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบพื้นที่
๔. จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสำหรับตรวจและเตือนใหทราบ เมื่อมีการเขาใกล
หรือการลวงล้ำเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๕. ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหผานเขาพื้นที่ที่
มีการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงหาม
๖. ควบคุมยานพาหนะ เพื่อใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาใน
พื้นที่ที่มีการควบคุมและมีบันทึกเปนหลักฐานการเขา-ออก
๗. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบดวย
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๗.๑ เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๗.๒ นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๗.๓ ยามรักษาการณและเจาหนาที่อื่น ๆ
ทั้ งนี้ บุ ค คลตามข อ ๗.๑ และ ๗.๒ ต อ งแต งตั้ งเจาหน าที่ ภ ายในหน วยงานให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ขณะที่บุคคลตามขอ ๗.๓ สามารถจัดจางบุคคลภายนอกใหปฏิบัติหนาที่นี้ได
โดยให เปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติธุรกิจรักษาความปลอดภั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ใหมีประสิทธิภาพ
๘. การป อ งกั น อั ค คี ภั ย โดยต อ งวางแผนและกำกั บ ดู แ ลให เป น ไปตามกฎหมาย
กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ๗
๙. จัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามความจำเปนใน
การปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ
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การสำรวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การสำรวจ หมายถึง การศึก ษาในขั้นเริ่มแรกตอ สถานที่ที่ ไมเคยวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภั ยไวกอนเลย หรือเมื่อกำหนดสถานที่สำหรับปฏิบั ติราชการขึ้นใหม หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท ำงานใหม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของสวนราชการนั้ น ทั้งนี้
เพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ ที่จำเปนตลอดจนศึกษาสภาพแวดลอมทุกชนิดที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภั ย ของส ว นราชการนั้ น ๆ เพื่ อ นำมาวิ เ คราะห แ ละพิ จ ารณาวางมาตรการการรั ก ษา
ความปลอดภัยใหแกสถานที่นั้น ๆ ตามหลักการ กฎ ระเบียบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
การตรวจสอบ หมายถึง การศึกษาทบทวนเพื่อใหทราบถึงอุปสรรค ขอบกพรองหรือ
จุดออนทั้งหมดในการดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่ไดกำหนดขึ้นแลว
เพื่อพิจารณาหาวิธีแกไขปรับปรุงใหรัดกุมเขมแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม และ/หรือเพื่อขจัด
ปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบใหหมดสิ้นไป
ขั้นตอนการสำรวจ/การตรวจสอบ
เพื่อใหการสำรวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เปนไป
โดยถูกตองและมีประสิทธิภาพจะตองดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. ขั้นวางแผน
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเปนผูวางแผนและกำหนดแนวปฏิบัติในการ
สำรวจหรือการตรวจสอบโดยละเอียด โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม ภัยคุกคาม ความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หลักฐานในการปฏิบัติและขอบกพรองที่มีมาแลว
๗ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอัคคีภัย อาทิ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย

พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเรื่อง การปองกันและการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงานสำหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตน
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เปนแนวทางวาจะสำรวจหรือตรวจสอบเรื่องใดบาง และกำหนดแบงหนาที่มอบหมายผูปฏิบัติ โดย
กำหนดรายละเอียดสถานที่ หวงเวลาในการสำรวจหรือตรวจสอบ ตลอดจนวิธีการดำเนินการ ฯลฯ
กรณีหนวยงานของรัฐสวนยอยใหพิจารณาถึงระดับความสำคัญของภารกิจหนวยงานของรัฐสวนยอย
นั้น เพื่อกำหนดมาตรการปองกันใหเหมาะสม
นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงผลกระทบจากภัยอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุปทว
เหตุ สถานการณการกอการราย การกอความไมสงบ ขีดความสามารถของฝายตรงขามในสถานการณ
ปจจุบันโดยนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ขั้นการปฏิบัติ
ถ า เป น การสำรวจ ผู รั บ มอบหน าที่ จ ะต อ งสำรวจพื้ น ที่ อาคารสถานที่ ระบบการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการตามแผน ถาเปนการตรวจสอบ ผูรับมอบหนาที่
จะตองตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่วางไวแลว ประกอบกับพื้นที่
อาคารสถานที่ ระบบการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อจะไดทราบวามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
และสิ่ งแวดล อ ม ความสำคั ญ ของภารกิ จ และขี ด ความสามารถในการรัก ษาความปลอดภั ย ของ
หนวยงานของรัฐนั้นหรือไม มีปญหา อุปสรรค ขอขัดของและขอบกพรองในทางปฏิบัติหรือไม อยางไร
ควรแกไขปรับปรุงเรื่องใด อยางไร
๓. ขั้นรายงาน
เมื่อไดขอมูลตาง ๆ และนำมาวิเคราะหตามหลักการที่กำหนดไวในระเบียบแลว ให
กำหนดแนวทางปฏิบัติ และ/หรือวิธีแกไขปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
จากนั้นจัดทำรายงานการสำรวจหรือการตรวจสอบเสนอหั วหนาหนวยงานของรัฐเจาของสถานที่
เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป รายงานการสำรวจจะประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่ไดมา
จากการสำรวจข อ เสนอแนะในการวางระเบี ย บ และกำหนดมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย
เกี่ยวกับสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดกับความสำคัญของภารกิจและขีดความสามารถ
ของหนวยงานของรัฐนั้น สำหรับรายงานการตรวจสอบจะตองชี้ให เห็นปญหาต าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
อุปสรรค ขอบกพรอง และจุดออนในดานมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ และการ
ปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ รักษาความปลอดภั ย ฯลฯ พรอมด วยขอเสนอเกี่ยวกับ วิธีแกไขปรับ ปรุง
มาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดัดแปลงแกไขสถานที่ใหมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ปจจุบันกำหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองดำเนินการฝกซอมแผนดานการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่อยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเมื่อดำเนินการฝกซอมแลวควรจัดทำรายงาน
นำเสนอผูบังคับบัญชารับทราบผลการฝกซอม และเสนอขอพิจารณา ขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการ
รายงาน และนำข อ สั่ งการมาปรั บ ปรุ ง มาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่ ให มี
ประสิทธิภาพรองรับภัยคุกคามขององคกร หรือหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ในการฝกซอมควร

๒๘

รณรงคใหเจาหนาที่ภายในหนวยงานไดรวมกันรับรู รับทราบ และฝกซอมใหเปนไปตามแนวทางที่
กำหนดไว
ขอควรพิจารณาในการสำรวจหรือตรวจสอบ
๑. ความสำคัญและสถานะของหนวยงาน
๑.๑ ความสำคั ญ ของภารกิ จ และความเกี่ ย วข อ งระหว า งหน ว ยงานกั บ
ผลประโยชนแหงชาติทั้งทางดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม
๑.๒ ลักษณะการใชงานพื้นที่ภายในหนวยงาน
๑.๒.๑ เปนหนวยงานลักษณะเปด คือ มีพื้นที่สำหรับติดตอกับ
บุคคลภายนอกเปนประจำ
๑.๒.๒ เปนหนวยงานที่มีลักษณะเปด และกำหนดใหพื้นที่บางสวนเปน
พื้นที่ควบคุม และหรือ/พื้นที่หวงหาม
๑.๒.๓ เปนหนวยงานที่มีทั้งพื้นที่ควบคุม และพื้นที่หวงหาม
๑.๓ จำนวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ (ถามี)
ที่ใชในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนแนวทางในการขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐแหงอื่น
๑.๔ การฝกอบรมและการซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การกำหนดผูรับผิดชอบ และแนวทางในการประสานการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย
สถานที่กับแผนงานอื่น ๆ ภายในหนวยงาน
๒. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอม
๒.๑ ลักษณะทางธรรมชาติของภูมิประเทศโดยรอบที่ตั้งของหนวยงาน
๒.๑.๑ หนวยงานตั้งอยูเปนเอกเทศ
๒.๑.๒ หนวยงานใชพื้นที่รวมกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น
๒.๑.๓ หนวยงานใชพื้นที่ของเอกชน
ทั้ งนี้ เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถของฝ ายตรงขามในการใช พื้ น ที่ บ ริเวณ
ใกลเคียงเฝาตรวจการเคลื่อนไหวภายในหนวยงาน
๒.๒ การประเมินภัยคุกคามดวยการตรวจตราสอดสองความเคลื่อนไหวบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่อยูโดยรอบหรือที่อยูในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งหนวยงานที่อาจเปนภัย เชน องคการ
สมาคม สโมสร โรงงาน รานคา สวนสาธารณะ เปนตน
๒.๓ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับมวลชนแวดลอม เพื่อพิจารณาแนวโนม
ที่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียงมีความเคลื่อนไหวหรือแสดงทาทีนาสงสัยวาอาจเปนภัยแก
หนวยงาน ตลอดจนพิจารณาถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีของประชาชนในพื้นที่ ปญหาเรื่องเชื้อชาติ
ของชนกลุมนอย หรือปญหาขัดแยงทางดานทัศนคติและผลประโยชนของคนบางกลุมที่มีตอเจาหนาที่
ของทางราชการและรัฐบาล เชน การนัดหยุด งาน การปลุกระดม การชุมนุ มประท วง การแสดง
ประชามติ เปนตน ซึ่งอาจกลายเปนชนวนของความไมสงบ และลุกลามเปนอันตรายตอหนวยงาน

๒๙

๒.๔ ระดับความรุนแรงของการกอเหตุรายในพื้นที่ใกลเคียงและบริเวณโดยรอบ
ที่ตั้งของหนวยงานและวิธีการในการกอเหตุราย
๓. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ สถานที่ หนวยงานของรัฐพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ กำหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คือ พื้นที่ที่มีการกำหนดขอบเขตอยาง
ชัดเจน ซึ่งมีขอจำกัดและการควบคุมการผานเขา-ออกเปนพิเศษ มีความมุงหมายเพื่อจะพิทักษรักษา
สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ บุคลากรในหนวยงาน ทรัพยสินของทางราชการใหปลอดภัย โดย
กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในแตละพื้นที่ใหมีระดับแตกตางกันตามความสำคัญ
การกำหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยควรดำเนินการดังนี้
๓.๑.๑ กำหนดใหมี “พื้นที่ควบคุม” หมายถึง พื้นที่ที่อยูติดหรือที่อยู
โดยรอบ “พื้นที่หวงหาม” ภายในเขต “พื้นที่ควบคุม” ตองกำหนดระเบียบการควบคุมบุคคลและ
ยานพาหนะ เพื่อชวยกลั่นกรองเสียชั้นหนึ่งกอนที่จะใหเขาถึง “พื้นที่หวงหาม”
๓.๑.๒ กำหนดใหมี “พื้นที่หวงหาม” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพิทักษรักษา
สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ บุคคลสำคัญ ทรัพยสินของทางราชการ โดย “พื้นที่หวงหาม”
แบงเปน
๓.๑.๒.๑ “เขตหวงหามเฉพาะ” คือ เขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เปน
ความลับ บุคคล หรือทรัพยสินสำคัญ ซึ่งจะตองพิทกั ษรักษา บุคคลที่ผานเขา-ออกพื้นที่นี้จะตอง
ไดรับอนุญาต หรือไดรับความไววางใจในการเขาถึงพื้นที่ หรือหากไมมีการกำหนดสิทธิ์ในการเขาออกพื้ น ที่ จำเป น ต อ งจั ด เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลและกำหนดระเบี ย บภายในเป น การเฉพาะ
“เขตหวงหามเฉพาะ” ไดแก คลังน้ำมัน ชุมสายโทรศัพท หองปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง เปนตน
๓.๑.๒.๒ “เขตหวงหามเด็ดขาด” คือ เขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ รวมถึงบุคคลสำคัญ หรือทรัพยสินอันสำคัญยิ่งที่จะตองพิทักษรักษา
การผานเขา-ออกพื้นที่ดังกลา ว ทำใหสามารถเขาถึงสิ่งที่เ ปนความลั บของทางราชการ บุคคล
สำคัญหรือ ทรัพยสินอันสำคัญไดโดยตรง จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองกำหนดระเบีย บปฏิบัติใ น
การผานเขา-ออกเขตดังกลาว บุคคลที่จะผานเขา-ออก ตองไดรับอนุญาต หรือไดรับความไววางใจใน
ระดับที่กำหนดไวเทานั้น “เขตหวงหามเด็ดขาด” เชน ศูนยปฏิบัติการสื่อสาร หองปฏิบัติการระบบ
คอมพิวเตอรประมวลผล หองปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานของรัฐ เปนตน
การที่จะกำหนดหรือจำแนกพื้นที่และบริเวณใดของหนวยงานของรัฐใหเปน
พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ นั้น จะตองถือความสำคัญของภารกิจของหนวยงาน
ความสำคัญของบุคลากรภายในหนวยงาน ทรัพยสินของรัฐ สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือ
สิ่งที่อาจจะเปนอันตรายหรือกอความเสียหายอยางรายแรงตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งอยูใน
ความครอบครองหรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐที่มีอยูในพื้นที่นั้น ๆ เปนแนวทางในการ
พิจารณา นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจตองนำปจจัยแวดลอมอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบอีกดวย เชน

๓๐

ลักษณะ/ระดับของภัยคุกคามจากชุมชนแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน การตกเปนเปาหมายของ
กลุมผูชุมนุม เปนตน
กรณี ตัวอยาง พื้ นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย แสดงใหเห็ นการกำหนด
ขอบเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และการจำแนกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้ น ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ แห ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ สำคั ญ แต จ ำเป น ที่ จ ะต อ งติ ด ต อ กั บ
บุคคลภายนอกจำนวนมาก (ผังภาพที่ ๑) หนวยงานมีการกำหนดพื้นที่ควบคุม และกำหนดพื้นที่
สำหรับบุคคลภายนอกและยานพาหนะผานเขา- ออกเพื่อเปนสถานที่ติดตอ โดยพื้นที่ดังกลาวถือเปน
พื้ น ที่ ทั่ ว ไปอยู น อกพื้ น ที่ ค วบคุ ม แต ให อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบกำกั บ ดู แ ลอย า งใกล ชิ ด ของยาม
รัก ษาการณ ห รือ เจ าหน าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ อย างไรก็ ดี กรณี บุ ค คลภายนอกและ
ยานพาหนะที่จะผานเขาไปในพื้นที่ควบคุมตองผานการตรวจสอบตามระเบียบและไดรับอนุญาตกอน

๓๑

(ผังภาพที่ ๑)

๓๒

(ผังภาพที่ ๒)

๓๓

(ผังภาพที่ ๒) หนวยงานเปนหนวยงานที่มีภารกิจที่สำคัญ มีทรัพยสินของทางราชการที่ตอง
พิ ทั ก ษ รั ก ษาเป น มู ล ค าสู ง หรื อ เป น หน ว ยงานด า นความมั่ น คง หน ว ยงานที่ มี ค วามสำคั ญ ทาง
โครงสรางพื้นฐานของชาติ เชน หนวยงานดานสาธารณูปโภค หนวยงานดานพลังงาน หนวยงานดาน
สาธารณสุข หนวยงานดานวิทยาศาสตร หนวยงานดานระบบสื่อสารและสารสนเทศ เปนตน อาจ
ตองกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานเปนพื้นที่ควบคุมทั้งหมด
๓.๒ แสดงอาณาเขตและใชเครื่องกีดขวาง
การแสดงอาณาเขตและการติ ด ตั้งเครื่อ งกี ดขวาง เพื่ อ เป น การแสดง
ขอบเขตพื้ นที่ ของหนวยงาน ให บุค คลภายนอกไดทราบวาเป นพื้ น ที่ที่ อยูในความรับ ผิดชอบของ
หนวยงาน การผานเขา-ออกพื้นที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ที่กำหนดไว
เครื่องกีดขวาง คือ เครื่องมือที่ ใชปองกัน ขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ ยว
บุคคล สัตว หรือยานพาหนะที่ไมมี สิทธิเขาไปในพื้น ที่ที่ มีก ารรักษาความปลอดภั ย โดยใชเครื่อ ง
กีดขวางเปนแนวเขตของพื้นที่ กอใหเกิดสภาพทางจิตวิท ยา และทางวัตถุ ทำใหบุคคลภายนอก
ไมกลาบุกรุก หรือใชเพื่อหนวงเหนี่ยวการบุกรุก เพื่อใหยามรักษาการณ หรือเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยมีโอกาสตรวจพบ ระงับยับยั้ง หรือควบคุม จับกุมได อีกทั้งเปนการลดจำนวนเจาหนาที่
ยามรักษาการณ และเปนอุปกรณชวยควบคุมและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่จะผานเขา-ออก
ตองผานเขา-ออกเฉพาะทางที่กำหนดไว เครื่องกีดขวางโดยทั่วไปแบงเปน ๒ ชนิด คือ
๑) เครื่ อ งกี ด ขวางตามธรรมชาติ เช น ทะเล แม น้ ำ คู ค ลอง ที่ ไ ด
ดัดแปลงใหเปนประโยชนในการขวางกั้น
๒) เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึ้น เชน กำแพง แนวรั้ว ไมกระดก แผง
เหล็กลอเลื่อน ลวดหีบเพลง งาแซง เปนตน
วัต ถุ ป ระสงคห ลั ก ในการพิ จารณาติด ตั้ งเครื่อ งกี ดขวาง เพื่ อ มิ ให มี ก าร
บุกรุกของผูไมมีอำนาจหนาที่ โดยการแสดงอาณาเขตโดยรอบหนวยงานของรัฐใหเห็นอยางเดนชัด
ทั้งนี้ ลักษณะและสภาพของรั้วหรือแนวกำแพงควรมีความมั่นคงแข็งแรงและสูงพอที่จะปองกันการ
ลวงล้ำดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปองกันการมุดลอดและการปนขาม เปนตน รวมทั้ง
ควรจัดใหมีพื้นที่โลงแจงทั้งทางดานนอกและภายในของแนวรั้วหรือกำแพง เพื่อใหยามรักษาการณ
หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถสังเกตการณไดสะดวก และควรกำหนดมาตรการเสริม
เพิ่มเติมจากการเฝาตรวจดวยสายตา เชน การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด
นอกจากนี้ ควรพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ชองทางพิเศษที่
ฝายตรงขามอาจใชเปนเสนทางเขาสูพื้นที่ อาทิ ทอระบายน้ำ ทางรถไฟ หรือถนนสาธารณะที่ผานเขา
มาในที่ตั้งของหนวยงาน การแบงใชพื้นที่ภายในหนวยงานเปนที่พักสำหรับเจาหนาที่และครอบครัว
หรือบุคคลอื่นพักอาศัย เพื่อกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

๓๔

๓.๓ ระบบแสงสวาง
ระบบแสงสวาง หมายถึง การจัดการใหมีแสงสวางภายในหนวยงาน ทั้งไฟ
แสงสวาง (ไฟทั่วไปที่ใชเพื่อใหความสวาง) และไฟสองสวาง (Spot light) เพื่อปองปราม และเสริม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสถานที่ มิใหผูไมประสงคดีบุกรุกพื้นที่ในยามวิกาล หรือทำให
ประสิทธิภาพในการบันทึกภาพของกลองโทรทัศนวงจรปดทำงานไดดยี ิ่งขึ้น หรือทำใหเจาหนาที่เวร
รักษาความปลอดภัยมีวิสัยทัศน (การมองเห็น) พื้นที่ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
การจัดใหมีระบบแสงสวาง เพื่อใหยามรักษาการณหรือเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสามารถมองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงหามตาง ๆ โดยชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในยาม
ทัศนวิสัยไมแจมชัด ปองกันพื้นที่อับแสงจากสายตา เพื่อสังเกตการณผูบุกรุกเขามาในหนวยงาน
การใหแสงสวางมี ๒ วิธี คือ
๓.๓.๑ การใชแสงสองโดยตรง คือ การพุงแสงสวางสองไปยังจุดใดจุดหนึ่ง
ที่ตองการ เชน ที่ตัวอาคาร แนวรั้ว หรือประตู เปนตน
๓.๓.๒ การใชแสงสองกระจายรอบตัว ทำใหมีความสวางทั่วบริเวณ ดวง
ไฟควรอยูในระดับสูงพอที่จะชวยใหมองเห็นเครื่องกีดขวางตาง ๆ ไดชัด ในกรณีที่แนวรั้วเปนแบบทึบ
ตองจัดใหมีแสงสวางสองใหเห็นไดทั้งสองดาน และตองใหรัศมีแสงสวางของดวงไฟดวงหนึ่งทับเลย
เขาไปในรัศมีของดวงไฟขางเคียง เพื่อมิใหมีพื้นที่อับแสงระหวางรัศมีดวงไฟ
ในการนี้ ควรติดตั้งระบบการใหแสงสวางสำรองหากอุปกรณ เกี่ยวกับระบบ
แสงสวางชำรุดเสียหายหรือกรณีที่กระแสไฟฟาขัดของ รวมทั้งการกำหนดใหมีการใชไฟฟาจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟาของหนวยงานหากมีความจำเปนในการรักษาความปลอดภัยสถานที่
๓.๔ ระบบสัญญาณแจงภัย
ระบบสัญญาณแจงภัย คือ วิธีการใชเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับตรวจและ
แจงใหทราบ เมื่อมีการเขาใกลหรือลวงล้ำเขามาในพื้นที่รักษาความปลอดภัย ระบบสัญญาณแจงภัยนี้
อาจเปนเครื่องมือเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส ทางไฟฟา หรือทางเครื่องกล เชน แผนโลหะ เสนลวด
คลื่นแสง คลื่นเสียง อุปกรณตรวจจับคลื่นความรอน เปนตน โดยอุปกรณจะทำงานสงสัญญาณเมื่อ
มีผูบุกรุก
ทั้งนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ควรทราบถึงรายละเอียดของ
ระบบสัญญาณแจงภัย จุดติดตั้ง ตรวจสอบความพรอมใชงานตามหวงเวลา แหลงพลังงานสำหรับ
ระบบสัญญาณแจงภัย และแหลงพลังงานสำรองฉุกเฉินกรณีกระแสไฟฟาขัดของ รวมทั้งกำหนดใหมี
ระเบียบปฏิบัตเิ มื่อสัญญาณแจงภัยทำงาน

๓๕

๓.๕ การควบคุมบุคคล
การควบคุมบุคคลผานเขาออกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยแตละพื้นที่
หรือแตละเขต จะตองยึดหลัก “การใหศัตรูอยูภายนอก” และ “การจำกัดใหทราบเทาที่จำเปน” โดย
ยึดหลักเกณฑคอื
๑) ระดั บ ความไว ว างใจให เข าถึ งชั้ น ความลั บ ที่ เจ าหน าที่ ข องรั ฐหรือ บุ ค คล
ผูนั้นไดรับอนุมัติ ชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่เก็บรักษาอยูในพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐนั้น รวมถึงมูลคาทรัพยสินของทางราชการที่ตองพิทักษรักษา
๒) การอนุมัติของผูบังคับบัญชาใหบุคคลใดเขาถึงหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
เรื่องลับที่สุดหรือลับมากเปนรายกรณี ซึ่งมีความจำเปนตองผานเขา-ออกในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่
หวงหามเปนครั้งคราวหรือจนกวาจะยุติภารกิจ
โดยทั่วไปหนวยงานของรัฐใชบัตรผานและ/หรือบัตรแสดงตนเปนหลักฐานแสดง
วาบุคคลใดมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหผานเขาสูพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือ
พื้นที่หวงหาม และมีการบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออกประกอบดวย
บัตรผาน คื อ บั ตรที่ เจาหน าที่ ควบคุม การรักษาความปลอดภั ย จัดทำขึ้น ใช
สำหรับบุคคลทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพื่อแสดงสิท ธิในการผานเขา-ออกพื้นที่ควบคุม
และพื้นที่หวงหาม จำเปนตองใชควบคูกับบัตรแสดงตน เปนมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ และทรัพยสินอันมีคาที่อยูในพื้นที่
และจะนำบัตรผานออกนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยมิได อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐ
อาจจัดทำบัตรแสดงตนกับบัตรผานเปนบัตรเดียวกันสำหรับเจาหนาที่ภายในหนวยงานไดเพื่อความ
สะดวก
สำหรับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป ที่เขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
เพื่ อ ติด ตอ ราชการหรือ เพื่ อ ธุระอื่น ใดเป น ครั้งคราว จะต องแลกบั ต รผ านกั บ ยามรัก ษาการณ ห รือ
ดำเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่ีแตละหนวยงานกำหนดไว โดยขั้นตอนการ
แลกบัตรผาน เจาหนาที่จะสอบถามวัตถุประสงคในการผานเขา-ออกและบันทึกหลักฐานการผานเขาออกเปนลายลักษณอักษร
บัต รแสดงตน คือ บั ต รที่ เจาหน าที่ ควบคุม การรัก ษาความปลอดภั ยสถานที่
จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลภายในเพื่อพิสูจนทราบวาเปนเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐนั้น ๆ บางครั้งอาจ
ผนวกสิทธิในการผานเขา-ออกพื้นที่รวมอยูในบัตรเดียวกัน เชน บัตรแสดงตนแบบ e-card สามารถ
ใชเปนกุญแจรหัสสำหรับผานเขาพื้นที่ควบคุมหรือพี้นที่หวงหามได ทั้งนี้ กรณีบุคคลภายนอกที่เขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงานเปนประจำ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่อาจจัดทำบัตร
แสดงตนใหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการรักษาความปลอดภัย และแสดงใหรูวาเปนบุคคลภายนอก
ที่มาติดตอราชการเปนประจำ แตไมควรมอบสิทธิในการผานเขา-ออกพื้นที่ควบคุม หรือหวงหามไวใน
ในบัตรแสดงตน สำหรับบัตรแสดงตนควรกำหนดใหกลัดติดที่หนาอกเสื้อ หรือที่กระเปาเสื้อหรือติด
สายคลองคอใหเห็ นไดเดนชัด ตลอดเวลาที่อยูในหนวยงาน เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบของยาม
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รักษาการณหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ บัตรแสดงตนมีความแตกตางจากบัตรผาน
คือ การจำแนกประเภทบุคคล ผูถือใช และการแสดงสิทธิในการผานเขาพื้นที่ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัยตาง ๆ ตามระดับความสำคัญ
หลักเกณฑในการพิจารณาใชบัตรแสดงตนเพียงอยางเดียว หรือจะใชบัตรผาน
ควบคูกันดวยนั้น รวมทั้งการกำหนดมาตรการเมื่อเขาพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ
จะมีการแลกบัตรผานเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ทั้งนี้ แลวแตความมุงหมายของแตละหนวยงาน
โดยพิจารณาองคประกอบ ดังนี้
๑) ระเบี ย บหรื อ มาตรการสำหรั บ ควบคุ ม เจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานและ
บุคคลภายนอก ในการผานเขา-ออกหนวยงานของรัฐนั้น ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผูรับผิดชอบใน
การดำเนินการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออก การจัดที่พักรอสำหรับผูมาเยี่ยมหรือ
มาติดตอราชการ
๒) การควบคุมบุคคลภายนอกที่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินคาอื่น ๆ เขามา
จำหนายหรือใหบริการในหนวยงานของรัฐ การควบคุมและตรวจสอบบริภัณฑ ยุทธภัณฑ วัสดุเหลือ
ใช ที่จะนำออกจากหนวยงานเพื่อการซอม การยืม การทำลาย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น
๓) การใชบัตรผานสำหรับยานพาหนะเพื่อควบคุมการผานเขา-ออกหนวยงาน
ของรัฐ และกำหนดวิธีตรวจตราสิ่งของที่น ำเขาและนำออกโดยยานพาหนะ การตรวจและบันทึ ก
หลักฐานการผานเขา-ออกของยานพาหนะ สิ่งของ และผูโดยสารที่มากับยานพาหนะ ตลอดจนการจัด
เจาหนาที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะ สิ่งของและผูโดยสาร
๔) กำหนดมาตรการควบคุมบุคคลในกรณี ที่มีการกอสราง ซอมแซม หรือ
รับสงสิ่งของซึ่งกระทำเปนครั้งคราว หรือเปนการประจำในหนวยงานของรัฐ
๕) การติดตั้งระบบกุญแจรหัสในการควบคุมเจาหนาที่ในสังกัดที่ผานเขาพื้นที่
ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับสูง
เชน สถานที่ ที่ ป ลอดภัย ในการจัด ทำและจัด เก็บ ขอ มูลข าวสารลั บ ที่สุ ดและลับ มาก ตลอดจนเขต
หวงหามตาง ๆ
๓.๖ การควบคุม ยานพาหนะ ในการผานเขาสูพื้ น ที่ ที่ มีการรักษาความปลอดภั ย
ภายในหน ว ยงานของรั ฐ ควรเป น ไปอย า งมี ขั้ น ตอนโดยอาจพิ จ ารณากำหนดมาตรการควบคุ ม
ยานพาหนะเป นระเบี ยบปฏิบั ติภ ายในหน วยงาน หรือกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย
สถานที่ ใหเหมาะสมดังนี้
๑) หน ว ยงานของรั ฐ อาจกำหนดให ผู ม าติ ด ต อ แลกบั ต รผ า นสำหรั บ
ยานพาหนะในการผานเขาพื้นที่ ทั้งนี้ มาตรการในการแลกบัตรผานยานพาหนะขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
แตละหนวยงานที่จะกำหนดใหเหมาะสมและไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามปกติ จากนั้นให
ผูมาติดตอกับผูติดตามรอการตรวจสอบ ณ ที่พักรอหรือที่รับรอง ทั้งนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่หรือยามรักษาการณควรกำกับดูแลการจอดยานพาหนะใหเรียบรอยตามที่ที่จัดไว
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๒) การตรวจคนยานพาหนะของบุคคลภายนอกหรือยานพาหนะที่นำวัสดุ
สิ่งของเขามาในสวนหรือหนวยราชการ ใหยามรักษาการณปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐตามความจำเปนและความเหมาะสมของสถานการณ
๓) ภายหลั งผู ม าติ ด ต อ กั บ ผู ติ ด ตามผ า นการตรวจสอบ ณ ที่ พั ก รอหรือ ที่
รับ รอง เจาหน าที่ รักษาความปลอดภั ยสถานที่ หรือยามรักษาการณ อาจจำแนกบุ คคลภายนอก
ที่ขออนุญาตผานเขาพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยไดเปน ๒ ประเภท คือ ผูมาติดตอราชการกับ
ผูมาติดตอเปนการสวนตัว
เมื่อทราบความประสงคของผูมาติดตอแลว ใหผูมาติดตอแจงชื่อ ที่อยู สถานที่
ทำงานหรือหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนความประสงคในการติดตอกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ หรือยามรักษาการณ เพื่อแจงใหผูรับการติดตอทราบเพื่อขอรับอนุญาตเสียกอน เมื่อไดรับ
การอนุญาตแลว จึงดำเนินกรรมวิธีออกบัตรผานชั่วคราวใหพรอมกับบันทึกหลักฐานการผานเขาไว
๔) หากเปนการติดตอเปนการสวนตัว ผูรับการติดตอควรมาพบผูมาติดตอ
ด ว ยตนเอง ณ ที่ พั ก รอหรื อ ที่ รั บ รอง หรื อ อาจจั ด เจ า หน า ที่ ม ารั บ ผู ม าติ ด ต อ หรื อ เยี่ ย มจากยาม
รักษาการณเพื่อนำเขาพบผูรับการติดตอก็ได ทั้งนี้ แลวแตหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น ๆ จะกำหนด
ระเบียบปฏิบัติขึ้นตามความเหมาะสม แตไมควรนำเขาพบในหองทำงานหรือในสถานที่ที่กำหนดให
เปนพื้นที่หวงหาม เมื่อเสร็จธุระแลว ควรสงผูมาติดตอโดยเร็ว เพื่อคืนบัตรผานชั่วคราวและบันทึก
หลักฐานการผานออกไว เพื่อปองกันการลวงล้ำพื้นที่หวงหามอื่น ๆ โดยไมจำเปนอีกดวย
๕) หากเปนการติดตอราชการ ผูรับการติดตอควรจัดเจาหนาที่มาคอยตอนรับ
หรือรอตอนรับดวยตนเองจากบริเวณจุดประจำยามรักษาการณเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กรรมวิธีตรวจสอบและการออกบัตรผานชั่วคราว พรอมทั้งลงบันทึกหลักฐานการผานเขา ตอจากนั้น
จึงนำเขาพบผูรับการติดตอ เมื่อเสร็จสิ้นการติดตอราชการแลว ควรสงผูมาติดตอราชการดวยตนเอง
หรือจะจัดเจาหนาที่นำสงแทนก็ไดตามความเหมาะสม กอนผานออก ใหคืนบัตรผานชั่วคราวและ
บันทึกหลักฐานการผานออกไว
๖) การตรวจสอบตามห ว งเวลา จั ด ให มี ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามห ว งเวลาอั น ควร และดำเนิ น การตรวจสอบซ้ ำ เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ ที่
เห็น สมควรจะทำการตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ หน วยงานของรัฐ และ
รายงานผลการตรวจสอบซึ่งควรแสดงขอขัดของ หรือป ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ เชน การละเลยการปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่ การชำรุดเสียหายของอุปกรณการรักษาความปลอดภัย การละเมิด
การรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ เมื่อไดรับรายงานแลวผูรับผิดชอบตองดำเนินการสั่ง
การแกไขปญหาและขอขัดของตามที่เห็นสมควร รวมทั้งเสนอแนะหัวหนาหนวยงานฯ ใหพิจารณา
แกไขปรับปรุงมาตรการและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยใหดีขึ้น
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๓.๗ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบดวย เจาหนาที่เวรรักษา
ความปลอดภัย นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ และเจาหนาที่อื่น ๆ ใหมีการจัด
เวรรักษาความปลอดภัยของหนวยงานประจำวัน ซึ่งเปนหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย โดยจัดใหมีการดำเนินการ ดังนี้
๓.๗.๑ ระบบการรักษาการณ จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อาวุธ
(ถามี) เครื่องมือเครื่องใช พรอมทั้งอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนมาตรการและวิธีการรักษา
ความปลอดภั ยแกส ถานที่ โดยพิ จารณาให เหมาะสมกับ ระดั บ ความสำคั ญ ของหน วยงานของรัฐ
ประกอบกับการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม การจัดหมูตรวจหรือสายตรวจ
การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของยามรักษาการณทุกจุดและทุกหนาที่ตามหวงระยะเวลา
๓.๗.๒ จำนวนและสมรรถภาพของยามรักษาการณ ตองจัดใหมีเพียงพอกับ
การปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยตามระดับความสำคัญและคุณคาของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
โดยพิจารณาถึงจุดออนของอาคารสถานที่ จำนวนชองทางเขาออก ลักษณะของภารกิจหนาที่ และ
ทรัพยสินที่ตองพิทักษรักษา จำนวนผูมาติดตอ พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย จำนวนยานพาหนะ
ที่ผานเขา-ออก จำนวนเจาหนาที่ในหนวยงาน และเวลาพักผอนของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
กรณีปญหาการขาดแคลนกำลังพลหรือมีไมเพียงพอ ตองบริหารจัดการใหสามารถควบคุมพื้นที่ได
อยางมีป ระสิ ทธิภ าพภายใต ขอจำกัด ดังกล าว รวมทั้ งการประสานแผนการรัก ษาความปลอดภั ย
สถานที่ของหนวยงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในกรณีที่ถูกบุกรุกหรือถูกโจมตีดวยกำลัง
๓.๗.๓ จัดทำระเบียบ คำสั่งหรือขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ป ระจำวั น ภายในหน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และ
หนวยงานยอย ตามความเหมาะสม เชน การควบคุมการเปดสำนักงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตการนำกุญแจที่
ฝากไวมาเปดหองทำงาน การควบคุมการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย การเฝา
สำนักงานระหวางหยุดพักกลางวัน การจัดเก็บขอมูลขาวสารลับ การเปดตูนิรภัย ตลอดจนการตรวจ
ความเรียบรอยกอนปดสำนักงาน การจัดเก็บลูกกุญแจหองทำงาน การตรวจการปฏิบัติหนาที่ของ
เวรยาม และการใหแสงสวาง เปนตน
นอกจากนี้ ตองกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ในกรณีพิเศษ
เชน การเปด-ปดสำนักงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ฯลฯ เชนกัน
๓.๗.๔ ควรกำหนดหลั ก เกณฑ ในการดำเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กยาม
รักษาการณ โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งมีการตรวจสอบความไววางใจ
นอกจากนี้ ตองจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ เชน การปองกันการโจรกรรม การ
จารกรรม และการกอวินาศกรรม ความรูเกี่ยวกับบริเวณสถานที่ทั้งหมด จุดสำคัญของสถานที่รวมทั้ง
ที่ตั้งของระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ เชน แผงควบคุมระบบไฟฟา ชองทางการติดตอสื่อสารใน
หน ว ยรั ก ษาความปลอดภั ย วิ ธี ต อ สู ป อ งกั น ตั ว ตามความเหมาะสม ระบบที่ ใช ส ำหรั บ แสดงตน
ซึ่งหนวยงานกำหนดไว และมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ โดยจัดใหทดสอบสมรรถภาพ
ขวัญกำลังใจ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหนาที่ ตามหวงเวลาที่เหมาะสม ฯลฯ
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๓.๘ การปองกันอัคคีภัย
๓.๘.๑ กำหนดวิธีตรวจสอบการป อ งกั น อั คคี ภั ยตามห วงเวลา เชน การตั ด
วงจรไฟฟาสำหรับอุป กรณ ที่ใชกระแสไฟฟ าทุ กชนิดในสำนั กงาน การตรวจที่ เขี่ยบุห รี่และทิ้งเศษ
กระดาษหลังจากเลิกงาน การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟาในสำนักงานที่เสื่อมคุณภาพ การกำจัดหรือทำลายเอกสารและวัสดุที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัยโดย
การเผาไหมตัวเองหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ฟลมภาพยนตร สารเคมี สารระเหยบางประเภท
๓.๘.๒ การฝกอบรมและซักซอมการปฏิบัติของเจาหนาที่ดับเพลิง เจาหนาที่
ขนยายเอกสารและวัสดุ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และยามรักษาการณตามแผนการดับเพลิง
ของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการตรวจเครื่องมือเครื่องใช สัญญาณแจงเพลิงไหมและอุปกรณในการ
ดับเพลิงตามหวงระยะเวลาเพื่อใหมั่นใจวามีจำนวนเพียงพอและมีสภาพพรอมที่จะใชการไดทันที
๓.๘.๓ ตรวจสอบพื้นที่ลอแหลมในหนวยงาน เชน สถานที่บางแหงที่มีการใช
เชื้อเพลิง เชน แกส น้ำมัน ไอน้ำ เพื่อปองกันการรั่วซึมอันอาจเปนเหตุใหเกิดอัคคีภัย โดยการตรวจ
ตราการเปด-ปดทอเชื้อเพลิง ทั้งในและนอกเวลาราชการ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยดำเนินไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
จึงควรกำหนดการปฏิบั ติไวลวงหน าเปนแผนการระงับอัคคีภั ยของหนวยงาน เพื่อให เจาหนาที่ใน
หนวยงานไดทราบหนาที่ของตน และสามารถปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
แผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงาน ควรกำหนดเรื่องสำคัญที่จะตองปฏิบัติไวตาม
หัวขอดังตอไปนี้
๑) ตองระบุหนาที่และความมุงหมายในการระงับอัคคีภัยไวอยางชัดเจน เขาใจไดงาย
เชน
- ขอปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยขั้นตนและการขนยายสิ่งที่เปนความลับของ
ทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของทางราชการใหพนจากเปลวเพลิง
- การระงับหรือสกัดกั้นมิใหเปลวเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ จนกวา
หนวยดับเพลิงจะมาชวยเหลือ
- การสำรวจความเสียหายและคนหาสาเหตุการเกิดอัคคีภัย เปนตน
๒) ตองกำหนดขอบเขตและพื้นที่ปฏิบัติการในการระงับอัคคีภัยไวเปนสัดสวนตาม
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน โดยปกติจะทำเปนแผนผังอาคารประกอบแผนการระงับอัคคีภัย
การใชแหลงน้ำ เสนทางขนยายสิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของหนวยงาน
จัดลำดับในการขนยายสิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคา บันไดหรือทางออกฉุกเฉิน
เพื่ อ อพยพหนี ไฟและเพื่ อ ขนย าย สถานที่ ส ำหรั บ จั ด เก็ บ สิ่ ง ที่ เป น ความลั บ ของทางราชการและ
ทรัพยสินมีคาหลังการเคลื่อนยาย การชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน ฯลฯ
หากเปนอาคารที่มีหนวยงานของรัฐอยูรวมกันหลายหนวย ตองมีแผนการ
ระงับอัคคีภัย โดยทั่วไปของสวนรวมกำกับอีกชั้นหนึ่ง โดยผูอำนวยการเหตุการณ ของสวนรวมจะ
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ประสานการปฏิบัติของสวนตาง ๆ หรือหนวยยอย เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการดับเพลิงและอพยพ
เคลื่อนยาย รวมทั้งปองกันความสับสนหรือกีดขวางซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหผูรับผิดชอบ
พื้นที่เกิดเพลิงไหมเปนผูอำนวยการเหตุการณ โดยปรับแผนเผชิญเหตุใหเขากับสถานการณเพื่อลด
ความสูญเสียของชีวิต และความเสียหายของทรัพยสิน ปจจุบันบางหนวยงานมีการใชระบบควบคุม
ประตู ห นี ไฟแบบระยะไกล (Remote Control) ควรตรวจสอบและฝ ก ซ อ มประสานกั บ หน ว ยที่
รับผิดชอบหรือกำกับดูแล เพื่อใหสามารถดำเนินการไดในสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้ง กรณีที่จัดจางให
หนวยงานเอกชนเปนผูดูแลระบบดังกลาว ตองมีการฝกซอมรวมในแผนเผชิญเหตุ เพื่อทดสอบความ
พรอมหากเกิดเหตุการณขึ้นจริง
๓) จะตองระบุตำแหนงและหนาที่ผูอำนวยการเหตุการณ เจาหนาที่ดับเพลิงชั้นตน
เจาหนาที่ขนยาย และควบคุมสิ่งที่เปนความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของสวนหรือหนวย
ราชการไวอยางชัดเจนตามจำนวนที่จำเปน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
โดยปกติผูอำนวยการเหตุการณในเวลาราชการมักจะเปนหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้น หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สำหรับนอกเวลาราชการมักจะกำหนดให
เปนหนาที่ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๔) ตองระบุเรื่องการทำเครื่องหมายแสดงลำดับความสำคัญและความเรงดวนไวที่
ภาชนะบรรจุสิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคาของสวนหรือหนวยราชการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการขนยาย การแสดงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิงที่อยู
ใกลที่สุด ตลอดจนชองทางการติดตอสื่อสาร ที่อยูของหัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของไว ณ ที่ตั้งโทรศัพททุกแหงภายในหนวยงาน เพื่อแจง
เหตุและ/หรือเพื่อติดตอใหอำนวยการเหตุการณในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ การแสดงที่
เก็บเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทุกชนิดในการดับเพลิงและเครื่องหมายบอกทางออกฉุกเฉินหรือ
บันไดเพื่ออพยพหนีไฟหรือการขนยายไวในที่ที่เห็นไดเดนชัด
๕) ตองกำหนดและจำแนกขั้นตอนในการปฏิบัติไวตามลำดับ เชน เมื่อเกิดเพลิงไหม
ขึ้นทั้งในและนอกเวลาราชการ ผูอำนวยการเหตุการณจะตองสั่งการและระดมกำลังทั้งหมดเขาทำการ
ดับเพลิงในชั้นตน พรอมกับสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหภายในหนวยทราบทันที
หากพิจารณาเห็นวาเพลิงที่เกิดขึ้นจะลุกลามตอไป ไมสามารถจะดับไดดวย
กำลังเจาหนาที่ที่มีอยู ใหรีบติดตอและ/หรือสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหหนวยดับเพลิงภายนอก
ที่อยูใกลที่สุดทราบโดยเร็ว พรอมกับแบงกำลังบางสวนที่กำหนดไวทำการขนยายสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการและทรัพยสินมีคาใหพนจากเพลิงไหมตามแผน
ตอจากนั้นใหรีบรายงานหรือแจงเหตุเพลิงไหมใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและ
ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ แลวอำนวยการดับเพลิงและการขนยายตอไปจนกวาเพลิงจะสงบหรือ
จนกวาหนวยดับเพลิงจะมาชวยเหลือ
เมื่ อ เพลิ ง สงบแล ว ถ า มี ผู บ าดเจ็ บ เนื่ อ งจากเพลิ ง ไหม ใ ห น ำส ง ไปรั บ การ
รักษาพยาบาลโดยดวน พรอมทั้งกั้นเขตบริเวณเพลิงไหมและหามบุคคลผานเขาพรอมกับแจงเหตุให
เจาหนาที่ตำรวจทองที่ทราบ เพื่อสอบสวนหาหลักฐานและสาเหตุการเกิดเพลิงไหมตามลำดับ
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๖) นอกจากนี้ ในแผนระงับอัคคีภัยของสวนหรือหนวยราชการ จะตองกำหนดใหมี
การใหความรูเกี่ยวกับประเภทของไฟ การซักซอมและการทดสอบเจาหนาที่ทุกฝายอยางนอยปละ ๑
ครั้ง เพื่อเสริมสรางความชำนาญในการดับเพลิง การอพยพเคลื่อนยายบุคคล การขนยายสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของทางราชการ รวมทั้งจัดใหมีการสาธิตวิธีชวยเหลือ
บุคคลที่ติดอยูในลิฟทกรณีกระแสไฟฟาขัดของจากเหตุเพลิงไหมและวิธีขนยายวัสดุจากอาคารสูง ๆ ฯลฯ
การซั ก ซ อ มและการทดสอบจะช ว ยให ได ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำลั งเจ า หน า ที่ แ ละ
ระยะเวลา รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่จำเปนในการระงับอัคคีภัยและการขนยาย ปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนำมาปรับปรุงแผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๓.๙ อุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
หนวยงานพิจารณาจัดหาอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบประตูกุญ แจรหัส (Access Control) ใหเหมาะสมกับ
สภาพภัยคุกคาม ความเสี่ยง บุคคล ทรัพยสิน และสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่จะตองพิทักษ
รัก ษา ทั้ งนี้ ให พิ จ ารณาถึ งความคุ ม คาของงบประมาณและประสิท ธิภ าพที่ จ ะได รับ จากอุ ป กรณ
ดังกลาวประกอบกัน
หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาของเรื่องที่จะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบในการประชุม และ
อาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสมเปนผูดำเนินการแทนได ในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ตองกำหนดมาตรการขึ้นเพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับที่จะเกิดขึ้นจากการประชุม เชน ขอยุติ
ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย การบรรยายสรุป และเหตุการณที่ปรากฏในการ
ประชุมลับ ฯลฯ มิใหรั่วไหล หรือถูกเปดเผยกอนเวลา นอกจากนี้ ปจจุบัน ดวยสถานการณที่มีการ
แพรระบาดของโรคอุบัติใหม เชน COVID-19 ทำใหหนวยงานของรัฐตองปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน
โดยใชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือปฏิบัติงานจากที่ตั้ง (Work From Home) ซึ่งในการประชุม
ลั บ ผ านระบบประชุ ม ทางไกลหรื อ ออนไลน ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชกำหนดการประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เปนการนำมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทั้ง
๓ สวนเขาไวดวยกันดังนี้ คือ
๑. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล จะตองมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
การรับรองความไววางใจบุคคลที่จะเขาถึง หรือเกี่ยวของกับการประชุมทุกคน โดยใหอยูในความ
ควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
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๒. ตองมีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ กำหนดขอบเขต/ระดับความสำคัญของ
พื้นที่การประชุม เชน พื้นที่หวงหามเด็ดขาด และมีการตรวจสอบพื้นที่การประชุม โดยใหอยูในการ
ควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
๓. ต องมีก ารรักษาความปลอดภั ยเกี่ ยวกับ ขอ มูล ขาวสารลั บ และขอมูล ขาวสารสำคั ญ ที่
ปรากฏในการประชุมทุ กเรื่อง โดยใหอ ยูในความควบคุมของนายทะเบี ยนขอมูลขาวสารลับ และ
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยการประชุมลับ ทั้งนี้ หลักการปฏิบัติอางอิงตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครือขายสารสนเทศ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอรแบบพกพา
ความรับผิดชอบในการประชุมลับ
ผูที่ไดรับมอบหมายให เป นผูดำเนิน การในการจัดประชุม ลับ ถาเป นการจัด ประชุมรวมกั น
ระหวาง ๒ หนวยงาน ใหตกลงกันวาหนวยงานใดจะเปนผูจัดการการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับ ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่ก็ได
ผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดประชุมตองดำเนินการ ดังตอไปนี้
๑. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เพื่อควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมดังกลาว
๒. แตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับในการประชุมลับ เพื่อควบคุมขอมู ลขาวสารลับ
ภายในหองประชุม
ขอพิจารณาการรักษาความปลอดภัย
๑. กำหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
กำหนดพื้นที่ควบคุมที่จะใชในการประชุมลับ แสดงแนวเขตหวงหามติดปายใหชัดเจน
รวมถึงพื้นที่ (หอง) ของผูเขารวมประชุมและสถานที่จัดเก็บสิ่งที่เปนความลับ จัดวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ไวลวงหนากอนประชุม ๒๔ ชั่วโมง มาตรการจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับระดับความสำคัญของการประชุม
กรณี ต องใชอ าคารรวมกัน การกำหนดมาตรการการรัก ษาความปลอดภั ย ควรให
ครอบคลุ ม ไปถึงชั้ น ที่ เหนื อ ขึ้น ไป ๑ ชั้ น และใตล งมา ๑ ชั้ น เป น อย างน อ ย รวมทั้ งอาณาบริเวณ
โดยรอบทุกดาน
เมื่อไดกำหนดพื้นที่และมาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาที่ที่มีความ
จำเป น จะต อ งเข า ไปในห อ งประชุ ม ก อ นเวลาการประชุ ม ผู ผ า นเข า ไปได ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตนดวย

๔๓

๒. การดำเนินการรักษาความปลอดภัย
บัตรผานหรือบัตรแสดงตนสำหรับใชในการควบคุมบุคคลที่จะผานเขาไปในพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนของผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควร
จัดทำบัตรผานหรือบัตรแสดงตนอยางนอย ๓ แบบ ดังนี้
แบบ ๑ สำหรั บ ผู เข าร วมประชุ ม โดยเฉพาะบุ ค คลที่ จ ะต อ งอยู ในห อ งประชุ ม ใน
ระหวางหรือตลอดหวงเวลาที่มีการประชุม เชน ผูเขาประชุม ผูมีหนาที่ชี้แจง ผูเขาฟงการประชุม
เจาหนาที่บันทึกเสียงการประชุม และผูจดรายงานการประชุม เปนตน
แบบ ๒ สำหรับเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยในการประชุม
แบบ ๓ สำหรับเจาหนาที่เทคนิค เจาหนาที่บริการและทำความสะอาด ชางเทคนิค
ตลอดจนเจาหนาที่ปฏิบัติการสนับสนุนที่เกี่ยวของใกลชิดกับการประชุม
สำหรับผูเขาถึงการประชุมและอยูในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย แตมิไดรวมใน
การประชุม เชน เจาหนาที่พิมพเอกสารลับเกี่ยวกับการประชุม เจาหนาที่บันทึกเสียง เปนตน จะใช
บัตรดังกลาวแบบใดแบบหนึ่ งหรือกำหนดแบบบั ตรเป นพิ เศษมากกวาสามแบบที่ กลาวมาขางต น
ขึ้นก็ได แตจะตองกำหนดหรือแสดงสิทธิการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ ของบัตรดังกลาวไวใหชัดเจนดวย เพื่อ
ปองกันการใชสิทธิโดยไมถูกตอง
บัตรผานหรือบัตรแสดงตนแตละแบบจะตองมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด และ
มี รูป ถ าย ลายมื อ ชื่ อ หรื อ สิ่ ง พิ สู จ น ท ราบอื่ น ๆ เช น คำนำหน านาม ชื่ อ สกุ ล ความสู ง น้ ำ หนั ก
ตำแหนง เปนตน เพื่อใหสามารถพิสูจนทราบตัวบุคคลไดทันที และใหกลัดติดที่หนาอกเสื้อหรือที่
กระเปาเสื้อหรือติดสายคลองคอ เพื่อใหเห็นไดเดนชัดตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่
การตรวจทางเทคนิค
หมายถึง การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยโดยใชประสาทสัมผัสและเครื่องมือเทคนิค
เช น เครื่อ งมื อ ตรวจสอบการดั ก ฟ ง เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบการล ว งล้ ำ เครื่อ งมื อ ตรวจสอบการก อ
วินาศกรรม เปนตน เมื่อไดกำหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย ในการประชุมลั บ จะตองดำเนิน การตรวจสอบทางเทคนิ คใหทั่ วบริเวณ การ
ดำเนินการดังกลาวตองใชเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ แตถาหากการประชุมลับนั้นมี
ความสำคัญมาก อาจขอรับการสนับสนุนจากองคการรักษาความปลอดภัยใหมาดำเนินการได เมื่อ
องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลวใหสงมอบความรับผิดชอบพื้นที่นั้นแกเจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยหรือผูแทนเปนลายลักษณอักษร การตรวจสอบทางเทคนิคดังกลาวก็เพื่อเปน
หลักประกันวา
๑. บุคคลภายนอกหองประชุมซึ่งไมมีอำนาจหนาที่เขาถึงการประชุมลับจะไมสามารถไดยิน
เรื่องราวระหวางดำเนินการประชุมหรือไดเห็นความเปนไปในหองประชุม
๒. ตองไมมีเครื่องมือที่ใชเพื่อการจารกรรม กอวินาศกรรม และ/หรือเอกสารหรือสิ่งที่ใชเพื่อ
การกอกวน บอนทำลาย อยูในสถานที่ประชุมและพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

๔๔

ในกรณีจำเปน อาจใหมีการตรวจทางเทคนิคตอบรรดาวัสดุ หีบหอ กระเปา หรือสิ่ง
อื่น ๆ ที่จะนำเขามาในหองประชุมและในบริเวณพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และในระหวางที่
การประชุ ม กำลังดำเนิ น อยู อาจจั ด ให มี ก ารเฝ าตรวจทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และ/หรือ เฝ าตรวจการ
ติดตอสื่อสารทางสาย
การจัดระเบียบภายในหองประชุม
๑. จั ด ให มี ก ารควบคุ ม บริ เวณช อ งทางเข า -ออกห อ งประชุ ม อย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ เป น
หลักประกันวา
๑.๑ ผูที่จะผานเขาไปไดตองมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตนตามที่กำหนดไว
๑.๒ ในกรณีท่ีอนุญาตใหบุคคลอื่น เชน ผูสื่อขาว ชางภาพ หรือสื่อมวลชน เปนตน
เขาไปในหองประชุม ที่ทำการของผูเขาประชุม หรือสถานที่ที่ใชเก็บสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
จะตองจัดทำบัตรแสดงตนพิเศษเฉพาะกรณี ขึ้นสำหรับ ใหบุคคลเหลานั้นใชแสดงตัวโดยกลัดติดที่
หนาอกเสื้อหรือที่กระเปาเสื้อหรือติดสายคลองคอใหเห็นอยางชัดเจนตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่
๑.๓ กอนเริ่มการประชุมลับตองดำเนินการดังนี้
๑) ใหผูสื่อขาว ชางภาพ หรือสื่อมวลชน ออกไปนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย หรือจัดใหอยูในขอบเขตที่อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
๒) กอนออกจากพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ใหเก็บบัตรแสดงตนที่ได
แจกจายให
๓) ถามีความจำเปนก็ใหมีการตรวจทางเทคนิคกอนการประชุมลับอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปนหลักประกันวาหองประชุมนั้นอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยางแทจริง
๑.๔ หลังจากเลิกประชุมลับแตละครั้ง ตองตรวจหองประชุมอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อ
เปนหลักประกันวาไมมีสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผูเขาประชุมหรือเจาหนาที่
นำมาใชในการประชุม ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ซึ่งอาจเปดเผยใหทราบสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่
ปรากฏในการประชุม เชน ขอยุ ติ ขอ พิ จารณา ความเห็ น ขออภิป ราย บรรยากาศในการประชุ ม
เปนตน หลงเหลืออยู ถาตรวจพบและเปนสิ่งที่ไมใชในราชการ ใหจัดการทำลาย ถาเปนสิ่งที่ตองใชใน
ราชการ หรือลืมปดตูนิรภัย ก็ใหดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบฯ ตอไป
๒. หามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องถายภาพ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ใชในการ
บัน ทึ ก จัดเก็บ และ/หรือสงภาพหรือขอ ความ เขาไปในห องประชุม เวน แต จะไดรับ อนุ ญ าตจาก
ผูจัดการประชุมเปนลายลักษณอักษร เพราะเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่กลาวมานี้สามารถใชในการ
จารกรรม การกอวินาศกรรม และการบอนทำลายได จึงจำเปนตองกวดขันการนำเครื่องมือเหลานี้เขา
ไปในหองประชุมเปนพิเศษ
ถามีความจำเปนจะตองจัดที่ทำการ ที่พักรอใหแกผูเขาประชุม ใหผูจัดการประชุมจัด
ขึ้นในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ถาจัดนอกเขตพื้นที่ดังกลาว จะตองจัดวางมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยใหดวย

๔๕

๓. การประสานงานการรักษาความปลอดภัย
หากผูเขาประชุมแตละฝายเห็นวา จำเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เพื่อใชเฉพาะฝายตนขึ้น มาตรการที่ กำหนดขึ้นนั้น ก็จะตองสอดคลองกับระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุมลับของสวนรวมดวย และใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของแตละฝาย
ประสานงานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับนั้น
๔. ผูม าติดตอ
เพื่ อใหการควบคุมบุคคลที่มาติดตอกับผูเขาประชุมเปนไปโดยเรียบรอยและรัดกุม
ผูจัดการประชุมตองกำหนดใหมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะในเรื่องตาง ๆ (ระเบียบฯ ขอ ๓๗
(๕) (๖) และ ๔๕ (๒) ไวดวย) เชน
๔.๑ จัดที่พักสำหรับผูมาติดตอและที่จอดยานพาหนะไวเปนสัดสวน
๔.๒ จัดใหมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตน
๔.๓ จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสำหรับผูมาติดตอ
การติ ด ต อ ต อ งให ผู เขาประชุม มาพบผู ม าติ ด ต อ ณ ที่ พั ก สำหรับ ผู ม าติ ด ต อ เท านั้ น
ไมสมควรใหเขาไปพักรอในหองพักรอของผูเขารวมประชุม
๕. การแถลงขาวตอสื่อมวลชน
ถาจะตองมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการประชุมลับตอสื่อมวลชน ผูจัดการประชุมควร
ดำเนินการ ดังนี้
๕.๑ จัดสถานที่สำหรับแถลงขาวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพื้นที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัย
๕.๒ ควบคุมการแถลงขาวใหเปนไปโดยเหมาะสม ผูแถลงขาวตองไดรับการแตงตั้ง
และเรื่องที่จะแถลงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมเสียกอน ในกรณี มีผูแถลงขาวหลายคน แตละคน
จะตองแถลงเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับอนุมัติเทานั้น
๖. การบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องที่เปนความลับ
หัวหนาหนวยงานของรัฐตองดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
๖.๑ กำหนดชั้นความลับของการบรรยาย โดยถือเอาชั้นความลับที่สูงสุดในเนื้อความ
ของคำบรรยายหรือเอกสาร หรืออุปกรณประกอบการบรรยาย เปนชั้นความลับของการบรรยาย
๖.๒ เมื่อเริ่มการบรรยายและสิ้นสุดการบรรยาย ผูบรรยายจะตองแจงชั้นความลับ
ของเรื่องที่บรรยายใหผูฟงทราบ และย้ำใหดำเนินการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับของ
ทางราชการที่ไดทราบจากการบรรยายตามชั้นความลับที่กำหนด
นอกจากนั้น ควรแสดงชั้นความลับดวยตัวอักษรขนาดโตพอที่จะเห็นไดชัดในระยะไกล
ติดไวที่แทนบรรยายหรือที่ที่เห็นวาเหมาะสม
๖.๓ ผูที่จะเขาฟงการบรรยายตองไดรับความไววางใจอยางนอยเทากับชั้นความลับ
ของเรื่องที่บรรยาย และเปนผูมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหเขาฟงการบรรยายนั้นได
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๖.๔ ตองจัดวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการบรรยายหรือการบรรยาย
สรุปเชนเดียวกับการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับดวย
หมวด ๗
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
“การละเมิดการรักษาความปลอดภัย คือ การกระทำใด ๆ จะโดยเจตนาหรือไมก็ตามที่ฝาฝน
หรือละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว”
มาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้น ถึงแมวาจะไดกำหนดไวอยางรัดกุมและเขมงวดกวดขัน
เพียงใดก็ตาม การละเมิดการรักษาความปลอดภัยก็อาจเกิดขึ้นได สาเหตุเกิดจากการดำเนินการของ
ฝายตรงขามและบุคคลภายนอก หรือจากความบกพรองของเจาหนาที่ ทั้งโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
อันจะนำมาซึ่งความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ บุคคล ทรัพยสิน และสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ ดวยเหตุนี้จึงจำเปนตองกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือเมื่อเกิดมีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัยขึ้น
สาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นจากสาเหตุสำคัญ ๒ ประการ คือ
๑. การขาดจิตสำนึกและการขาดวินัยในการรักษาความปลอดภัยโดยเจตนาหรือไมเจตนา
อัน ได แก ความประมาทเลิ นเลอ ความไม สุขุม รอบคอบ ความเกียจครานและย อหยอนตอ หน าที่
ความรูเทาไมถึงการณ ความเห็นแกประโยชนสวนตัว ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนจุดออนและความบกพรอง
ของเจาหนาที่ภายในหนวยงานของรัฐ
๒. การจารกรรมหรือการกอวินาศกรรมของฝายตรงขาม ซึ่งอาจเปนบุคคลภายนอกหรือ
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่ตกเปนเครื่องมือของฝายตรงขามดวยเหตุใดก็ตาม
การปฏิบัติเมื่อปรากฏการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
หากปรากฏมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก
หนวยงานของรัฐ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ผูพบเห็นหรือทราบวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือสงสัยวาจะมีการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น จะตองดำเนินการดังนี้
๑.๑ ถาการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นภายในหนวยงานของตน รีบลด
ความเสียหายเบื้องตนใหเหลือนอยที่สุด และรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดซ้ำขึ้นอีก

๔๗

๑.๒ ถ า การรัก ษาความปลอดภั ย ของส ว นราชการอื่ น ถู ก ละเมิ ด ต อ งรี บ รายงาน
ผูบังคับบัญชาของตนหรือองคการรักษาความปลอดภัยเพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐที่ถูกละเมิดนั้น
ทราบโดยเร็วทีส่ ดุ
๒. เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
ที่เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจะตองรีบดำเนินการดังนี้
๒.๑ สำรวจและตรวจสอบความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการละเมิ ด การรั ก ษาความ
ปลอดภัย
๒.๒ ดำเนินการลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุด
๒.๓ สำรวจ ตรวจสอบ และคนหาสาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง ๆ
๒.๔ รายงานรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด การรั ก ษาความปลอดภั ย ให
ผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยเร็ว ถาการละเมิดการรักษาความปลอดภัยนั้นมีขอมูลขาวสารลับ
สูญหาย ใหแจงนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อบันทึกการสูญหายของขอมูลขาวสารลับในทะเบียน
ควบคุม ขอ มูล ขาวสารลับ (ทขล.๓) ตามระเบี ยบวาด วยการรัก ษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔
๒.๕ แกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัยขึ้นอีก
๒.๖ หากปรากฏหลักฐานหรือสงสัยวาถูกจารกรรมหรือถูกกอวินาศกรรม ใหรายงาน
ขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป เชน การตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแจง
เจาหนาที่ตำรวจ หรือขอคำแนะนำจากองคการรักษาความปลอดภัย เปนตน
๓. เมื่อไดดำเนินการตามขอ ๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดำเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ แจงใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูที่
เกี่ยวของทราบทันที
๓.๒ สอบสวนเพื่ อให ท ราบวาผูใดเป น ผูล ะเมิด และผูใดเป น ผูรับ ผิดชอบตอ การ
ละเมิดนั้น
๓.๓ พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก
๓.๔ พิจารณาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย หรือผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น
๔. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือผูที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังตอไปนี้
๔.๑ พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการนั้นหรือไม
๔.๒ ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ที่จะมีตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้ อาจตองเปลี่ยนแปลงนโยบายแผนงาน พรอม
ทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร

๔๘

ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
หัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ตองดำเนินการดังนี้
๑. สอบสวนหาตัวผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น ซึ่งอาจเปนผูครอบครองสิ่งที่
เป น ความลั บ ของทางราชการ ผู มี ห น า ที่ ดู แ ลรั ก ษาสถานที่ ห รื อ ผู มี ห น า ที่ ให ค วามปลอดภั ย แก
บุคคล ฯลฯ การดำเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนถาเห็นสมควร และควรจะได
ดำเนินการสืบสวนโดยทางลับประกอบอีกทางหนึ่งดวย
๒. พิ จ ารณาแก ไขขอ บกพรอ ง ปรับ ปรุงมาตรการการรัก ษาความปลอดภั ยให รัด กุม และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น และปองกันมิใหเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยซ้ำขึ้นอีก
๓. พิจารณาลงโทษบุคคลผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย และ/หรือผูรับผิดชอบการรักษา
ความปลอดภั ย ซึ่ งบกพรอ งต อ หน าที่ โดยอาศั ย ข อ เท็ จ จริงจากผลการสื บ สวนและสอบสวนเป น
แนวทางในการพิจารณา
๔. ถาปจจัยที่เปนตนเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเปนของหนวยงานของรัฐ
หนวยอื่น จะตองแจงเรื่องการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใหแกสวนราชการเจาของเรื่อง
เดิม และ/หรือเจาของสถานที่หรือผูเกี่ยวของทราบทันที
ความรับผิดชอบของเจาของเรื่องเดิมหรือผูเกี่ยวของ
เมื่อเจาของเรื่องเดิมหรือผูเกี่ยวของไดรับแจงวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น
ตองดำเนินการดังนี้
๑. พิ จ ารณาว า การละเมิ ด ได ท ำให ค วามสำคั ญ ของสิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ
เปลี่ ย นแปลงไปหรือ ไม สมควรที่ จะลดชั้ น หรื อยกเลิก ชั้ น ความลั บ ของสิ่งที่ เป น ความลั บ ของทาง
ราชการนั้นหรือไม อยางไร
ตัวอยางเชน ลืมปดตูเก็บขอมูลขาวสารลับ แตจากการตรวจสอบมั่นใจวาขอมูลขาวสาร
ลับยังไมรั่วไหล ก็ยังไมจำเปนตองลดชั้นหรือยกเลิกชั้นความลับของเอกสารนั้น
๒. ขจั ด ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการละเมิ ด ที่ จ ะมี ขึ้ น ต อ หน วยงานของรั ฐของตน หรื อ
หน วยงานของรัฐหน วยอื่น ในการนี้ อ าจต องเปลี่ ยนนโยบาย เปลี่ ยนแผน พรอ มทั้ งป จจั ยต าง ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
--------------------------------------------

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บคุ คล
และการกาหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีการตรวจสอบประวัติ และพฤติก ารณ์ บุค คลและเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับได้มีการแก้ไขปรับปรุง
เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควร
ที่จะได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกัน และเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๖ วรรคสี่ ข้อ ๒๗ วรรคสอง และข้อ ๒๙ วรรคสอง
แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๘
วรรคสี่ และข้อ ๓๑ วรรคสอง แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจสอบประวั ติ
และพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
(๒) ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การก าหนดแบบเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
ความปลอดภัย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลสาหรับบุคคล
ตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลตามข้อ ๒ ให้บุคคลเจ้าของประวัติ
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของตนในแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
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ให้ครบถ้วน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยควบคุมรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของเรื่ อ งตามข้ อ ๓ ท าหนั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคล เพื่อดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
ของบุคคลเจ้าของประวัติตามข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือได้ ให้ดาเนินการ
พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลด้วยวิธีการอื่นได้ ในการนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติ
การต้ องหาคดีอ าญา และตรวจสอบพฤติก ารณ์ของบุคคลเจ้ าของประวัติ โดยอาจตรวจสอบจาก
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยได้ แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การตรวจสอบแจ้ ง ผลการตรวจสอบ
ถึงหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องโดยตรง
ให้ อ งค์ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ร่ ว มกั น พิ จ ารณาวางแนวทางการตรวจสอบพฤติ ก ารณ์
ของบุคคลเจ้าของประวัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรับไปดาเนินการเป็นการทั่วไปได้ ในการนี้อาจเชิญ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาได้
ข้อ ๕ เมื่ อ ผลการตรวจสอบตามข้ อ ๔ ปรากฏว่ า บุ ค คลเจ้ า ของประวั ติ มี ค วามผิ ด
หรือมีผลของคดี หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผลการตรวจสอบว่าจะสั่งบรรจุ แต่งตั้ง หรือว่าจ้าง หรือให้บุคคลนั้น
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐสั่งบรรจุ แต่งตั้ง หรือว่าจ้างบุคคลเจ้าของประวัติตามข้อ ๕
ให้หน่วยงานของรัฐส่งแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติ
การต้องหาคดีอาญาหรือผลการตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยวิธีอื่น รวมทั้งพฤติการณ์ของบุคคล
ดังกล่าวให้องค์การรักษาความปลอดภัย แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่บุคคลเจ้าของประวัติตามข้อ ๓ ประสงค์จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของตน ให้ดาเนินการตามแบบบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒)
ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ ต้ อ งตรวจสอบบุ ค คลตามข้ อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากตรวจสอบตามข้อ ๓
ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
ตามแนวทางที่องค์การรักษาความปลอดภัยร่วมกันกาหนดด้วย
หน่วยงานของรัฐอาจขอให้องค์การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
ตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ การขอและการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล รวมทั้งการแจ้งผล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การรักษาความปลอดภัยแต่ละฝ่ายเป็นผู้กาหนด
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ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
องค์การรักษาความปลอดภัยอาจประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
โดยละเอียดสาหรับบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐนั้นจะบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าจ้าง หรือมอบหมาย
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภารกิ จ หรื อ ต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญ หรื อ เข้ า ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความลั บ ของทางราชการ
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์
แห่งรัฐได้ตามความเหมาะสม และตามสมควรแก่กรณี
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจสอบประวั ติ และพฤติ การณ์ บุ ค คลโดยละเอีย ดตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามที่องค์การรักษาความปลอดภัยแต่ละฝ่ายเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๐ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การให้ บุ ค คลซึ่ ง เข้ า รั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภารกิ จ
หรือตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามชั้นความลับ ลงนามในบันทึกรับรอง
การรักษาความลับเมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตาแหน่งหน้าที่ตามแบบ รปภ.๓ ตามที่
กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๑ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐดาเนินการให้มีการรับรองความไว้วางใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดในใบรับรองความไว้วางใจตามแบบ รปภ.๔ ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ ตามระดับความไว้วางใจ
ที่ แ ต่ ล ะคนได้ รับอนุ มัติ รวมทั้ งจั ด ให้ มี ทะเบีย นความไว้วางใจตามแบบ รปภ.๕ ตามที่กาหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ เพื่อบันทึกให้ตรงตามใบรับรองความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนดังกล่าวไว้
ณ หน่วยงานของรัฐด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๒ บุคคลใดพ้นจากภารกิจหรือตาแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐดาเนิ น การตามข้ อ ๓๑ แห่ ง ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรักษา
ความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และดาเนินการให้บคุ คลนัน้ ลงชื่อในบันทึก
รับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตาแหน่งหน้าที่ตามแบบ รปภ.๖
ตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๓ เอกสารหลักฐานที่จัดทาขึ้นตามประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การกาหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ใช้บังคับต่อไปได้
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และให้ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานตามประกาศนี้ และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามประกาศนี้ในโอกาสแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงนับแต่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผนวก ๓

(ตัวอยาง)
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงาน มีหนาที่ดังนี้
๑. ดำเนิ น การตรวจสอบและวางมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ ทั้งใน
สวนกลางและสถานที่ปฏิบัติงานที่ตั้งอยูภายนอกหรือหนวยงานสาขา โดยเสนอแนะมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย
๒. อำนวยการและควบคุมการตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ สอดสองดูแล
ความเปลี่ยนแปลงของบุคคล
๓. ใหคำแนะนำปรึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาวสารลับ
๔. อำนวยการและควบคุมการจัดเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยหรือยามรักษาการณ ตามความเหมาะสม
๕. ควบคุมการปฏิบัติตอบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอในบริเวณพื้นที่
๖. ประสานงานและแนะนำระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ หรือมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่อยางเครงครัด
๗. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยดานอื่น ๆ ตามที่ผูบงั คับบัญชา
มอบหมาย
-----------------------------

ผนวก ๔

(ตัวอยาง)
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงานสวนยอย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหนวยงานสวนยอย มีหนาที่ดังนี้
๑. รับผิดชอบและดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยตามที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานสวนยอย เชน ผูอำนวยการสำนัก หรือผูอำนวยการกอง เปนตน
๒. จัดเวรและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
ของหนวยงานสวนยอย
๓. วางแผนและมาตรการปองกันมิใหขอมูลขาวสารลับ หรือทรัพยสินของทางราชการ
สูญหาย หรือถูกทำลายทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เชน เกิดเพลิงไหม เปนตน
๔. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย เมื่อจะมีการจัด
ประชุ ม การพบปะ หรื อ จั ด กิ จ กรรมอื่ น ใดกั บ บุ ค คลภายนอก (กรณี ห น ว ยงานส ว นย อ ยใช พื้ น ที่
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานใหญ )
๕. แนะนำและกำกับดูแลใหผูที่ไดรับความไววางใจหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยที่หนวยงานกำหนดไว
๖. ถือปฏิบัตมิ าตรการการรักษาความปลอดภัยอื่น ตามคำสั่งของหัวหนาหนวยงานสวนยอย
๗. รวมมือประสานงานกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานยอยอื่น ๆ

-----------------------------

ผนวก ๕

(ตัวอยาง)
หนาที่ของนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันใหปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเรียบรอย ตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน และผูชวยฯ
ตลอดจนเจาหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
ประจำวัน วามาปฏิบัติหนาที่ตามวัน เวลาที่กำหนดไว
๓. ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบหนวยงาน หากพบสิ่งที่ลอแหลมตอการรักษาความปลอดภัยให
รีบดำเนินการแกไขทันที
๔. ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะ ในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๕. รายงานเหตุการณในแบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจำวันที่กำหนดไว เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขใหการรักษาความปลอดภัยสถานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-----------------------------

ผนวก ๖

(ตัวอยาง)
หนาที่เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน หนวยงานของรัฐควรจัดใหมีเจาหนาที่เวรรักษา
ความปลอดภัยประจำวัน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณ/เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง โดยอาจแตงตั้งใหมีหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน และผูชวยเวร
รักษาความปลอดภัยประจำวัน (จำนวนตามความเหมาะสม) โดยเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
ประจำวัน มีหนาที่ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชม. โดยใหแบงเปนผลัดตามหวงเวลาที่
เหมาะสม (ผลัด ๘ – ๑๒ ชม.) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
แตละหนวยงาน เนื่องจากตองพิจารณาถึงจำนวนเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันที่มีใน
หนวยงาน สภาพความพรอมของรางกาย การพักผอนหลังจากปฏิบัติหนาที่เวรฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่เวร
รักษาความปลอดภัยระหวางปฏิบัติหนาที่ใหอยูภายในบริเวณหนวยงาน และตองมีเจาหนาที่เวรรักษา
ความปลอดภัยคนใดคนหนึ่งประจำอยู ณ หองเวรรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
๒. ตรวจสอบบุคคลที่จะผานเขามาในบริเวณพื้นที่หนวยงานของรัฐ เพื่อใหบุคคลปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่กำหนดไว เชน ถาบุคคลผูนั้นไมมี
บัตรแสดงตน ใหแลกบัตรแสดงตนหรือบัตรผานกอนเขามาในพื้นที่
๓. ปองกัน ระงับเหตุ ลดความเสียหาย กรณีเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยโดยเร็ว
ที่สุด และรายงานใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบทันที
๔. ควบคุ ม ดู แ ลการผ า นเข า -ออกอาคาร และการเบิ ก จ า ยลู ก กุ ญ แจห อ งทำงานของ
หนวยงานสวนยอย ที่เก็บรักษาไวที่หองเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๕. ตรวจการปฏิบัติงานของยามรักษาการณประจำวัน ใหปฏิบัติหนาที่อยางครบถวน
เชน ตรวจสอบวามีการปฏิบัติหนาที่ของทั้งเจาหนาที่รักษาการณฯ และผูชวยฯ หากเจาหนาที่ดังกลาว
ไม มาปฏิบ ัต ิง านตามหนา ที ่ด ว ยเหตุใ ดก็ต ามหัว หนา เวรรัก ษาความปลอดภัย ประจำวัน ตอ ง
รายงานใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบ เพื่อพิจารณาแกไขโดยเร็ว
๖. การรับหนังสือที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นนำมาสงนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
ใหรวบรวม และนำสงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง เชน สำนักงานสารบรรณกลาง ฝายบริหาร
ทั่วไป เปนตน กรณีขอมูลขาวสารที่มีชั้นความเร็ว ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ สำหรับการรับหนังสือจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่เปนขอมูล
ขาวสารลับใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๗. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยละเอียด โดยหนวยงานของรัฐอาจกำหนดแบบรายงาน
เวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน เพื่อนำเสนอตอเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทุกวัน
หากตรวจพบสิ่งใดบกพรอง ไมเหมาะสม หรือพบอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
ชำรุด หรือมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เพิ่มเติมใหนำเสนอในรายงาน
เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันทันที ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ (บางแหง) มีแบบฟอรมการขอ
เปดหองทำงานนอกเวลาราชการ ใหสงแบบขอเปดหองทำงานแนบมาพรอมกับรายงานเวรฯ ดวย
----------------------------------------------

ผนวก ๗

ตัวอยาง
หนาที่ของยามรักษาการณ/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ยามรักษาการณ/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดังนี้
๑. การปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณ/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๒. ตรวจสอบบุคคลที่จะผานเขามาในบริเวณพื้นที่หนวยงานของรัฐ เพื่อใหบุคคลปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่กำหนดไว เชน ถาบุคคลผูนั้นไมมีบัตร
แสดงตน ใหแลกบัตรแสดงตนหรือบัตรผานกอนเขามาในพื้นที่
๓. เมื่อบุคคลภายนอกแลกบัตรแสดงตน ใหแนะนำบุคคลนั้นไปพบเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อลงบันทึกประจำวันในสมุดเยี่ยม และคอยดูแลมิใหบุคคลผูนั้น
ผานเขาไปในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงหาม
๔. ในระหวางปฏิบัติหนาที่ ถามีเหตุอันเปนที่สงสัยใหแจงเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยทราบ
๕. ตรวจสอบปายกำกับยานพาหนะที่จะเขามาในบริเวณพื้นที่ (หนวยงานของรัฐ) สำหรับ
ยานพาหนะที่ไมมีปายกำกับใหแลกปายกำกับยานพาหนะชั่วคราว และใหจอดยานพาหนะในสถานที่
ที่จัดไว
๖. การนำยานพาหนะผานเขา-ออกตามขอ ๕ ถาพบพฤติการณนาสงสัยใหยามรักษาการณ/
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสอบถาม ตรวจสอบ หรือดำเนินการตามควรแกกรณี แลวแจงให
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบ
๗. การรับ-สงหนาที่ใหอยูภายใตการควบคุม กำกับดูแล ของผูควบคุมยามรักษาการณ/
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และใหรายงานการปฏิบัติหนาที่รักษาการณประจำวันใหเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบ
--------------------------------------

ผนวก ๘

(ตัวอยาง)
แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของหนวยงานของรัฐ หมายถึง แนวความคิดใน
การกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อปองกันและพิทักษรักษาหนวยงานของรัฐ
ซึ่งรวมถึงอาคารสถานที่ สิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคา ตลอดจนเจาหนาที่
ของรัฐใหพนจากการรั่วไหล การโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทำลาย และการ
กอการราย หรือเหตุอื่นใดอันอาจทำใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจได
การวางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ จะตองอาศัยรายงานผลการสำรวจการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของสวนหรือหนวยราชการเปนขอมูลพื้นฐานประกอบกับปจจัย
สำคั ญ ต าง ๆ ตามระเบี ย บฯ เพื่ อ ให ได แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ได ผ ลดี ที่ สุ ด ในการรั ก ษาความปลอดภั ย
หนวยงานของรัฐนั้น และเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณแวดลอมในขณะนั้น
หนวยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นใหมห รือที่ ขยายออกไป หรือที่ ยังไมไดจัดทำแผนการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ จะตองจัดทำแผนขึ้น นอกจากนั้นเมื่อสถานการณแวดลอมและระยะเวลาใน
การใชแผนการักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ถึงชวงเหมาะสม เชน มีเหตุละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย ปรากฏภัยคุกคามใหม หรือเกิดสถานการณที่ตองเฝาระวัง หนวยงานของรัฐควรทบทวน
และปรับปรุงแผน ฯ ใหมีประสิทธิภาพดวย
สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่จะตองปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินนั้น หนวยงานของรัฐมักจะกำหนดเปนแผนเฉพาะเรื่องขึ้นตางหาก เพื่อใชประโยชนในการ
เตรียมการเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช การฝก และการซักซอมของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ใหสามารถ
ปฏิ บั ติ ได ทั น ท ว งที เมื่ อ เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น นั้ น อุ บั ติ ขึ้ น หรื อ เมื่ อ มี ค ำสั่ งใช แ ผนนั้ น ๆ ตั ว อย า งเช น
แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย แผนการปองกันสถานที่ใหพนจากการใชกำลังของฝายตรงขาม
ตัวอยาง : แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ (ในสถานการณปกติ)
๑. แผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของ.....................................................................................
๒. คำสั่ง/ระเบียบ/พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของ
๑) .........................................................................................................................................
๒) .........................................................................................................................................
๓) .......................................................................................................................................
๓. ความมุงหมาย
ระบุความมุงหมายของแผน เชน เพื่อปองกันหนวยงานของรัฐใหปลอดภัยจากการโจรกรรม
การจารกรรม การกอวินาศกรรม และการกอการราย หรือเหตุอื่นใดอันอาจทำใหเสื่อมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐนั้น เปนตน (สำหรับการระวังปองกันการโจมตีดวยกำลัง
อาวุธจากฝายตรงขามโดยตรง ไมรวมอยูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติฯ จึงไมอยูในแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่นี้)

๔. พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ระบุพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐนั้น การแสดงพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย นิยมทำเปนแผนผังบริเวณพื้นที่และที่ตั้งของอาคาร พรอมทั้งแสดงเขตพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ ผนวกประกอบแผน โดยมาตรการการรักษาความปลอดภัยให
สอดคลองกับพื้นที่ เชน พื้นที่ทั่วไป พื้นที่ควบคุม พื้นที่หวงหาม
๕. โครงสราง งานดานการรักษาความปลอดภัย
๕.๑ โครงสราง
เจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความ
ปลอดภัยระดับ
หนวยงาน

เจาหนาที่ควบคุมฯ
ระดับสำนัก / กอง

เจาหนาที่ควบคุมฯ
ระดับสำนัก / กอง

เจาหนาที่ควบคุมฯ
ระดับสำนัก / กอง

เจาหนาที่ควบคุมฯ
ระดับสำนัก / กอง

๕.๒ กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย/เจาหนาที่
เวรรักษาความปลอดภัย/ยามรักษาการณ ฯลฯ
๕.๓ รายชื่อเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ใน
ระดับหนวยงานของรัฐ และหนวยงานยอย
๕.๔ การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ (ทหาร/ตำรวจ/สำนักงานจังหวัด ฯลฯ)
ชื่อหนวยงาน...........................................................................................................
เลขที่................แขวง/ตำบล...................................เขต/อำเภอ...........................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย..................................................
โทรศัพทพื้นฐาน....................................................................................................
โทรศัพทมือถือ......................................................................................................
โทรสาร..................................................................................................................
e-mail…………………………….………………………......................................................
วิทยุสื่อสาร............................................................................................................

๖. การบริหารจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
๖.๑ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารฯ
ผูรับผิดชอบ...............................................................................................................
๖.๒ การทบทวน/แกไข และการติดตามแผนการรักษาความปลอดภัยในทุกระดับ
ผูรับผิดชอบ....................................................................................................................
๖.๓ วิธีการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT)
ผูรับผิดชอบ....................................................................................................................
ผูเขาถึง...........................................................................................................................
๖.๔ วิธีการรักษาความปลอดภัยวัตถุอันตราย
ชื่อสารเคมี......................................................ระดับอันตราย.........................................
ผูรับผิดชอบ......................................................................................................................
รายละเอียดวิธีการจัดเก็บ..............................................................................................
ขั้นตอนการตรวจสอบ....................................................................................................
๖.๕ วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ/เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย
ผูรับผิดชอบ......................................................................................................................
วงรอบที่ทำการตรวจสอบ..............................................................................................
๖.๖ การฝกอบรม/ทบทวนดานการรักษาความปลอดภัย
ผูรับผิดชอบ....................................................................................................................
ทั้งนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ควรไดรับการฝกอบรมและมีความรูใน
เรื่องตาง ๆ ตัวอยางเชน
- การปองกันการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรมและการกอการราย
- บริเวณสถานที่ทั้งหมด จุดสำคัญของสถานที่นั้น รวมทั้งที่ตั้งสวิตซไฟฟาที่สำคัญ ๆ
เครื่องมือ/เครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนภยันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกสถานที่ราชการนั้น ๆ
- การติดตอสื่อสารในหนวยการรักษาความปลอดภัย
- วิธีตอสูปองกันตัวตามความเหมาะสม
- ระบบที่ใชสำหรับแสดงตน ซึ่งสถานที่นั้นไดกำหนดไว
๖.๗ การซักซอมแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ผูรับผิดชอบ....................................................................................................................
รายละเอียดวิธปี ฏิบัติ.....................................................................................................
เจาหนาที่ภายใน/หนวยงานที่เกี่ยวของ..........................................................................
๗. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๗.๑ การกำหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๑) กำหนดใหมี “พื้นที่ควบคุม” ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูติดตอหรือที่อยูโดยรอบ “พื้นที่หวง
ห าม” ภายในเขต “พื้ น ที่ ค วบคุ ม ” นี้ ต อ งมี ร ะเบี ย บการควบคุ ม บุ ค คลและยานพาหนะ เพื่ อ ช ว ย
กลั่นกรองเสียชั้นหนึ่งกอนที่จะใหเขาถึง “พื้นที่หวงหาม”

๒) กำหนดใหมี “พื้ นที่หวงหาม” ซึ่งเปนพื้ นที่ที่มีการพิทั กษ รักษาสิ่งที่ เปนความลับ
ตลอดจนบุคคลสำคัญ ทรัพยสินอันมีคาหรือวัสดุที่สำคัญของทางราชการ “พื้นที่หวงหาม” นี้อาจแยก
ออกเปน “เขตหวงหามเฉพาะ” กับ “เขตหวงหามเด็ดขาด”
“เขตหวงห ามเฉพาะ” คือ เขตพื้ น ที่ซึ่งมีสิ่งที่ เปน ความลั บของทางราชการ ตลอดจน
บุคคลหรือสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งจะตองพิทักษรักษาและการเขาไปในพื้นที่นี้อาจทำใหสามารถเขาถึง
สิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ บุ ค คล และสิ่ งที่ มี ค วามสำคั ญ ยิ่ งในการรัก ษาความปลอดภั ย
ดังกลาวโดยตรง
“เขตหวงหามเด็ดขาด” บุคคลที่ไดรับอนุญาตเขาไป จะตองไดรับความไววางใจตามชั้น
ความลับที่เหมาะสมกับ “เขตหวงหามเด็ดขาด” นั้น ๆ เทานั้น ตัวอยาง “เขตหวงหามเด็ดขาด” เชน
ศูนยปฏิบัติการสื่อสาร หองปฏิบัติการลับ หองปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาชั้นสูง หองหรือสถานที่
ขณะที่ใชในการประชุมลับ และหองนิรภัย เปนตน
๗.๒ การใชเครื่องกีดขวาง
๑) ลักษณะโดยรอบอาณาเขต.........................................................................................
(เชน ลักษณะรั้ว/ชองทางเขา-ออก/เวลาเปด-ปด/จำนวนยามรักษาการณ)
๒) พื้นที่บริเวณโดยรอบรั้ว..............................................................................................
(เชน ติดกับถนน/ตนไม/พื้นที่โลงเตียน)
๓) เครื่องหมาย/ปายแสดงพื้นที่ควบคุม/การจราจร/ตำแหนงที่ติดตั้ง
๗.๓ ระบบแสงสวางที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
๑) กำหนดจุดที่ติดตั้ง.......................................................................................................
๒) วงรอบการตรวจสอบ..................................................................................................
๓) ผูรับผิดชอบ................................................................................................................
๔) ระบบไฟฟาสำรอง....................................................................................................
๕) ไฟฟาฉุกเฉิน...................................................................................................
๗.๔ ระบบเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย หรืออุปกรณเสริมตาง ๆ ที่ใชในการรักษา
ความปลอดภั ย เช น ระบบโทรทั ศ น ว งจรป ด (CLOSE CIRCUIT TELEVISION : CCTV SYSTEM)
ระบบควบคุมการผานเขา-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ระบบสัญ ญาณปองกันขโมยหรือ
สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ต า ง ๆ (SECURITY ALARM SYSTEM) ระบบป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย (FIRE
PROTECTION SYSTEM) และระบบแจ ง เตื อ นการบุ ก รุ ก (INTRUSION SYSTEM) โดยจะต อ ง
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
๑) วิธีปฏิบัติ/การเฝาตรวจ
๒) ตรวจสอบการใช/ซอมแซม
๗.๕ การควบคุมบุคคล
๑) จัดใหมีบัตรแสดงตนสำหรับบุคคลภายใน เพื่อใชแสดงวาเปนผูที่ไดรับอนุญาตให
ผ านเข าไปในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารรัก ษาความปลอดภั ย ได และควรเปลี่ ย นรูป แบบตามห ว งระยะเวลาที่
เห็นสมควร กอนเขาพื้นที่ใหติดบัตรแสดงตนไวในที่ที่เห็นเดนชัด เชน ที่อกเสื้อฯ

รายละเอียดบัตรแสดงตน
ชื่อสวนราชการ....................................................................................................
ชื่อผูถือบัตร....................................................รูปถาย..........................................
สวนสูง.........................................................น้ำหนัก............................................
ลายมือชื่อของผูถือบัตร........................................................................................
หมายเลขประจำบัตร...........................................................................................
วัน เดือน ป ที่ออกบัตร........................................................................................
วัน เดือน ป ที่หมดอายุ........................................................................................
๒) จัดใหมีบัตรสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดตอ และทำการบันทึกรายละเอียดไวเปน
หลั ก ฐาน เช น ชื่อ -นามสกุ ล ที่ อ ยู เบอรโทรศั พ ท เหตุ ผ ลที่ ม าติ ด ต อ วัน และเวลาที่ ผ านเข า-ออก
เปนตน
๓) ในกรณี ที่ มีการกอสราง ซอมแซม หรือรับ สงสิ่งของ ให หัวหนาหนวยงานของรัฐ
วางมาตรการควบคุมบุคคลที่มีหนาที่ปฏิบัติในเรื่องดังกลาว
๔) จัดใหมีที่พักผูมาติดตอไวเปนพิเศษตางหาก ไมควรอนุญ าตใหผูมาติดตอเยี่ยมใน
ลักษณะพบปะสวนตัวเขาไปยังที่ทำงานโดยไมจำเปน อยางไรก็ตาม อาจยกเวนกรณีมีผูมาเยี่ยมคารวะ
ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งอาจตองรับรองที่หองประชุม หรือหองทำงาน ในการนี้
ผูรับการติดตอจะตองรับผิดชอบในตัวผูมาติดตอตลอดเวลา ตั้งแตรับตัวมาจากเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ จนสงตัวคืน สำหรับคนรถของผูมาติดตอ หรือผูที่โดยสารมาดวย คงใหรออยู ณ
บริเวณที่จัดไวเปนการเฉพาะสำหรับผูติดตาม
๗.๖ การควบคุมยานพาหนะ
๑) มี เจาหนาที่ ตรวจสอบยานพาหนะประจำอยูในชองทางเขา-ออก ของสถานที่ต้ั ง
ทำหนาที่ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของตาง ๆ บนยานพาหนะ และควบคุมบรรดายานพาหนะที่อนุญาต
ใหผานเขาไปในสถานที่ตั้งนั้น โดยใหใชเสนทางและที่จอดรถที่อนุญาตเทานั้น
๒) บันทึกหลักฐานยานพาหนะเขา-ออก
๑) วัน และเวลาที่ยานพาหนะผานเขา
๒) ชื่อคนขับและชื่อผูโดยสาร
๓) เลขทะเบียนยานพาหนะ
๔) ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกยานพาหนะที่นำเขาและนำออก
๕) วัตถุประสงคและสถานที่ที่ยานพาหนะเขาไป
๖) วัน และเวลาที่ยานพาหนะผานออก
๗) จัดที่จอดรถใหอยูหางจากตัวอาคารที่สำคัญ และ/หรือของที่ติดเพลิงงาย
๗.๗ ระบบยามรักษาการณ/เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
๑) การกำหนดจุดรักษาการณ/วิธีปฏิบัติ/การฝกอบรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) อุปกรณเครื่องมือประกอบการปฏิบัติหนาที่/อัตรากำลัง
๓) ระเบียบปฏิบัติ เครื่องแบบ/เครื่องแตงกาย
๔) ระบบการติดตอสื่อสาร ชองทางหลัก ชองทางสำรอง ชองทางฉุกเฉิน

๕) การควบคุมการปฏิบัติงานและทบทวนกรณีพบขอขัดของ ปญหาและอุปสรรค
การจัดทำแผนในกรณีฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉิน คือ การจัดทำแนวทางการจัดการกับเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อใหผู
ประสบเหตุหรือผูรับผิดชอบจัดการกับเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงลด
ระดับความเสียหายและระงับเหตุไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ การจัดทำแผนฉุกเฉินควรจัดทำในรูปเอกสาร
ที่ผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา และประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบและถือ
ปฏิบัติทั่วกัน
การจัดทำแผนในกรณีเหตุการณฉุกเฉิน ควรกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติในแตละ
กรณี เชน การกอวินาศกรรม การกอความไมสงบ การชุมนุมประทวง หรือการเรียกรองตาง ๆ กรณี
สารเคมี/น้ำมันรั่วไหล อุบัติภัยตาง ๆ หรือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน และตองมีแผนการ
บรรเทาและฟนฟูหลังเกิดเหตุการณตาง ๆ เหลานี้ดวย
รายละเอียดของแผนจะตองกำหนดผูรับผิดชอบ ในการบริหารแผนใหชัดเจน รวมทั้ง
กำหนดหนาที่ขั้นตอนการปฏิบัติใหกับเจาหนาที่ผูดำเนินการ ชองทางการติดตอสื่อสาร และหนวยงาน
ภายนอกที่จะตองติดตอประสานงาน เชน เจาหนาที่ฝายปกครอง ตำรวจ และหนวยงานทหาร
ตัวอยาง : การจัดทำแผนฉุกเฉิน
การจัดทำแผนฉุกเฉินตองพิจารณาถึงภัยคุกคามของแตละหนวยงานที่จะเผชิญและจัดทำ
แผนฉุกเฉินรองรับใหครบถวน
หัวขอสำคัญที่ควรกำหนดไวในแผนฉุกเฉิน ไดแก
๑) ชื่อแผน (ตองสอดคลองกับสิ่งที่ตองดำเนินการ)
๒) วัตถุประสงค / ขอบเขต
๓) คำจำกัดความ
๔) ขั้นตอนการปฏิบัติ
- โครงสราง ลำดับการบังคับบัญชา ผูมีอำนาจตัดสินใจ ผูบัญชาการเหตุการณ
- หนาที่ ระบุหนาที่ของเจาหนาที่ใหชัดเจน ไมซ้ำซอน เชน ชุดระงับเหตุ ชุดรักษา
ความปลอดภั ย ชุดอพยพเคลื่อนยาย ชุดสนับสนุนอุปกรณ /เครื่องมือ ชุดประสานงาน ชุดคนหา
ชวยเหลือ ชุดปฐมพยาบาล เปนตน
- ผูบริหารแผน (ชื่อ)....................................................................................................
- ชื่อ/ตำแหนง ผูรับผิดชอบ.........................................................................................
- ผูรับผิดชอบ/การบริหารกำลังพล
- การติดตามสถานการณ เพื่อประเมินการยกระดับแผนฉุกเฉิน หรือยกเลิกแผนฯ
เพื่อเขาสูสถานการณปกติ
- วิธีปฏิบัติตอขอมูลขาวสารสำคัญ/ทรัพยสินมีคา
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
- ระบบการติดตอสื่อสาร ตั้งแตการแจงเตือนใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบ การ
อำนวยการเหตุการณ การประสานใหผูรับผิดชอบเขาควบคุมสถานการณ เปนตน

ทั้งนี้ การจัดทำแผนฉุกเฉินตองสอดคลองกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่แตละ
หนวยงานถือปฏิบัติ หรือกำหนดไว
๕) การซอมแผน การปรับปรุงแกไขแผน
- ระบุหวงเวลาในการซอมแผน โดยใหเจาหนาที่ในหนวยงานรวมซอมอยางเปนระบบ
ทั้งในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ซอมรวมกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่เกี่ยวของ
- การปรับปรุงแกไขแผน กำหนดหวงเวลา เชน ทุก ๑ – ๒ ป เมื่อมีการปรับ
โครงสรางหนวยงาน ปรับปรุงภายหลังเกิดเหตุการณฉุกเฉินและพบปญหาอุปสรรค
การจัดทำแผนฉุกเฉินบางแผนตองกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติใหสอดคลองกั บ
สถานการณในหลายระดับ ตัวอยางเชน
ระดับที่ ๑ ขั้นเตรียมพรอม
ระดับที่ ๒ เมื่อเกิดสถานการณบริเวณใกลเคียง
ระดับที่ ๓ สถานการณเกิดรอบหนวยงาน
ระดับที่ ๔ สถานการณรุนแรงตองขอความชวยเหลือจากหนวยความมั่นคง
และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ป จ จุ บั น มี ส ถานการณ ข องโรคอุ บั ติ ใหม (COVID-19) ซึ่ ง ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ ง
ปรับ เปลี่ ย นให ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ใหม (New Normal) อย า งไรก็ ดี มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย
สถานที่ ยังจำเปนที่จะตองคงประสิทธิภาพไวภายใตการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่
รัฐ บาลประกาศใช ทั้ งนี้ หน ว ยงานควรพิ จ ารณาปรั บ มาตรการรัก ษาความปลอดภั ย สถานที่ ให
เหมาะสมกับปจจัยที่มากระทบ ทั้งที่ควบคุมไดดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหนวยงาน
และปจจัยที่ควบคุมไมได เชน การยกระดับมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐ การตรวจพบผูติดเชื้อ
ภายในหนวยงานหรือจากบุคคลภายนอกที่มาติดตอหรือรับบริการ โดยการปรับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของหนวยงานใหพิจารณาพื้นที่หวงหาม พื้นที่ควบคุม ทรัพยสิน ขอมูลขาวสารที่ตอง
พิ ทั ก ษ รั ก ษา เป น หลั ก นอกจากนี้ ควรพิ จ ารณาถึ งกรณี ค วามเสี่ ย งที่ เจ าหน าที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย อาจไมสามารถมาปฏิบัติงานได และตองมีการปฏิบัติงาน
ทดแทนโดยเฉพาะกรณีพื้นที่หวงหามเด็ดขาด หรือในภารกิจที่ผูปฏิบัติหนาที่จะตองเขาถึงชั้นความลับ
ผูที่มาปฏิบัติหนาที่ทดแทนตองผานการรับรองความไววางใจ หรือผานการตรวจสอบและไดรับอนุมัติ
จากเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานแลว
-------------------------------

ผนวก ๙

(ตัวอยาง)
รายละเอียดบัตรแสดงตน
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดใหมีบัตรแสดงตนสำหรับเจาหนาที่ใน
หนวยงาน เพื่อใหสามารถพิสูจนทราบตัวบุคคลและสะดวกตอการควบคุม
ชื่อสวนราชการ.............................................................................................................
ชื่อผูถือบัตร....................................................รูปถาย...................................................
หมายเลขประจำบัตร....................................................................................................
วัน เดือน ป ที่ออกบัตร................................................................................................
วัน เดือน ป ที่หมดอายุ................................................................................................
ลายมือชื่อผูถือบัตร......................................................................................................
ลายมือชื่อผูออกบัตร....................................................................................................
ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ในบัตรแสดงตนใหอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยกำหนดตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน
คำแนะนำในการใชบัตรแสดงตน
๑. ติดบัตรแสดงตนใหเห็นชัดเจนตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ (หนวยงานของรัฐ)
๒. บัตรแสดงตนเปนสิทธิเฉพาะตัวของเจาของบัตรเทานั้น หามผูอื่นนำไปใช
๓. บัตรแสดงตนถือเปนทรัพยสินของทางราชการ ผูถือบัตรตองสงคืนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทันทีเมื่อพนสภาพการเปนเจาหนาที่ของหนวยงานหรือเมื่อจบการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๔. กรณีหนวยงานของรัฐบางแหงจัดทำบัตรแสดงตนเปนบัตรผานกุญแจรหัส (Access
Control) ไมควรเก็บบัตรไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เชน ในรถยนตที่จอดกลางแดด เพราะจะทำให
บัตรชำรุด บิด งอ ไมสามารถใชงานได
๕. ไมควรใหบัตรสัมผัสกับสารระเหยตาง ๆ เชน แอลกอฮอล ทินเนอร น้ำมันสน ฯลฯ
เพราะจะทำใหรูปภาพและขอความลบเลือน ซีดจาง
๖. บัตรชำรุด สูญหาย ใหแจงหนวยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อนำหลักฐานมาแสดงและ
ติดตอจัดทำบัตรใหม
-----------------------------------------------------

