- ร๑าง คําแนะนําการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และที่แกไขเพิ่มเติม
-------------------------------------------บทนํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชแทนระเบียบ
ว า ด ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๒
เนื่ องจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บังคับใชมาเปนเวลานาน
ประกอบกับกฎหมายขอมูลขาวสารมีผลบังคับใช ทําใหการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารถูก
ยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเปน
อนุบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสารลั บ เพื่ อ ป อ งกั น ข อ มู ล ข า วสารลั บ ของทางราชการมิ ให รั่ ว ไหล
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การรักษาความปลอดภัยแห งชาติ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตอมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ระเบี ย บสํ านั กนายกรัฐมนตรี วาด วยการรัก ษาความปลอดภั ย แห งชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่๑๓๔ ตอนพิเศษที่ ๒๘๕ ง หนา ๑ - ๖ กําหนดใหมี
ผลบังคับใชในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเปน
ที่มาของการทบทวนและปรับปรุงคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ฉบับนี้
เหตุผลความจําเปน
ในการปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
เนื่องจากระเบียบดังกลาวมีการประกาศใชมาเปนเวลานาน บทบัญญัติในบางเรื่องอาจไมสอดคลองกับ
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ ป จจุ บัน เชน การเกิ ดขึ้ นของภัย คุก คาม โดยปรากฏภั ย คุกคาม
รูปแบบใหม ทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย รวมทั้งภัยทางระบบเครือขายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากแนวคิดดังกลาวจึงมีการปรับปรุงแกไขเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหสิทธิกับประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารในหนวยงาน
ของรัฐสอดคลองกับรัฐธรรมนูญสวนสิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน ซึ่งในพระราชบัญญั ติ
ดังกลาวมีหลักการและแนวคิด “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” และตามมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหกําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใชเปน แนวปฏิ บัติควบคุม มิให ขอมูลขาวสารลับ ของทางราชการ
รั่วไหลไปยังผูไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ

๒

ภายหลังจากการยกเลิกบทบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารในระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ขณะที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรัก ษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ คงกําหนดไวเฉพาะประเภทชั้นความลับ เนื่องจากมี
ความจําเปนที่จะตองกลาวถึง สวนการปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ
ของทางราชการ ใหยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงานของรัฐใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
๑. ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและเห็นถึงความจําเปนที่
ตองกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
๒. ดําเนินการและถือปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทีก่ ําหนดไว
ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ ให เหมาะสมกั บ ความสํ า คั ญ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สถานการณ สิ่งแวดลอม และงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
๓. ควบคุม กํากับ และดูแลมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทบทวน
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งภัยอันตรายหรือบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินภายในหนวยงานของรัฐได
ทั้ งนี้ เมื่ อ ป ๒๕๕๔ ระเบี ยบสํานั ก นายกรัฐมนตรีวาด วยการรัก ษาความปลอดภั ย
แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) ไดประกาศใชเพื่อปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ใหเหมาะสมกับสถานการณ ปจจุบันในขณะนั้น และตอมเมื่อป ๒๕๖๐
ระเบี ยบสํ านัก นายกรัฐมนตรีวาด วยการรัก ษาความปลอดภั ย แห งชาติ (ฉบั บ ที่ ๓) ได ป ระกาศใช
โดยแกไขเพิ่มเติมตามภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนที่มาใหมีการปรับปรุงระเบียบฯ ใหเหมาะสมรองรับภัยคุกคามดังกลาว เพิ่มขอบัญญัติ
ทีจ่ ําเปนตอการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแหงชาติที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ ๑
หนาที่ของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแห งชาติ กําหนดให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ๑ มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยหนวยงานของตน โดยสรุปหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการหรือมอบหมายแลวแตกรณี ดังตอไปนี้
0

๑

ระเบี ย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กํ าหนดนิ ย าม “หน ว ยงานของรั ฐ ”
หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓

๑. กํากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ
ปลอดภั ย แห งชาติ กั บ เจ า หน า ที่ ข องรัฐ ผู ม าติ ด ต อ และบุ ค คลภายนอกซึ่ งมาปฏิ บั ติ งานภายใน
หนวยงาน ทั้งนี้ บุคคลภายนอกหมายรวมถึง เอกชนที่ทําสัญญาจาง ทั้งที่เปนการจางเหมาบริการ
สัญญาจางทําของ และสัญ ญาจางประเภทอื่น ๆ ที่มีผลใหบุคคลเหลานั้นเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่
หรือ เข าถึ งข อมู ล ขาวสารของหน วยงาน รวมไปถึงการจัดจ างเจ าหน าที่ รักษาความปลอดภั ยจาก
หนวยงานภายนอก
๒. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและผูชวย เพื่อปฏิบัติหนาที่
ดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแล ใหความรูและสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย ใหคําปรึกษา
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ภายในหน ว ยงานของตน และปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการนโยบายการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เรื่องหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยกําหนดไว
๓. รับรองความไววางใจเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของตน เพื่อให
เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตลอดจนการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่สําคัญ
โดยดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งกําหนดใหตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคล ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรอาจรองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยที่กํากับ
ดูแลหนวยงานดําเนินการใหได
ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นอาจพิจารณามอบหมายการรับรองความไววางใจ
ในชั้นลับ หรือชั้นลับมากใหแกผูซึ่งไดรับมอบหมายได
๔. นําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด วยการรักษาความปลอดภั ยแห งชาติ มากํ าหนดวิธีป ฏิ บั ติ ห รือ กําหนดมาตรการรัก ษาความ
ปลอดภัยภายในหนวยงานใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
๕. จัดใหมีการอบรมเจาหนาที่ ของรัฐทราบถึงความจําเป นและมาตรการของการ
รักษาความปลอดภัย และจัดใหมีการทบทวน อบรมเพิ่มเติมตามหวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย
๖. จัดใหมีการดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดยกําหนดมาตรการ
กับบุคคลที่จะเขามาปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมทั้งบุคคลที่ขอโอนยาย หรือกลับเขารับราชการ
ใหม ทั้ งนี้ ทั้ ง ที่ มี ส ถานภาพเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และบุ ค คลภายนอกที่ เข า มาปฏิ บั ติ ง านภายใน
หนวยงาน
๗. ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูที่
ไดรับมอบหมายชี้แจงบุคคลที่จะพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการใหตระหนักและทราบถึงความเสียหายกรณีเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
โดยกํากับดูแลใหจัดทําบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือ
ตําแหนงหนาที่ และรับคืนขอมูลขาวสาร หลักฐานตาง ๆ

๔

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
เจาของเรื่องหรือเจาภาพจัดการประชุมอาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสมดําเนินการแทนได โดย
แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
และแจงใหผูเขารวมการประชุมตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ
๑๐. ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยกําหนด
มาตรการเพื่ อ ป อ งกั น การละเมิ ด ฝาฝ น หรือ ละเลยไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการรัก ษาความปลอดภั ย
ที่กําหนดไว
๑๑. ดํ าเนิ น การหรือ มอบหมายให เจ าหน าที่ ควบคุ ม การรัก ษาความปลอดภั ยแจ ง
หนวยงานเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูเกี่ยวของทราบทันที ที่ปรากฏหลักฐานวามีการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย และตองสอบสวนใหทราบถึงผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิดนี้
โดยพิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเกิดเหตุซ้ํา ตลอดจนดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
ตอผูละเมิด ผูจะละเมิด 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. ให คํา แนะนํา ช ว ยเหลื อ กํา กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ พร อ มทั้ ง พิ จ ารณาแก ไ ข
ขอบกพรองในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐแตละฝาย รวมถึงการอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปน

๕

๓. ดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลที่จะไดรับมอบหมายความ
ไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ บุคคลที่มีประวัติและพฤติการณ นาสงสัย และ
บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สําคัญ หรือตําแหนงที่สําคัญ หรือ
เกี่ยวของกับทรัพยสินมีคาของแผนดินตามที่หนวยงานของรัฐแตละฝายรองขอ
๔. ใหคําแนะนํา ชวยเหลือการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามที่องคกรตามรัฐธรรมนูญ
รวมถึ งส ว นราชการสั งกั ด รัฐ สภา องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน วยงานอื่ น ใดของรัฐ ที่ เห็ น
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งหนวยงานดังกลาวรองขอคําแนะนําหรือขอคิดเห็น
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. นําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําไปวางแผนกําหนดวิธีปฏิ บัติ โดยประสาน
มาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกเรื่องเขาไวดวยกัน ไดแก การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
บุคคล ขอมูลขาวสารลับ และสถานที่ ใหเหมาะสมกับภารกิจ สถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม ภัยคุกความ
และระดับความเสี่ยงของหนวยงานของตน
๒. ตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน
๓. แผนและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐ ตองสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ และไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ ตองไมหละหลวมจนทําใหเกิด
จุดออนในการรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัยที่มีหนาที่
ใหคําแนะนําหนวยงานของตนตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไว
๔. หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ
หนวยงานสาขา ตองแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย เพื่อกํากับดูแลบริหารงานดาน
การรักษาความปลอดภัย และแตงตั้งผูชวยไดตามความเหมาะสม

๖

๕. กรณีที่หนวยงานของรัฐทําสัญญาจางกับบุคคลภายนอก ที่เปนคูสัญญา ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม ในเรื่อ งมาตรการการรัก ษาความปลอดภั ย ด วย การกําหนดให หั วหน าหน วยงานของรัฐ
ทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงานสาขามีหนาที่รักษาความปลอดภั ย
หนวยงานของตน รวมถึงการดําเนินการกํากับดูแลในสวนของบุ คคลภายนอกที่ เปนคูสัญ ญาที่ม า
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อ
๕.๑ เปนการกําหนดความรับผิดชอบโดยตรง ใหอํานาจควบคุมและสั่งการตาม
ดุลพินิจที่เหมาะสม เพื่อใหหัวหนาหนวยงานของรัฐตองดําเนินการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงาน
ที่ตนบังคับบัญชาอยู
๕.๒ เปน การควบคุมบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานใหแ กหนวยงานของรัฐ
โดยบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญานั้นตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยที่
กําหนดไว
๕.๓ เปนมาตรการปองกันและปองปรามบุคคลจากบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญา
มิ ให ก ระทํ า การอั น เป น การละเมิ ด ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี วา ด ว ยการรัก ษาความปลอดภั ย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งโดยตั้งใจหรือประมาทก็ตาม ทั้งนี้ การที่บุคคลภายนอก
ผูเปนคูสัญญาตองรับทราบที่จะปฏิบัติตามระเบียบนั้น ถือเปนประโยชนของหนวยงานของรัฐ เพราะ
เมื่อเกิดเหตุใด ๆ ก็ตาม อันเปนผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหรือสรางความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐขึ้นแลว หนวยงานของรัฐจะสามารถดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกผูเปน
คูสัญญานั้นได
๖. เมื่ อหน วยงานจะมอบหมายให บุ ค คลเขาถึงสิ่งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ
จะตองดําเนินการดังตอไปนี้
๖.๑ กอนรับรองความไววางใจใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
ผูนั้น ซึ่งอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบประวัติฯให โดยเปนไปตาม
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 ได 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

๗

ในการนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ
หนวยงานสาขาตองกําหนดขั้นตอนการเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิด
ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ ยกเวน กรณี ที่ห น วยงานของรัฐที่ มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ งานพิ เศษ โดย
จําเปนตองมอบหมายใหบุคคลในสังกัดเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทันทีที่บรรจุเขารับ
ราชการ ลักษณะงานเชนนี้จะสามารถรวมขั้นตอนการเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทั้ง ๒
ประเภทขางตนเขาไวเปนขั้นตอนเดียวกันได
ผูที่ไดรับการรับรองความไววางใจและมอบหมายใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการจากหัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขา หรือผูที่หัวหนาหนวยงานของรัฐทั้งระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขามอบหมายใหดําเนินการแทน ผูนั้นจะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดเฉพาะสวนที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น ไมมีอํานาจเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการในชั้นเดียวกันอื่น ๆ ที่ตน
ไมมีสวนเกี่ยวของ
หมวด ๒
ประเภทชั้นความลับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กําหนดไวเฉพาะประเภทชั้นความลับ เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันขอมูลขาวสารลับของ
ทางราชการมิใหรั่วไหล ไดกําหนดใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๔ ไวแลว
ชั้นความลับ หมายถึง ระดับความสําคัญหรือคุณคาที่เจาของเรื่องเดิมหรือหนวยงาน
กําหนดใหแกสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ๒ ในการกําหนดชั้นความลับจะมีหลักเกณฑในการ
พิจารณากําหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกําหนดชั้นความลับนําหลักเกณฑจากระเบียบ
ดังกลาวพิจารณาในการกําหนดชั้นความลับแกขอมูลขาวสารลับที่จัดทําขึ้น อยางไรก็ดี ในการจัดทํา
ขอมูลขาวสารลับจะตองดําเนินการโดยผูที่ผานการรับรองความไววางใจในระดับที่สูงหรือเทากับระดับ
ความลับที่ จัดทํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภั ยแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ รวมถึงการกําหนดพื้นที่ในการจัดทําขอมูลขาวสารลับใหเปนพื้นที่
ควบคุมหรือพื้นที่หวงหามดวย
1

๒

สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑ ยุทธภัณฑ ทีส่ งวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ

๘

ชั้นความลับของทางราชการที่ระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มี ๓ ชั้นความลับ คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ หนวยงานของรัฐควร
กําหนดชั้นความลับตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการใหเหมาะสมกับระดับความสําคัญ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพ
ความหมายของชั้นความลับกับการรักษาความปลอดภัย
“ชั้นความลับ” ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล หมายถึง
๑) เจาหนาที่ของรัฐไดรับความไววางใจจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเขาถึงหรือ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
๒) เจาหนาที่ของรัฐไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ใหกําหนดชั้นความลับระดับใดระดับหนึ่งแกสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ทั้งนี้ มิไดหมายความถึงอํานาจที่มีอยูแลวตามตําแหนง
“ชั้นความลับ” ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ หมายถึง
ระดับความสําคัญหรือคุณคาของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลขาวสารที่จะตองไดรับการพิทักษรักษา เพื่อปองกันมิใหผูไมมีอํานาจหนาที่ไดลวงรูหรือเขาถึงได
“ชั้ น 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 ที่ทางราชการตองจัดใหมีการอารักขาหรือรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ เปนตน ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบไดดังนี้ เขตหวงหามเด็ดขาด เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับที่สุด” หรือ “ลับ
มาก” เขตหวงหามเฉพาะ เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับมาก” หรือ “ลับ” สวนพื้นที่
ควบคุม เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับ”
หลักการพิจารณาชั้นความลับ
การพิจารณาวาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการสิ่งใดควรกําหนดชั้นความลับชั้นใด
ใหยึดหลักระดับความเสียหายตอความมั่นคงของชาติและผลประโยชนแหงรัฐเมื่อสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการนั้น ๆ ถูกเปดเผย ซึ่งแบงเปน ๓ ระดับ คือ เมื่อสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ถูกเป ดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรงที่สุด ใหกําหนดชั้นความลับ “ลับที่ สุด” กรณี สิ่งที่เป น
ความลับของทางราชการถูกเปดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรง ใหกําหนดชั้นความลับ “ลับมาก”
และหากสิ่งที่ เป นความลั บของทางราชการถู กเป ด เผยแล วกอ ให เกิด ความเสีย หาย ให กําหนดชั้ น
ความลับ “ลั บ ” ทั้ งนี้ ให คํ านึ งถึงการปฏิ บั ติห น าที่ ตามกฎหมายของหน วยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน เชน

๙

กําหนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายรายแรงที่สุด
ตอความมั่นคงและอํานาจอธิปไตยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของชาติและผลประโยชนแหงรัฐ
รวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
กํ าหนดชั้ 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
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 โอกาสในการแขงขันทางเศรษฐกิจโลก หรือทําใหกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และเสถียรภาพของรัฐบาล เปนตน
ผลเสียถากําหนดชั้นความลับสูงเกินไป
การกําหนดชั้นความลับสูงเกินไปเปนการทําความยุงยากและเปนภาระแกผูปฏิบัติ
และอาจเปนผลเสียตอการพิทักษสิ่งที่เปนความลับของทางราชการได ผูที่มีหนาที่กําหนดชั้นความลับ
จึงควรใชดุลพินิจในการกําหนดชั้นความลับใหเหมาะสม โดยผลเสียตอกรณีดังกลาวมีดังนี้
๑. ทําใหการปฏิบัติงานตองลาชา เพราะจะตองใชมาตรการพิทักษรักษาสูงขึ้น
เพิ่มภาระในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และเสียเวลาในการดําเนินกรรมวิธีตอสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน
๒. ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ ในการดําเนินการเพื่อ
พิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว
๓. เมื่อสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่มีชั้นความลับสูงเกินไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อาจทําใหผูปฏิบัติตระหนักถึงความสําคัญของชั้นความลับนอยลง

๑๐

๔. เปนอุปสรรคตอการเผยแพรเรื่องซึ่งสมควรเปดเผยใหประชาชนไดทราบ เพื่อสราง
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน โดยที่เรื่องนั้นไมเปนอันตรายตอประเทศชาติ
หรือไมกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ประกอบดวยกรรมการ ๒๔ คน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
โดยมีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และหัวหนาหนวยงานของรัฐตาง ๆ
เปนกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่เปนไปตามขอ ๒๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการ ประธานกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย
แห งชาติ (อป.กรช.) ประกอบด วยอนุ ก รรมการ ๑๑ คน มี อ งค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ต าม
ผนวก ๑
นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ไดกําหนดใหปรับ โอน ยาย ภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาดํ า เนิ น การในนามของกระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ รวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย นตํ า แหน ง
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ จากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชนกัน
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
เนื่องจาก “คน” เปนทั้งจุดออนและจุดแข็งสําหรับการดําเนินการรักษาความปลอดภัย
และการรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุ คคลจึงเป นมาตรการ
ที่ตองมีความแนชัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยปราศจาก
ขอโตแยงที่เกิดจากการตีความระเบียบที่ตางกัน นอกจากนี้ กฎหมายปจจุบันใหความสําคัญเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินการและการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลในหนวยงานของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลประวัติบุคคล ดังนั้น จึงตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เพื่อรองรับและคุมครองการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๑

โดยยึดหลักการที่วา “การรักษาความปลอดภัยทุกประเภทจะสําเร็จไดจะตองขึ้นอยู
กั บ คน ที่ เกี่ ย วข อ งเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ” มาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
ถือเปนมาตรการสําคัญในการสรรหา คัดกรองเพื่อใหได “คน” ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเชื่อไดวา
ไม มี พ ฤติ ก ารณ ที่ เ ป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงและผลประโยชน แ ห ง รั ฐ มาตรการในการสรรหา
และคัดกรอง “คน” ก็เพื่ อใหไดผูที่มีจุดออนหรือจุดบกพรองนอยที่ สุดที่ จะปฏิบั ติงานในตําแหน ง
หนาที่ที่จะมอบหมาย
การดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
หนวยงานของรัฐ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดย
๑. ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
๒. รับรองความไววางใจบุคคล เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สําคัญหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. จัดทําทะเบียนความไววางใจ
๔. อบรม/ชี้แจง เรื่องการรักษาความปลอดภัย และเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษา
ความปลอดภัย ๓ อยางตอเนื่อง
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การดําเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ ยวกั บบุคคล เรื่องการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณบุคคล และการรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของ
ทางราชการแลว ยังมีขั้นตอนการดําเนินการที่ตองปฏิบัติเพิ่มเติม คือ
๑. ตองสอดสองดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ในหนวยงานของตนวา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจเปนภัยตอหนวยงานของรัฐ ตอความมั่นคงหรือผลประโยชนของชาติ
หรือ ไม กรณี พ บวามี พ ฤติ ก ารณ ดั งกล าวให ย ายเจ าหน าที่ ผู นั้ น ออกจากหน าที่ เดิ ม ไปยั งส วนงาน
ที่จะเกิดผลกระทบนอยลง และใหตรวจสอบหาขอเท็จจริงหรือผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๒. กําหนดมาตรการควบคุมสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายความไววางใจใหปฏิบัติงานที่
เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สําคัญ หรือไดดํารง
ตําแหนงที่สําคัญเพิ่มเติม ตัวอยางเชน กอนการอนุมัติใหบุคคลปรับระดับความไววางใจสูงขึ้น
อาจกําหนดใหมีการสัมภาษณผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานของบุคคลผูนั้น
เพื่อรวบรวมขอมูลวามีพฤติกรรมเสี่ยงตอความมั่นคงหรืออาจเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการหรือไม ขณะเดียวกันเมื่อมีการลดระดับความไววางใจอาจกําหนดใหมีการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมวามีพฤติกรรมที่อาจนําความลับของทางราชการไปเปดเผยหรือไม
๓

จิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย หมายความถึง สภาวะจิตที่ตื่นรู ระลึกถึงความสําคัญของความปลอดภัย ระแวงภัยและระวังปองกันภัย จึง
ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันภัยหรือลดความเสี่ยงภัย ทั้งยังไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดความปลอดภัย ตรงกับภาษาอังกฤษวา security minded
หรือ security conscious

๑๒

นอกจากนี้ ควรกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแกบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรหัส หรือทรัพยสินมีคาของแผนดินเชนเดียวกับการไดรับความไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ เชน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูซึ่งปฏิบัติงานใน
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน
๓. กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และกํากับดูแล ผูที่เขามาปฏิบัติงานใน
พื้น ที่ห นว ยงานของรัฐ โดยหัว หนา หนว ยงานของรัฐ กํา หนดหลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขในสัญ ญา
วา จางเกี่ย วกับ การกํา หนดมาตรการสําหรับ ใชป ฏิบัติกับ บุค คลภายนอกดังกลา ว เพื่อ ไมใหเ กิด
ความเสีย หายตอ ความมั ่น คงและผลประโยชนแ หง รัฐ เชน กรณีก ารจัด ทํ า สัญ ญาวา จา ง
บุค คลภายนอก ทั้ง ที่ม าสนับ สนุน การปฏิบัติงาน หรือ ผูใหบริการตาง ๆ อาทิ เจาหนาที่บัน ทึก
ขอมูล เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด เจาหนาที่ซอ ม
บํารุงเครื่องปรับอากาศ ควรระบุใหมีการตรวจสอบประวัติทะเบียนอาชญากรรมเปนอยางนอย
รวมทั้ง การชี้แ จงบุค คลภายนอกใหเขา ใจและปฏิบัติต ามมาตรการรัก ษาความ
ปลอดภัย ที่ห นวยงานกําหนดไว โดยหนวยงานของรัฐอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะกลุมให
เหมาะสมกับภารกิจ พื้นที่และลักษณะงานที่บุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา สิ่งที่หัวหนาหนวยงานของรัฐตองดําเนินการควบคูไปกับการ
ดําเนินการตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว คือ การกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละขั้นตอนอยาง
เป น รูป ธรรม โดยระบุ ตั ว บุ ค คลที่ จ ะต อ งรับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น การแต ล ะขั้ น ตอนเป น หนั งสื อ
(แต งตั้ งเจ าหน าที่ ค วบคุ ม การรัก ษาความปลอดภั ย และผู ช ว ยเจ า หน า ที่ ค วบคุ ม การรั ก ษาความ
ปลอดภัย) เพื่อรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุไว
ขางตน
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
หนวยงานของรัฐ จะตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล สําหรับบุคคลดังนี้
๑. ผูที่อยูระหวางรอวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๒. ผูที่หนวยงานจะรับเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุ
เขาปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่ของรัฐที่ยังไมไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
๔. ผูที่เคยรับราชการในหนวยงานและขอโอน ยาย และขอกลับเขารับราชการใหม
ใหถือวาเปนผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๕. เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจที่สําคัญหรือตําแหนงที่สําคัญของทางราชการ หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของแผนดิน
๖. ผูไดรับทุ นการศึกษาทั้ งในประเทศหรือต างประเทศจากหน วยงานของรัฐ โดย
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ

๑๓

๗. บุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางใหปฏิบัติงาน (Local Staff)
กรณีผูลาออกจากราชการและประสงคจะกลับเขารับราชการใหม จําเปนตอง
ตรวจสอบประวัติใหมอีก ครั้ง เพื่อ ใหท ราบว าในชวงเวลาที่ ออกจากราชการไปนั้ น มี ความ
เปลี่ ยนแปลงในสวนของประวัติและ/ หรือมีการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณที่เปนภัยตอ
ความมั่นคงหรือไม เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณารับกลับเขารับราชการ
กรณีหนวยงานของรัฐจัดจางบุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางให
ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ในสํานักงาน (Local Staff) ตองพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลเสมือนกับเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่มีสัญชาติไทย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ที่จะอนุญาตใหดําเนินการได
ในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะในการดําเนินการสอบภาค
ความรูค วามเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง (ภาค ค.) หนว ยงานของรัฐ ขอรับ คํ าปรึ ก ษาจากสํ านั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สําหรับราชการฝายทหารและราชการฝายตํารวจใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรฝายทหารและองคกรฝายตํารวจแลวแตกรณี
หนวยงานของรัฐดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณเบื้องตน สําหรับบุคคล
ตามขางตน ดังนี้
๑. จัดใหบุคคลเจาของประวัตินั้นกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) โดยผาน
การตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล กอนการลงนามรับรองทั้งในสวนเจาของประวัติและ
เจาหนาที่ผูควบคุม การกรอกประวัติบุคคล อาจอนุโลมใหใชการพิมพได โดยเมื่อนําสงแบบ รปภ.๑
ใหเจาหนาที่สําเนาเอกสารกอนลงลายมือชื่อในฐานะพยานพรอมกับเจาของประวัติซึ่งจะตองลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกหนาเอกสาร แบบ รปภ.๑ ๔ ที่ใหเจาของประวัติกรอกหนวยงาน
ของรัฐตองจัดเก็บขอมูลไวเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ และการ รปภ.บุคคลตอไป
๒. จัดทําหนังสือถึงสถานีตํารวจตามภูมิลําเนาของเจาของประวัติ โดยใหเจาของ
ประวัติถือหนังสือดังกลาวไปดวยตนเอง เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจพิมพลายนิ้วมือและสงตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ ควรกําหนดใหแจงผลการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือและผลประวัติอาชญา
กรรม โดยใหเจาหนาที่ตํารวจสถานีที่สงตรวจสอบ แจงผลการตรวจสอบไปยังหนวยงานรัฐ
ที่รองขอโดยตรง ไมควรใหเจาของประวัติถือหนังสือแจงผลการตรวจสอบฯ มาสงหนวยงาน
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๔

แบบ รปภ.๑ ถือเปนเอกสารราชการที่มีการกําหนดชั้นความลับ (เปนขอมูลขาวสารลับ ตามมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐) การละเวนไมกรอกขอมูลใหครบถวนตามจริง ถือไดวาเปนการจงใจปกปดขอเท็จจริงตอทางราชการ สามารถใชเปนเหตุผลในการเลิก
บรรจุหรือเลิกจาง ประกอบกับขอมูลตามแบบ รปภ.๑ สามารถใชเปนขอมูลนําสืบวาบุคคลผูนั้นเขาลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ ข. และตาม
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามขอ ๔ ขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๓๗

๑๔

ดวยตนเอง

อนึ่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดออกประกาศเรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คูมือการปฏิบัติงานการขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจโดย
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th
๓. กรณีปรากฏความผิดหรือผลของคดี หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผลการ
ตรวจสอบวาจะสั่งบรรจุเขารับราชการ หรือสั่งเลิกบรรจุ หรือเลิกจาง จากนั้นใหหนวยงานของรัฐสง
แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และผลการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรใหองคการ
รักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐอาจสั่งเลิกบรรจุ หรือเลิกจาง หรือยายผูนั้นออกจากตําแหนง
หน าที่ สําคั ญ หรือ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ กรณี ป รากฏว ามี ป ระวัติ แ ละ
พฤติการณไมเหมาะสม หรือมีพฤติการณ หรือมีการกระทําที่นาสงสัยอันกอใหเกิดความไมนาไววางใจ
ผูท่ีไดรับมอบหมายจัดใหมีการบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒) อยาง
ตอเนื่อง โดยอาจกําหนดหวงระยะเวลาของการสํารวจทุก ๑ ป หรือทําหนังสือเวียนแจงใหเจาหนาที่
ภายในหนวยงานทุกคนบันทึกแบบ รปภ.๒ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลในแบบประวัติ
บุคคล (รปภ.๑) และสงใหผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตอไป
ปจจุบันแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ไดมีการปรับปรุงโดยเพิ่มหัวขอชองทางการ
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 า ที่ ค วบคุ ม การรั ก ษาความปลอดภั ย หรือ ผู ช ว ย
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาจใชแบบตารางสํารวจเฉพาะ
เรื่องดั งกลาวแจงเวียนใหเจาหน าที่ ของรัฐไดกรอกรายละเอียดต าง ๆ ไวเป นขอ มูลประกอบแฟ ม
ประวัติบุคคล
อนึ่ง การจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคลใหคํานึงถึงการพิทักษรักษามิใหผูไมมีอํานาจหนาที่
ไดเขาถึงและการปองกันการรั่วไหล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลที่มีผลใชบังคับ อาทิ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตน

๑๕

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด
โดยอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบผูซึ่งอาจเกี่ยวของหรือมีพฤติการณ
ดังตอไปนี้
๑. บุคคลที่จะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก หรือ
การรหัส
๒. บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวของกับภารกิจที่สําคัญหรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญในหนวยงานของรัฐ
๓. บุคคลที่มีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ที่จะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
๔. ผูซึ่งปฏิบัติงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ที่กําหนด
ไว ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยใน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๓ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กรณีหนวยงานของรัฐรองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลโดยละเอียด สําหรับบุคคลตามขางตน หนวยงานของรัฐนั้นตองดําเนินการ ดังนี้
๑. ทํ าหนังสือถึงองคการรักษาความปลอดภัย แจงวัตถุป ระสงคของการตรวจสอบ
ระบุรายละเอียดของผูถูกตรวจสอบ อาทิ ชื่อ, ที่อยู, ตําแหนง/หนาที่ปจจุบัน, ตําแหนง/หนาที่ใหม,
ชั้นความลับปจจุบัน, ชั้นความลับใหมที่จะแตงตั้งใหเขาถึง เปนตน
๒. สิ่งที่สงมาดวย ดังนี้
๒.๑ แบบประวัติบคุ คล (รปภ.๑) และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัตบิ ุคคล
(รปภ.๒/ถามี) ของผูที่จะใหดําเนินการตรวจสอบ
๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูที่จะใหดําเนินการตรวจสอบ
๒.๓ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณเบื้องตน ที่หนวยงานไดดําเนินการ
เมื่อครั้งวาจาง หรือบรรจุ หรือแตงตั้งเขารับราชการ
กรณีการตรวจสอบฯ โดยละเอียด หนวยงานของรัฐอาจรองขอใหองคการรักษา
ความปลอดภัยดําเนินการให เพราะแตละหนวยงานอาจไมมีหนวยงานภายในเพื่อรับผิดชอบภารกิจ
การตรวจสอบประวั ติ ฯ รวมทั้ ง ความชํ า นาญของเจ า หน า ที่ อ าจไม เพี ย งพอที่ จ ะดํ าเนิ น การได
อยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่องคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบประวัติฯ จะทําใหผล
การตรวจสอบฯ เปนที่นาเชื่อถือเพราะมีความเชี่ยวชาญและไมมีสวนไดเสียกับการดําเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคการรักษาความปลอดภัย
แตละฝายกําหนดไว

๑๖

การรับรองความไววางใจและการทะเบียนความไววางใจ
การรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
แบงออกเปน ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ คือ รับรองความไววางใจบุคคลที่ไมเคยทํางานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการ ใหมีสิทธิเขาถึงชั้นความลับ เพื่อจะไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ
กรณีที่ ๒ คือ รับรองความไววางใจบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ ตอมาไดเลื่อนระดับเขาถึงชั้นความลับที่สูงขึ้น
หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับรองความไววางใจบุคคล เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการตามชั้นความลับที่ไดรับมอบหมาย โดยมอบหมายใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ตามชั้นความลับที่จะไดรับมอบหมาย
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.๖)
๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไวในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น
๖. บันทึกชื่อลงในทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความไววางใจ ตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหเปนปจจุบัน
หน ว ยงานของรั ฐ อาจรั บ รองความไว ว างใจบุ ค คลกรณี เร ง ด ว นก อ นทราบผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ บุ คคล โดยใหระบุเงื่อนไข คือ เมื่อผลการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลปรากฏวามีประวัติหรือพฤติการณที่ไมเหมาะสม ใหยกเลิกการรับรองความไววางใจ
สวนการรับรองความไววางใจกรณีใหปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่
เป นความลับเปนการชั่วคราว ตองกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนของการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือ
ตําแหนงหนาที่นั้น
การรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการเปน
อํา นาจของหั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หากไม มี ค วามจํา เป น เร ง ด ว นไม ค วรมอบหมายผู อื่ น
ดํา เนิ น การแทนหากต อ งมอบหมายให มี ผู ดํา เนิ น การแทน ผู ที่ไ ด รั บ มอบหมายให ดํา เนิ น การ
แทนควรมี สิ ทธิ์ เ ข า ถึ ง ชั้ น ความลั บ ในระดั บ เดี ย วกั บ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ นั้ น

๑๗

บุคคลเมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหรือหนาที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทาง
ราชการ ใหดําเนินการดังนี้
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.๗) พรอมจัดเก็บในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น
การจัดทําทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหกระบวนการรับรองความไววางใจใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน รวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณ
กรณีหนวยงานของรัฐจัดทําใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) เพื่อจัดสงเจาหนาที่ในหนวยงาน
ของตนไปปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ รวมกับหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น ที่เปนเพียงหวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะตองปรับปรุงทะเบียนความไววางใจ
ของบุคคลผูนั้นใหเปนปจจุบันตามชั้นความลับที่ไดรับมอบหมายจริง
การอบรม/ชี้แจงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
หัวหนาหนวยงานของรัฐตองจัดให มีการอบรมชี้แจงเรื่องการรักษาความปลอดภั ย
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกคน เพื่อใหทราบและปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงาน และอบรม/ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่บุคคลไดรับมอบหมายใหปฏิบัติในภารกิจหรือตําแหนง
หนาที่ที่สําคัญหรือเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึก
ดานการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
แนวทางการสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัย ๕
๑. จิตสํานึก เปนสภาวะของจิตใจ ที่เกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการที่เริ่มดนดวยความ
ตระหนักรูถึงคุณคา ความสําคัญของสิ่งใด (Awareness) และดํารงอยูในจิตใจเสมอจนเปนการตื่นรู
(Alert) จนเปนความสํานึกในจิตใจอยางแนบแนน พรอมที่ จะเตือนตนเองวา จะตองกระทํ า 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
๒. จิตสํานึก เปนกระบวนการทางความคิดที่สรางใหเกิดขึ้นที่จิตใจ มนุษยจะลงมือ
กระทําการใดก็ตอเมื่อไดพิจารณาใครครวญแลววา มีประโยชน มีคุณคา เมื่อกระทําแลวยอมสงผลดี
ธรรมชาติของสภาวะจิตมนุษยนั้นกวาจะยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เปนสิ่งที่ตองสรางและสั่งสมเปน
เวลามากพอสมควร หลักสําคัญในกระบวนสรางจิตสํานึกความปลอดภัย ไดแก
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๕

นายดิเรก ทองแผน อดีตรองผูอาํ นวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค ๑ สํานักขาวกรองแหงชาติ

๑๘

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 งดํ า เนิ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัย เพื่อนําไปสูการรับรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย
มีวัตถุประสงค เพื่ อพิ ทักษ คุมครองปองกัน ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามตาง 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 และผลกระทบหากไมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ยอมเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน หรือผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจขององคกร หรือหนวยงาน ซึ่งบางครั้ง
อาจเกิดผลกระทบรุนแรงถึงแกชีวิต
๔.๓ ปฏิกิริยาตอมา คือการใหความรวมมือรวมใจดานการรักษาความปลอดภัย
โดยจะปฏิบัติดวยความใสใจเปนอัตโนมัติ โดยจะปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด ชวยเปนหูเปนตา และ
กระทําการใด ๆ เพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๑๙

๕. วิธีการสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัย
การสรางเสริมจิตสํานึก สมควรกําหนดแผนงานโครงการปฏิบัติเชิงกลยุทธ โดยยึด
จิตวิทยาการสรางเสริมจิตสํานึกมาใช คือ ตองปลูก/สรางใหมีขึ้นในจิตใจคน และตองปลุกเรา/กระตุน
เปนระยะ ๆ เพราะหากไมถูกกระตุน ประกอบกับเมื่อไมเกิดภัย/ความเสียหายขึ้น จิตสํานึกจะคอย ๆ
เลือนหายไป นอกจากนี้ ควรใชมาตรการเชิงบวกเพื่อจูงใจ และควรเพิ่มโอกาสในสถานการณที่เอื้อตอ
การจูงใจ สวนมาตรการเชิงลบสมควรใชเปนมาตรการสุดทาย ซึ่งประกอบดวยวิธีการ ดังนี้
๕.๑ สรางองคความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดวยการฝกอบรม กําหนด
เป น โครงการ/แผนงานประจํ าป เช น หลัก สู ต รการรัก ษาความปลอดภั ย กําหนดหั วข อ วิชาเสริม
สอดแทรกในหลักสูตรอื่น หรือจัดบรรยายพิเศษกรณีที่เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
๕.๒ รณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภั ยที่กําหนดใน
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 งคํ าขวัญ จู งใจ เตื อ นใจด า นการรัก ษาความ
ปลอดภัย จัดทํากรณี ศึกษาดานการรักษาความปลอดภัยแจกจายชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของการ
รักษาความปลอดภัย จัดสัปดาหรณรงคดานการรักษาความปลอดภัย จัดซอมแผนการรักษาความ
ปลอดภัย เปนตน
๕.๓ กําหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ
- ผูบังคับบัญชาระดับสูงกําหนดนโยบายการปฏิบัติ เนนย้ําการปฏิบัติในวาระ
ตาง ๆ เชน การประชุมผูบริหารหนวยงาน การกลาวเปดหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ
- หนวยงานภายในองคกรที่รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย กําหนด
กลยุท ธป ระชาสั มพั น ธให เจ าหน าที่ ในหน วยงานปฏิบั ติ ตามมาตรการรัก ษาความปลอดภัย ไดแ ก
ขอความรวมมื อ ตรวจสอบ กํ ากับ 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 ๗ แบบ เพื่อใชดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ของหนวยงานของรัฐ ดังนี้

๒๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑)
แบบบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒)
แบบบันทึกของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล (รปภ.๓)
แบบใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔)
แบบทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)
แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหรือ
ตําแหนงหนาที่ (รปภ.๖)
๗. แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ
หรือตําแหนงหนาที่ (รปภ.๗)
ในการวาจางบุคคลหรือจางเหมาบริการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการ รักษา
ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คล หน ว ยงานมี ค วามจํ าเป น ที่ จ ะต อ งกํ าหนดเงื่อ นไขที่ มี ส าระสํ าคั ญ
(กําหนดรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยใหมีขอกําหนดยกเวนอํานาจของอนุญาโตตุลาการ ไวใน
เงื่อนไขนี้ดวย)
หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
โดยที่สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ อาคารสถานที่ ทรัพยสินมีคาของแผนดินหรือ
ทรัพยมีคาของแผนดิน แหลงพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนประมุข และบุคคลสําคัญ
ของรัฐ ฯลฯ ลวนเปนเปาหมายในการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม
การกอการราย รวมทั้งการประทุษรายจากฝายตรงขาม ซึ่งอาจจะเปนศัตรูโดยเปดเผยหรือไมเปดเผย
ก็ได เพื่อทําลายหรือบั่นทอนความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองวาง
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพื่อปองกันและพิทักษรักษาปจจัยสําคัญดังกลาว
ของชาติใหปลอดภัย หรือขัดขวางหนวงเหนี่ยวการดําเนินการของฝายตรงขาม มิใหไดผลหรือไดผล
นอยที่สุด นอกจากนั้นยังจะตองพิจารณาถึงมาตรการปองกันภยันตรายอันเกิดจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติและอุปทวเหตุดวย
“การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่” ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษ Physical
Security มิใชเปนการรักษาความปลอดภัยใหแกสถานที่เทานั้น แตหมายรวมถึงมาตรการทางวัตถุ
(Physical Measures) ที่ กํ าหนดขึ้น เพื่ อ พิ ทัก ษ รัก ษาบุ ค คลสํ าคั ญ เจ าหน าที่ แ ละทรัพ ยสิ น ของรัฐ
ตลอดจนเพื่อปองกันมิใหผูไมมีอํานาจหนาที่เขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ โดยพิทักษรักษา
สิ่งดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอ
การราย
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หัวหนาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ทุกฝายทุกระดับที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ปลอดภัยพึงระลึกอยูเสมอวา
๑. ฝายตรงขามดํารงความมุงหมายและความพยายามอยางไมลดละอยูตลอดเวลา
ที่จะกระทําการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย
ซึ่งรวมถึงการประทุษรายตอฝายเรา ทั้งในทางลับหรือเปดเผย และจะกระทําการทันทีทุกโอกาส
ที่สถานการณ สิ่งแวดลอม หรือสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย
๒. ฝายตรงขามมีความสามารถและวิธีการตาง ๆ ที่จะดําเนินการตอฝายเราไดอยาง
ไมมีขอจํากัด โดยปกติเราจะตองประเมินคาฝายตรงขามวาเหนือกวาหรือทัดเทียมกับฝายเราอยู
เสมอ
๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ในหนวยงานของรัฐ เปนมาตรการเชิงรับ
หรือปองกัน และมีขีดความสามารถในขอบเขตจํากัด ในบางกรณีจําเปนจะตองใชมาตรการเชิงรุก
หรือปราบปรามบางประการเขาประกอบดวย โดยการหาขาวการเคลื่อนไหวของฝายตรงขามทุกระยะ
เพื่อทําลายความพยายามของฝายตรงขามเสียกอนที่จะกระทําอันตรายตอฝายเรา และ/หรือโดยการ
ชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่เกี่ยวของและมีภารกิจที่จะดําเนินมาตรการในทาง
รุกหรือปราบปรามโดยเฉพาะ
๔. การตรวจตรา การสอดสองและกํากับดูแล การฝกอบรม และการเขมงวดการ
ปฏิบัติการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยางใกลชิด รวมทั้งการจัดหา การตรวจและทดสอบ
สมรรถนะเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยใหมีปริมาณเพียงพอและอยูใน
สภาพใชการไดอยูเสมอ รวมทั้งการจัดทํา ฝกซอมและทบทวนแผนเผชิญเหตุ/แผนการรักษาความ
ปลอดภัย จะชวยใหมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่สามารถดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีหลักการ คือ
“จงใหศัตรูอยูภายนอก” หมายถึงผูที่จะเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ของหนวยงาน จะตองเปนบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ หรือเปนบุคคลที่ผานการพิสูจนแลววา ไมเปนภัย
โดยการใชหลัก “ใหศัตรูอยูภายนอก” นั้นตองดําเนินการ ๓ ประการ คือ
๑. ตองมีการเฝาตรวจ (Detection) ผูที่จะเขามาในพื้นที่
๒. ตองมีการพิสูจนทราบ (Identification) วาผูทจี่ ะเขามาในพื้นที่นั้นเปนใคร
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
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SYSTEM) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย (FIRE PROTECTION SYSTEM) และระบบแจงเตือนการ
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 การฝกซอมโดยสวนใหญเนนฝกซอมภัยที่สามารถดําเนินการฝกซอมได เชน
อัคคีภัย โดยรูปแบบการฝกซอมนั้น อาจทําไดทั้ง ๓ ระดับ พิจารณาจากความเหมาะสม เวลาที่ใช
งบประมาณ สถานการณความเสี่ยง โดยกําหนดใหหนวยงานที่ดําเนินการซอมแผน บันทึกและสรุป
บทเรียนที่ไดจากการซักซอมไวดวย เพื่อใหองคการ รปภ. ไดนํามาพิจารณาและใชเปนขอมูลเพื่ อ
ปรับปรุงระเบียบฯ ตอไป
การกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
หน วยงานของรัฐควรพิ จารณากํ าหนดมาตรการการรัก ษาความปลอดภั ยเกี่ ยวกั บ
สถานที่ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดพื้ นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 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
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๗. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบดวย
๗.๑ เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน
๗.๒ นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน
๗.๓ ยามรักษาการณและเจาหนาที่อื่น ๆ
เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ใหมีประสิทธิภาพ
๘. การป อ งกั น อั ค คี ภั ย โดยต อ งวางแผนและกํ ากั บ ดู แ ลให เป น ไปตามกฎหมาย
กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ๖
๙. จัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามความจําเปนในการ
ปฏิบตั ิภารกิจของหนวยงานของรัฐ
5

การสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การสํารวจ หมายถึง การศึกษาในขั้นเริ่มแรกต อสถานที่ ที่ไมเคยวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภั ยไวกอนเลย หรือเมื่อกําหนดสถานที่ สําหรับปฏิบัติราชการขึ้นใหม หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานใหม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของสวนราชการนั้น ทั้งนี้
เพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตลอดจนศึกษาสภาพแวดลอมทุกชนิดที่อาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภั ย ของส ว นราชการนั้ น ๆ เพื่ อ นํ า มาวิ 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
เปนแนวทางวาจะสํารวจหรือตรวจสอบเรื่องใดบาง และกําหนดแบงหนาที่มอบหมายผูปฏิบัติ โดย
กําหนดรายละเอียดสถานที่ หวงเวลาในการสํารวจหรือตรวจสอบ ตลอดจนวิธีการดําเนินการ ฯลฯ
๖ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอัคคีภัย อาทิ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย

พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเรื่อง การปองกันและการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตน

๒๕

กรณีหนวยงานของรัฐสวนยอยใหพิจารณาถึงระดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานของรัฐสวนยอย
นั้น เพื่อกําหนดมาตรการปองกันใหเหมาะสม
นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงผลกระทบจากภัยอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุปทว
เหตุ สถานการณการกอการราย การกอความไมสงบ ขีดความสามารถของฝายตรงขามในสถานการณ
ปจจุบันโดยนํามาประกอบการพิจารณาการกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ขั้นการปฏิบัติ
ถ า เป น การสํ ารวจ ผู รั บ มอบหน า ที่ จ ะต อ งสํ า รวจพื้ น ที่ อาคารสถานที่ ระบบการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการตามแผน ถาเปนการตรวจสอบ ผูรับมอบหนาที่
จะตองตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ที่วางไวแลว ประกอบกับพื้นที่
อาคารสถานที่ ระบบการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อจะไดทราบวามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
และสิ่ งแวดล อ ม ความสํ า คั 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
จากนั้นจัดทํารายงานการสํารวจหรือการตรวจสอบเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของสถานที่
เพื่อรับทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป รายงานการสํารวจจะประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ที่ไดมา
จากการสํ ารวจข อ เสนอแนะในการวางระเบี ย บ และกํ า หนดมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย
เกี่ยวกับสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดกับความสําคัญของภารกิจและขีดความสามารถ
ของหนวยงานของรัฐนั้น สําหรับรายงานการตรวจสอบจะตองชี้ ให เห็นปญ หาต าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
อุปสรรค ขอบกพรอง และจุดออนในดานมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ และการ
ปฏิบั ติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภั ย ฯลฯ พรอมดวยขอเสนอเกี่ ยวกับ วิธีแกไขปรับ ปรุง
มาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดัดแปลงแกไขสถานที่ใหมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ปจจุบันกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองดําเนินการฝกซอมแผนดานการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่อยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเมื่อดําเนินการฝกซอมแลวควรจัดทํารายงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชารับทราบผลการฝกซอม และเสนอขอพิจารณา ขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการ
รายงาน และนําขอสั่งการมาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ใหมีประสิทธิภาพ
รองรับภัยคุกคามขององคกร หรือหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ในการฝกซอมควรรณรงคให
เจาหนาที่ภายในหนวยงานไดรวมกันรับรู รับทราบ และฝกซอมใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
ขอควรพิจารณาในการสํารวจหรือตรวจสอบ
๑. ความสําคัญและสถานะของหนวยงาน

๒๖

๑.๑ ความสํ า คั 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 เปนหนวยงานทีม่ ีทั้งพื้นที่ควบคุม และพื้นที่หวงหาม
๑.๓ จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ (ถามี)
ที่ใชในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนแนวทางในการขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐแหงอื่น
๑.๔ การฝกอบรมและการซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การกําหนดผูรับผิดชอบ และแนวทางในการประสานการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย
สถานทีก่ ับแผนงานอื่น 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 ายตรงข ามในการใชพื้ 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 การนั ดหยุด งาน การปลุกระดม การชุมนุม ประท วง การแสดง
ประชามติ เปนตน ซึ่งอาจกลายเปนชนวนของความไมสงบ และลุกลามเปนอันตรายตอหนวยงาน
๒.๔ ระดับความรุนแรงของการกอเหตุรายในพื้นที่ใกลเคียงและบริเวณโดยรอบ
ที่ตั้งของหนวยงานและวิธีการในการกอเหตุราย
๓. มาตรการการรักษาความปลอดภั ยเกี่ยวกับสถานที่ หนวยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้

๒๗

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 ซึ่งจะตองพิทักษรักษา บุคคลที่ผานเขา-ออกพื้นที่นี้จะตอง
ไดรับอนุญาต หรือไดรับความไววางใจในการเขาถึงพื้นที่ หรือหากไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาออกพื้นที่ จําเปนตองจัดเจาหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดระเบียบภายในเปนการเฉพาะ “เขตหวง
หามเฉพาะ” ไดแก คลังน้ํามัน ชุมสายโทรศัพท หองปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง เปนตน
๓.๑.๒.๒ “เขตหวงหามเด็ดขาด” คือ เขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ รวมถึงบุคคลสําคัญ หรือทรัพยสินอันสําคัญยิ่งที่จะตองพิทักษรักษา
การผานเขา-ออกพื้นที่ดังกลาว ทําใหสามารถเขาถึงสิ่งที่เปนความลั บของทางราชการ บุคคล
สําคัญหรือ ทรัพยสินอันสําคัญไดโดยตรง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดระเบี ยบปฏิบัติใน
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
ลักษณะ/ระดับของภัยคุกคามจากชุมชนแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน การตกเปนเปาหมายของ
กลุมผูชุมนุม เปนตน

๒๘

กรณี ตัวอยาง พื้ นที่ที่ มีการรักษาความปลอดภัย แสดงให เห็น การกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และการจําแนกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้ น ที่ ข องหน ว ยงานของรั ฐ แห ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ แต จํ า เป 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 ในความรั บ ผิ ด ชอบกํ า กั บ ดู แ ลอย า งใกล ชิ ด ของยาม
รัก ษาการณ ห รื อ เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ อย างไรก็ ดี กรณี บุ ค คลภายนอกและ
ยานพาหนะที่จะผานเขาไปในพื้นที่ควบคุมตองผานการตรวจสอบตามระเบียบและไดรับอนุญาตกอน

๒๙

(ผังภาพที่ ๑)

๓๐

(ผังภาพที่ ๒)

๓๑

(ผังภาพที่ ๒) หนวยงานเปนหนวยงานที่มีภารกิจที่สําคัญ มีทรัพยสินของทางราชการที่ตอง
พิ ทั ก ษ รั ก ษาเป น มู ล ค า สู ง หรื อ เป น หน ว ยงานด า นความมั่ น คง หน ว ยงานที่ มี ค วามสํ าคั 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 ใหบุ คคลภายนอกไดท ราบวาเป นพื้ นที่ ที่ อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน การผานเขา-ออกพื้นที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ที่กําหนดไว
เครื่องกีดขวาง คือ เครื่องมือที่ใชป องกัน ขัดขวาง หรือหน วงเหนี่ ยว
บุคคล สัตว หรือยานพาหนะที่ไมมีสิทธิเขาไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยใชเครื่องกีด
ขวางเปนแนวเขตของพื้นที่ กอใหเกิดสภาพทางจิตวิทยา และทางวัตถุ ทําใหบุคคลภายนอกไมกลา
บุกรุก หรือใชเพื่อหนวงเหนี่ยวการบุกรุก เพื่อใหยามรักษาการณ หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
มี โอกาสตรวจพบ ระงับ ยั บ ยั้ ง หรื อ ควบคุ ม จั บ กุ ม ได อี ก ทั้ ง เป น การลดจํ า นวนเจ า หน า ที่ ย าม
รักษาการณ และเปนอุปกรณชวยควบคุมและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่จะผานเขา-ออก ตอง
ผานเขา-ออกเฉพาะทางที่กําหนดไว เครื่องกีดขวางโดยทั่วไปแบงเปน ๒ ชนิด คือ
๑) เครื่ อ งกี ด ขวางตามธรรมชาติ เช น ทะเล แม น้ํ า คู ค ลอง ที่ ไ ด
ดัดแปลงใหเปนประโยชนในการขวางกั้น
๒) เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึ้น เชน กําแพง แนวรั้ว ไมกระดก แผง
เหล็กลอเลื่อน ลวดหีบเพลง งาแซง เปนตน
วัตถุประสงคหลักในการพิจารณาติดตั้งเครื่องกีดขวาง เพื่อมิใหมีการบุก
รุกของผูไมมีอํานาจหนาที่ โดยการแสดงอาณาเขตโดยรอบหนวยงานของรัฐใหเห็นอยางเดนชัด ทั้งนี้
ลักษณะและสภาพของรั้วหรือแนวกําแพงควรมีความมั่นคงแข็งแรงและสูงพอที่จะปองกันการลวงล้ํา
ดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปองกันการมุดลอดและการปนขาม เปนตน รวมทั้งควรจัด
ใหมีพื้นที่โลงแจงทั้งทางดานนอกและในของแนวรั้วหรือกําแพง เพื่อใหยามรักษาการณหรือเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสามารถสังเกตการณไดสะดวก และควรกําหนดมาตรการเสริมเพิ่มเติมจากการ
เฝาตรวจดวยสายตา เชน การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด
นอกจากนี้ ควรพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ชองทางพิเศษที่
ฝายตรงขามอาจใชเปนเสนทางเขาสูพื้นที่ อาทิ ทอระบายน้ํา ทางรถไฟ หรือถนนสาธารณะที่ผานเขา
มาในที่ตั้งของหนวยงาน การแบงใชพื้นที่ภายในหนวยงานเปนที่พักสําหรับเจาหนาที่และครอบครัว
หรือบุคคลอื่นพักอาศัย เพื่อกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

๓๒

๓.๓ ระบบแสงสวาง
การจัดใหมีระบบแสงสวาง เพื่อใหยามรักษาการณหรือเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสามารถมองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงหามตาง ๆ โดยชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในยาม
ทัศนวิสัยไมแจมชัด ปองกันพื้นที่อับแสงจากสายตา เพื่อสังเกตการณ ผูบุกรุกเขามาในหนวยงาน
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
๓.๕ การควบคุมบุคคล
การควบคุมบุคคลผานเขาออกพื้นที่ท่ีมีการรักษาความปลอดภัยแตละพื้นที่
หรือแตละเขต จะตองยึดหลัก “การใหศัตรูอยูภายนอก” และ “การจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน” โดย
ยึดหลักเกณฑคือ
๑) ระดั บ ความไว วางใจให เข า ถึ งชั้ น ความลั บ ที่ เจ าหน า ที่ ข องรัฐหรื อ บุ ค คล
ผูนั้นไดรับอนุมัติ ชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่เก็บรักษาอยูในพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐนั้น รวมถึงมูลคาทรัพยสินของทางราชการที่ตองพิทักษรักษา
๒) การอนุมัติของผูบังคับบัญชาใหบุคคลใดเขาถึงหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ

๓๓

เรื่องลับที่สุดหรือลับมากเปนรายกรณี ซึ่งมีความจําเปนตองผานเขา-ออกในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่
หวงหามเปนครั้งคราวหรือจนกวาจะยุติภารกิจ
โดยทั่วไปหนวยงานของรัฐใชบัตรผานและ/หรือบัตรแสดงตนเปนหลักฐานแสดง
วาบุคคลใดมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหผานเขาสูพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือ
พื้นที่หวงหาม และมีการบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออกประกอบดวย
บัต รผาน คื อ บัต รที่ เจาหนาที่ ควบคุ มการรัก ษาความปลอดภั ย จัด ทําขึ้น ใช
สําหรับบุคคลทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพื่อแสดงสิทธิในการผานเขา-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
ดําเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่แตละหนวยงานกําหนดไว โดยขั้นตอนการ
แลกบัตรผาน เจาหนาที่จะสอบถามวัตถุประสงคในการผานเขา-ออกและบันทึกหลักฐานการผานเขาออกเปนลายลักษณอักษร
บั ตรแสดงตน คือ บั ต รที่ เจ าหน าที่ ค วบคุ ม การรักษาความปลอดภั ย สถานที่
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 นไดเดน ชัดตลอดเวลาที่ อยูในหน วยงาน เพื่ อสะดวกตอการตรวจสอบของยาม
รักษาการณหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ บัตรแสดงตนมีความแตกตางจากบัตรผาน
คือ การจําแนกประเภทบุคคล ผูถือใช และการแสดงสิทธิในการผานเขาพื้นที่ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยตาง ๆ ตามระดับความสําคัญ
หลักเกณฑในการพิจารณาใชบัตรแสดงตนเพียงอยางเดียว หรือจะใชบัตรผาน
ควบคูกันดวยนั้น รวมทั้งการกําหนดมาตรการเมื่อเขาพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ
จะมีการแลกบัตรผานเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ทั้งนี้ แลวแตความมุงหมายของแตละหนวยงาน
โดยพิจารณาองคประกอบ ดังนี้
๑) ระเบี ย บหรื อ มาตรการสํ า หรั บ ควบคุ ม เจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานและ
บุคคลภายนอก ในการผานเขา-ออกหนวยงานของรัฐนั้น ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผูรับผิดชอบใน
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การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออก การจัดที่พักรอสําหรับผูมาเยี่ยมหรือ
มาติดตอราชการ
๒) การควบคุมบุคคลภายนอกที่นําอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินคาอื่น ๆ เขามา
จําหนายหรือบริการในหนวยงานของรัฐ การควบคุมและตรวจสอบบริภัณฑ ยุทธภัณฑ วัสดุเหลือใช
ที่จะนําออกจากหนวยงานเพื่อการซอม การยืม การทําลาย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น
๓) การใชบัตรผานสําหรับยานพาหนะเพื่อควบคุมการผานเขา-ออกหนวยงาน
ของรัฐ และกําหนดวิธีตรวจตราสิ่งของที่นําเขาและนําออกโดยยานพาหนะ การตรวจและบันทึ ก
หลักฐานการผานเขา-ออกของยานพาหนะ สิ่งของ และผูโดยสารที่มากับยานพาหนะ ตลอดจนการจัด
เจาหนาที่เพื่อดําเนินการตรวจสอบยานพาหนะ สิ่งของและผูโดยสาร
๔) กําหนดมาตรการควบคุมบุคคลในกรณี ที่มีการกอสราง ซอมแซม หรือ
รับสงสิ่งของซึ่งกระทําเปนครั้งคราว หรือเปนการประจําในหนวยงานของรัฐ
๕) การติดตั้งระบบกุญแจรหัสในการควบคุมเจาหนาที่ในสังกัดที่ผานเขาพื้นที่
ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ กําหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับสูง
เชน สถานที่ที่ปลอดภัยในการจัดทําและจัดเก็บขอมูลขาวสารลับที่สุดและลับมาก ตลอดจนเขตหวง
หามตาง ๆ
๓.๖ การควบคุม ยานพาหนะ ในการผานเข าสู พื้ นที่ ที่มีก ารรักษาความปลอดภั ย
ภายในหน ว ยงานของรั ฐ ควรเป น ไปอย า งมี ขั้ น ตอนโดยอาจพิ จ ารณากํ า หนดมาตรการควบคุ ม
ยานพาหนะเป นระเบี ยบปฏิบั ติภ ายในหน วยงาน หรือกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย
สถานที่ ใหเหมาะสมดังนี้
๑) หน ว ยงานของรั ฐ อาจกํ า หนดให ผู ม าติ ด ต อ แลกบั ต รผ า นสํ า หรั บ
ยานพาหนะในการผานเขาพื้นที่ ทั้งนี้ มาตรการในการแลกบัตรผานยานพาหนะขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
แตละหนวยงานที่จะกําหนดใหเหมาะสมและไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามปกติ จากนั้นให
ผูมาติดตอกับผูติดตามรอการตรวจสอบ ณ ที่พักรอหรือที่รับรอง ทั้งนี้ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่หรือยามรักษาการณควรกํากับดูแลการจอดยานพาหนะใหเรียบรอยตามที่ที่จัดไว
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 รอหรื อ ที่
รับ รอง เจาหน าที่ รัก ษาความปลอดภั ยสถานที่ หรือยามรักษาการณ อ าจจําแนกบุค คลภายนอก
ที่ขออนุญาตผานเขาพื้นที่ท่ีมีการรักษาความปลอดภัยไดเปน ๒ ประเภท คือ ผูมาติดตอราชการกับ
ผูมาติดตอเปนการสวนตัว
เมื่อทราบความประสงคของผูมาติดตอแลว ใหผูมาติดตอแจงชื่อ ตําบลที่อยู
สถานที่ ทํางานหรือหน วยตน สังกัด ตลอดจนความประสงคในการติดต อกับ เจาหน าที่ รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ หรือยามรักษาการณ เพื่อแจงใหผูรับการติดตอทราบเพื่อขอรับอนุญาตเสียกอน
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เมื่อไดรับการอนุญ าตแลวจึงดําเนินกรรมวิธีออกบัตรผานชั่วคราวใหพรอมกับบันทึกหลักฐานการ
ผานเขาไว
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 ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามห ว งเวลาอั น ควร และดํ า เนิ น การตรวจสอบซ้ํ า เมื่ อ มี เหตุ ก ารณ ที่
เห็น สมควรจะทํ าการตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ห นวยงานของรัฐ และ
รายงานผลการตรวจสอบซึ่งควรแสดงขอขัดของ หรือป ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ เชน การละเลยการปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณและเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่ การชํารุดเสียหายของอุปกรณการรักษาความปลอดภัย การละเมิด
การรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ เมื่อไดรับรายงานแลวผูรับผิดชอบตองดําเนินการสั่ง
การแกไขปญหาและขอขัดของตามที่เห็นสมควร รวมทั้งเสนอแนะหัวหนาหนวยงานฯ ใหพิจารณา
แกไขปรับปรุงมาตรการและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยใหดีขึ้น
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 ย แก สถานที่ โดยพิ จ ารณาให เหมาะสมกั บ ระดับ ความสํ าคัญ ของหน วยงานของรัฐ
ประกอบกับการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม การจัดหมูตรวจหรือสายตรวจ
การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของยามรักษาการณทุกจุดและทุกหนาที่ตามหวงระยะเวลา
๓.๗.๒ จํานวนและสมรรถภาพของยามรักษาการณ ตองจัดใหมีเพียงพอกับ
การปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยตามระดับความสําคัญและคุณคาของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
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โดยพิจารณาถึงจุดออนของอาคารสถานที่ จํานวนชองทางเขาออก ลักษณะของภารกิจหนาที่ และ
ทรั พ ย สิ น ที่ ต อ งพิ ทั ก ษ รั ก ษา จํ า นวนผู ม าติ ด ต อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย จํ า นวน
ยานพาหนะที่ผานเขา-ออก จํานวนเจาหนาที่ในหนวยงาน และเวลาพักผอนของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย กรณีปญหาการขาดแคลนกําลังพลหรือมีไมเพียงพอ ตองบริหารจัดการใหสามารถ
ควบคุมพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดังกลาว รวมทั้งการประสานแผนการรักษาความ
ปลอดภั ย สถานที่ ข องหน ว ยงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข อ งในกรณี ที่ ถู ก บุ ก รุ ก หรื อ ถู ก โจมตี
ดวยกําลัง
๓.๗.๓ จัดทําระเบียบ คําสั่งหรือขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ป ระจํ า วั 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 ควรกํ าหนดหลั ก เกณฑ ในการดํ าเนิ 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 สํ า หรั บ แสดงตน
ซึ่งหนวยงานกําหนดไว และมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ โดยจัดใหทดสอบสมรรถภาพ
ขวัญกําลังใจ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหนาที่ ตามหวงเวลาที่เหมาะสม ฯลฯ
๓.๘ การปองกันอัคคีภัย
๓.๘.๑ กํ าหนดวิธีตรวจสอบการป อ งกั น อั คคี ภั ยตามห วงเวลา เชน การตั ด
วงจรไฟฟ าสําหรับ อุป กรณ ที่ใชกระแสไฟฟ าทุก ชนิดในสํานักงาน การตรวจที่ เขี่ยบุ หรี่และทิ้งเศษ
กระดาษหลังจากเลิกงาน การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟาในสํานักงานที่เสื่อมคุณภาพ การกําจัดหรือทําลายเอกสารและวัสดุที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัยโดย
การเผาไหมตัวเองหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ฟลมภาพยนตร สารเคมี สารระเหยบางประเภท
๓.๘.๒ การฝกอบรมและซักซอมการปฏิบัติของเจาหนาที่ดับเพลิง เจาหนาที่
ขนยายเอกสารและวัสดุ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และยามรักษาการณตามแผนการดับเพลิง
ของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการตรวจเครื่องมือเครื่องใช สัญญาณแจงเพลิงไหมและอุปกรณในการ
ดับเพลิงตามหวงระยะเวลาเพื่อใหมั่นใจวามีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมที่จะใชการไดทันที

๓๗

๓.๘.๓ ตรวจสอบพื้นที่ลอแหลมในหนวยงาน เชน สถานที่บางแหงที่มีการใช
เชื้อเพลิง เชน แกส น้ํามัน ไอน้ํา เพื่อปองกันการรั่วซึมอันอาจเปนเหตุใหเกิดอัคคีภัย โดยการตรวจ
ตราการเปด-ปดทอเชื้อเพลิง ทั้งในและนอกเวลาราชการ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยดําเนินไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
จึงควรกําหนดการปฏิ บัติไวลวงหนาเปน แผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงาน เพื่อให เจาหนาที่ใน
หนวยงานไดทราบหนาที่ของตน และสามารถปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
แผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงาน ควรกําหนดเรื่องสําคัญ ที่จะตองปฏิบัติไวตาม
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 สํ าหรับ จั ด เก็ บ สิ่ ง ที่ เป น ความลั บ ของทางราชการและ
ทรัพยสินมีคาหลังการเคลื่อนยาย การชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน ฯลฯ
หากเปนอาคารที่มีหนวยงานของรัฐอยูรวมกันหลายหนวย ตองมีแผนการ
ระงับอัคคีภัย โดยทั่วไปของสวนรวมกํากับอีกชั้นหนึ่ง โดยผูอํานวยการเหตุการณ ของสวนรวมจะ
ประสานการปฏิ บั ติ ของสวนหรือหน วยย อ ย เพื่ อ ให เกิ ด การบู รณาการในการดั บ เพลิงและอพยพ
เคลื่อนยาย รวมทั้งปองกันความสับสนหรือกีดขวางซึ่งกันและกัน
๓) จะตองระบุตําแหนงและหนาที่ผูอํานวยการเหตุการณ เจาหนาที่ดับเพลิงชั้นตน
เจาหนาที่ขนยาย และควบคุมสิ่งที่เปนความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของสวนหรือหนวย
ราชการไวอยางชัดเจนตามจํานวนที่จําเปน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
โดยปกติผูอํานวยการเหตุการณในเวลาราชการมักจะเปนหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้น หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สําหรับนอกเวลาราชการมักจะกําหนดให
เปนหนาที่ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน
๔) ตองระบุเรื่องการทําเครื่องหมายแสดงลําดับความสําคัญ และความเรงดวนไวที่
ภาชนะบรรจุสิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคาของสวนหรือหนวยราชการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการขนยาย การแสดงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิงที่อยู
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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 นํ า ส ง ไปรั บ การ
รักษาพยาบาลโดยดวน พรอมทั้งกั้นเขตบริเวณเพลิงไหมและหามบุคคลผานเขาพรอมกับแจงเหตุให
เจาหนาที่ตํารวจทองที่ทราบ เพื่อสอบสวนหาหลักฐานและสาเหตุการเกิดเพลิงไหมตามลําดับ
๖) นอกจากนี้ ในแผนระงับอัคคีภัยของสวนหรือหนวยราชการ จะตองกําหนดใหมี
การใหความรูเกี่ยวกับประเภทของไฟ การซักซอมและการทดสอบเจาหนาที่ทุกฝายอยางนอยปละ ๑
ครั้ง เพื่อเสริมสรางความชํานาญในการดับเพลิง การอพยพเคลื่อนยายบุคคล การขนยายสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของทางราชการ รวมทั้งจัดใหมีการสาธิตวิธีชวยเหลือ
บุคคลที่ติดอยูในลิฟทกรณีกระแสไฟฟาขัดของจากเหตุเพลิงไหมและวิธีขนยายวัสดุจากอาคารสูง ๆ
ฯลฯ
การซักซอมและการทดสอบจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับกําลังเจาหนาที่และ
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 ค าของงบประมาณและประสิ ท ธิภ าพที่ จ ะได รับ จากอุ ป กรณ
ดังกลาวประกอบกัน

๓๙

หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาของเรื่องที่จะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบในการประชุม และ
อาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการแทนได ในการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับ ตองกําหนดมาตรการขึ้นเพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับที่จะเกิดขึ้นจากการประชุม เชน ขอยุติ
ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย การบรรยายสรุป และเหตุการณที่ปรากฏในการ
ประชุมลับ ฯลฯ มิใหรั่วไหล หรือถูกเปดเผยกอนเวลา
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เปนการนํามาตรการการรักษาความปลอดภัย ทั้ง
๓ สวนเขาไวดวยกันดังนี้ คือ
๑. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล จะตองมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
การรับรองความไววางใจบุคคลที่จะเขาถึง หรือเกี่ยวของกับการประชุมทุกคน โดยใหอยูในความ
ควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
๒. ตองมีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ กําหนดขอบเขต/ระดับความสําคัญของ
พื้นที่การประชุม เชน พื้นที่หวงหามเด็ดขาด และมีการตรวจสอบพื้นที่การประชุม โดยใหอยูในการ
ควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
๓. ตอ งมี ก ารรักษาความปลอดภั ยเกี่ย วกั บ ขอ มู ลข าวสารลั บ และข อมู ล ขาวสารสําคัญ ที่
ปรากฏในการประชุม ทุก เรื่อง โดยใหอยูในความควบคุมของนายทะเบีย นขอมู ลขาวสารลับ และ
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยการประชุมลับ ทั้งนี้ หลักการปฏิบัติอางอิงตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ รวมทั้งการกําหนดมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครือขายสารสนเทศ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอรแบบพกพา
ความรับผิดชอบในการประชุมลับ
ผูที่ไดรับมอบหมายให เป นผูดํ าเนิ นการในการจัดประชุมลับ ถาเป นการจัดประชุ มรวมกั น
ระหวาง ๒ หนวยงาน ใหตกลงกันวาหนวยงานใดจะเปนผูจัดการการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับ ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่ก็ได
ผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดประชุมตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เพื่อควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสําหรับการประชุมดังกลาว
๒. แตงตั้งนายทะเบี ยนขอมูลขาวสารลับ ในการประชุมลับ เพื่ อควบคุมขอมูลขาวสารลับ
ภายในหองประชุม

๔๐

ขอพิจารณาการรักษาความปลอดภัย
๑. กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
กําหนดพื้นที่ควบคุมที่จะใชในการประชุมลับ แสดงแนวเขตหวงหามติดปายใหชัดเจน
รวมถึงพื้นที่ (หอง) ของผูเขารวมประชุมและสถานที่จัดเก็บสิ่งที่เปนความลับ จัดวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ไวลวงหนากอนประชุม ๒๔ ชั่วโมง มาตรการจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญของการประชุม
กรณี ต อ งใช อ าคารรวมกั น การกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย ควรให
ครอบคลุ ม ไปถึ งชั้ น ที่ เหนื อ ขึ้ น ไป ๑ ชั้ น และใต ล งมา ๑ ชั้ น เป น อย างน อย รวมทั้ งอาณาบริเวณ
โดยรอบทุกดาน
เมื่อไดกําหนดพื้นที่และมาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาที่ที่มีความ
จํ า เป 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
๒. การดําเนินการรักษาความปลอดภัย
บัตรผานหรือบัตรแสดงตนสําหรับใชในการควบคุมบุคคลที่จะผานเขาไปในพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัย เพื่อใหเกิดความชัดเจนของผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควร
จัดทําบัตรผานหรือบัตรแสดงตนอยางนอย ๓ แบบ ดังนี้
แบบ ๑ สํ าหรับ ผู เข า รวมประชุ ม โดยเฉพาะบุ ค คลที่ จ ะต อ งอยู ในห อ งประชุ ม ใน
ระหวางหรือตลอดหวงเวลาที่มีการประชุม เชน ผูเขาประชุม ผูมีห นาที่ชี้แจง ผูเขาฟงการประชุม
เจาหนาที่บันทึกเสียงการประชุม และผูจดรายงานการประชุม เปนตน
แบบ ๒ สําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการประชุม
แบบ ๓ สําหรับเจาหนาที่เทคนิค เจาหนาที่บริการและทําความสะอาด ชางเทคนิค
ตลอดจนเจาหนาที่ปฏิบัติการสนับสนุนที่เกี่ยวของใกลชิดกับการประชุม
สําหรับผูเขาถึงการประชุมและอยูในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย แตมิไดรวมใน
การประชุม เชน เจาหนาที่พิมพเอกสารลับเกี่ยวกับการประชุม เจาหนาที่บันทึกเสียง เปนตน จะใช
บัตรดังกลาวแบบใดแบบหนึ่ งหรือกําหนดแบบบัตรเป นพิ เศษมากกวาสามแบบที่ กลาวมาขางต น
ขึ้นก็ได แตจะตองกําหนดหรือแสดงสิทธิการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ ของบัตรดังกลาวไวใหชัดเจนดวย เพื่อ
ปองกันการใชสิทธิโดยไมถูกตอง
บัตรผานหรือบัตรแสดงตนแตละแบบจะตองมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด และ
มี รู ป ถ าย ลายมื อ ชื่ อ หรือ สิ่ งพิ สู จ น ท ราบอื่ น ๆ เช น คํ านํ า หน า นาม ชื่ อ สกุ ล ความสู ง น้ํ า หนั ก
ตําแหนง เปนตน เพื่ อใหสามารถพิสูจนทราบตัวบุคคลไดทันที และใหกลัดติดที่หนาอกเสื้อหรือที่
กระเปาเสื้อหรือติดสายคลองคอ เพื่อใหเห็นไดเดนชัดตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่

๔๑

การตรวจทางเทคนิค
หมายถึง การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยโดยใชประสาทสัมผัสและเครื่องมือเทคนิค
เช น เครื่อ งมื อ ตรวจสอบการดั ก ฟ ง เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบการล ว งล้ํ า เครื่อ งมื อ ตรวจสอบการก อ
วินาศกรรม เปนตน เมื่อไดกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภั ยในการประชุม ลับ จะตอ งดํ าเนิ น การตรวจสอบทางเทคนิ คให ทั่ วบริเวณ การ
ดําเนินการดังกลาวตองใชเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ แตถาหากการประชุมลับนั้นมี
ความสําคัญมาก อาจขอรับการสนับสนุนจากองคการรักษาความปลอดภัยใหมาดําเนินการได เมื่อ
องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลวใหสงมอบความรับผิดชอบพื้นที่นั้นแกเจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยหรือผูแทนเปนลายลักษณอักษร การตรวจสอบทางเทคนิคดังกลาวก็เพื่อเปน
หลักประกันวา
๑. บุคคลภายนอกหองประชุมซึ่งไมมีอํานาจหนาที่เขาถึงการประชุมลับจะไมสามารถไดยิน
เรื่องราวระหวางดําเนินการประชุมหรือไดเห็นความเปนไปในหองประชุม
๒. ตองไมมีเครื่องมือที่ใชเพื่อการจารกรรม กอวินาศกรรม และ/หรือเอกสารหรือสิ่งที่ใชเพื่อ
การกอกวน บอนทําลาย อยูในสถานที่ประชุมและพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีจําเปน อาจใหมีการตรวจทางเทคนิคตอบรรดาวัสดุ หีบหอ กระเปา หรือสิ่ง
อื่น ๆ ที่จะนําเขามาในหองประชุมและในบริเวณพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และในระหวางที่
การประชุ ม กํ าลั งดํ าเนิ น อยู อาจจั ด ให มี ก ารเฝ าตรวจทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส และ/หรือ เฝ าตรวจการ
ติดตอสื่อสารทางสาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการตรวจทางเทคนิคอีกชั้นหนึ่ง
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 ในกรณีที่อนุญาตใหบุคคลอื่น เชน ผูสื่อขาว ชางภาพ หรือสื่อมวลชน เปนตน
เขาไปในหองประชุม ที่ทําการของผูเขาประชุม หรือสถานที่ที่ใชเก็บสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
จะตองจัดทําบั ตรแสดงตนพิ เศษเฉพาะกรณี ขึ้นสําหรับให บุคคลเหลานั้นใชแสดงตัวโดยกลัดติดที่
หนาอกเสื้อหรือที่กระเปาเสื้อหรือติดสายคลองคอใหเห็นอยางชัดเจนตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่
๑.๓ กอนเริ่มการประชุมลับตองดําเนินการดังนี้
๑) ใหผูสื่อขาว ชางภาพ หรือสื่อมวลชน ออกไปนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย หรือจัดใหอยูในขอบเขตที่อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
๒) กอนออกจากพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ใหเก็บบัตรแสดงตนที่ได
แจกจายให
๓) ถามีความจําเปนก็ใหมีการตรวจทางเทคนิคกอนการประชุมลับอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปนหลักประกันวาหองประชุมนั้นอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยางแทจริง

๔๒

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
บันทึก จัดเก็บ และ/หรือสงภาพหรือขอความ ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขาไปในหองประชุม
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูจัดการประชุมเปนลายลักษณอักษร เพราะเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่
กลาวมานี้สามารถใชในการจารกรรม การกอวินาศกรรม และการบอนทําลายได จึงจําเปนตองกวดขัน
การนําเครื่องมือเหลานี้เขาไปในหองประชุมเปนพิเศษ
ถามีความจําเปนจะตองจัดที่ทําการ ที่พักรอใหแกผูเขาประชุม ใหผูจัดการประชุมจัด
ขึ้นในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ถาจัดนอกเขตพื้นที่ดังกลาว จะตองจัดวางมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยใหดวย
๓. การประสานงานการรักษาความปลอดภัย
หากผูเขาประชุมแตละฝายเห็นวา จําเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เพื่อใชเฉพาะฝายตนขึ้น มาตรการที่กําหนดขึ้นนั้ นก็จะตองสอดคลองกับ ระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุมลับของสวนรวมดวย และใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของแตละฝาย
ประสานงานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับนั้น
๔. ผูมาติดตอ
เพื่ อใหการควบคุมบุคคลที่มาติดตอกับผูเขาประชุมเปนไปโดยเรียบรอยและรัดกุม
ผูจัดการประชุมตองกําหนดใหมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะในเรื่องตาง ๆ (ระเบียบฯ ขอ ๓๗
(๕) (๖) และ ๔๕ (๒) ไวดวย) เชน
๔.๑ จัดที่พักสําหรับผูมาติดตอและที่จอดยานพาหนะไวเปนสัดสวน
๔.๒ จัดใหมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตน
๔.๓ จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับผูมาติดตอ
ฯลฯ
การติดตอตองใหผูเขาประชุมมาพบผูมาติดตอ ณ ที่พักตามที่พักสําหรับผูมาติดตอ
เทานั้น ไมสมควรใหเขาไปพักรอในหองพักรอของผูเขารวมประชุม
๕. การแถลงขาวตอสื่อมวลชน
ถาจะตองมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการประชุมลับตอสื่อมวลชน ผูจัดการประชุมควร
ดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ จัดสถานที่สําหรับแถลงขาวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพื้นที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัย
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๕.๒ ควบคุมการแถลงขาวใหเปนไปโดยเหมาะสม ผูแถลงขาวตองไดรับการแตงตั้ง
และเรื่องที่จะแถลงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมเสียกอน ในกรณีมีผูแถลงขาวหลายคน 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
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 ไดแ ก ความประมาทเลิน เลอ ความไม สุขุ มรอบคอบ ความเกี ยจครานและยอ หยอนต อหน าที่
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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
๑.๒ ถ า การรัก ษาความปลอดภั ย ของส ว นราชการอื่ น ถู ก ละเมิ ด ต อ งรี บ รายงาน
ผูบังคับบัญชาของตนหรือองคการรักษาความปลอดภัยเพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐที่ถูกละเมิดนั้น
ทราบโดยเร็วที่สุด
๒. เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
ที่เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจะตองรีบดําเนินการดังนี้
๒.๑ สํ า รวจและตรวจสอบความเสี 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
ควบคุ มข อมู ลข าวสารลับ (ทขล.๓) ตามระเบี ยบวาด วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔
๒.๕ แกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัยขึ้นอีก
๒.๖ หากปรากฏหลักฐานหรือสงสัยวาถูกจารกรรมหรือถูกกอวินาศกรรม ใหรายงาน
ขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป เชน การตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแจง
เจาหนาที่ตํารวจ หรือขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย เปนตน
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๓. เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ แจงใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูที่
เกี่ยวของทราบทันที
๓.๒ สอบสวนเพื่ อให ท ราบวาผูใดเป นผู ละเมิ ดและผูใดเป น ผูรับผิ ดชอบตอ 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
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

๔๖

๑. พิ จ ารณาว า การละเมิ ด ได ทํ า ให ค วามสํ า คั ญ ของสิ่ งที่ เป น ความลั บ ของทางราชการ
เปลี่ย นแปลงไปหรือ ไม สมควรที่ จ ะลดชั้ น หรือ ยกเลิ ก ชั้ น ความลั บ ของสิ่ งที่ 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 ว ยงานของรัฐ ของตน หรื อ
หน วยงานของรัฐหน วยอื่ น ในการนี้ อาจตอ งเปลี่ย นนโยบาย เปลี่ ยนแผน พรอมทั้ งป จจั ยต าง ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
--------------------------------------------

