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 คําแนะนําการปฏิบัติตาม 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม  

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

บทนํา 
 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒            
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  และมีผลบังคับใชแทนระเบียบ  
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒   
เนื่องจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บังคับใชมาเปนเวลานาน 
ประกอบกับกฎหมายขอมูลขาวสารมีผลบังคับใช ทําใหการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารถูก
ยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งเปน
อนุบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ เพ่ือปองกันขอมูลขาวสารลับของทางราชการมิให ร่ัวไหล 
นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  และตอมาเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี๑๓๔  ตอนพิเศษท่ี ๒๘๕ ง หนา ๑ - ๖  กําหนดใหมี
ผลบังคับใชในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  จึงเปน
ท่ีมาของการทบทวนและปรับปรุงคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ฉบับนี้  

 

เหตุผลความจําเปน 

 ในการปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
เนื่องจากระเบียบดังกลาวมีการประกาศใชมาเปนเวลานาน บทบัญญัติในบางเร่ืองอาจไมสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของสถานการณปจจุบัน เชน การเกิดขึ้นของภัยคุกคาม โดยปรากฏภัยคุกคาม       
รูปแบบใหม ท้ังภัยท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย รวมท้ังภัยทางระบบเครือขายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากแนวคิดดังกลาวจึงมีการปรับปรุงแกไขเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหสิทธิกับประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารในหนวยงาน  
ของรัฐสอดคลองกับรัฐธรรมนูญสวนสิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีหลักการและแนวคิด “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” และตามมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ใหกําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใชเปนแนวปฏิบัติควบคุมมิใหขอมูลขาวสารลับของทางราชการ
ร่ัวไหลไปยังผูไมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ   

 
- ราง -  



๒ 
 

 

 ภายหลังจากการยกเลิกบทบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารในระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ขณะท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ คงกําหนดไวเฉพาะประเภทชั้นความลับ เนื่องจากมี
ความจําเปนท่ีจะตองกลาวถึง สวนการปฏิบัติดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ
ของทางราชการ ใหยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔    

 

           ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงานของรัฐใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ  
  ๑.  ใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยและเห็นถึงความจําเปนท่ี
ตองกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยั 
  ๒.  ดําเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว  
ท้ังนี้ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให เหมาะสมกับความสําคัญ  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
สถานการณ  ส่ิงแวดลอม และงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ  
  ๓.  ควบคุม กํากับ และดูแลมาตรการการรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนทบทวน 
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อหยุดย้ังภัยอันตรายหรือบรรเทา
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินภายในหนวยงานของรัฐได 
 

  ท้ังนี้ เมื่อป ๒๕๕๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) ไดประกาศใชเพ่ือปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในขณะนั้น  และตอมเมื่อป ๒๕๖๐ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) ไดประกาศใช     
โดยแกไขเพิ่มเติมตามภัยคุกคามท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดานเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนท่ีมาใหมีการปรับปรุงระเบียบฯ ใหเหมาะสมรองรับภัยคุกคามดังกลาว เพิ่มขอบัญญัติ
ท่ีจําเปนตอการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแหงชาติท่ีมีประสิทธิภาพ  
  

ตอนท่ี ๑ 
    หนาท่ีของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
   

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ กําหนดให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ0

๑ มีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยหนวยงานของตน  โดยสรุปหนาท่ีท่ีตอง
ดําเนินการหรือมอบหมายแลวแตกรณี ดังตอไปนี ้
                                                 
๑  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดนิยาม “หนวยงานของรัฐ” 

หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๓ 
 

๑. กํากับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความ 
ปลอดภัยแหงชาติ กับเจาหนาท่ีของรัฐ ผูมาติดตอ และบุคคลภายนอกซึ่งมาปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน ท้ังนี้ บุคคลภายนอกหมายรวมถึง เอกชนท่ีทําสัญญาจาง ท้ังท่ีเปนการจางเหมาบริการ 
สัญญาจางทําของ และสัญญาจางประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีผลใหบุคคลเหลานั้นเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
หรือเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน รวมไปถึงการจัดจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจาก
หนวยงานภายนอก 

๒. แตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยและผูชวย  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
ดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแล ใหความรูและสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในหนวยงานของตน และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เร่ืองหนาท่ีของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยกําหนดไว 
  ๓.  รับรองความไววางใจเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานภายในหนวยงานของตน เพื่อให
เขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ ตลอดจนการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจท่ีสําคัญ   
โดยดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  ซึ่งกําหนดใหตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคล  ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควรอาจรองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานดําเนินการใหได  

ท้ังนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นอาจพิจารณามอบหมายการรับรองความไววางใจ 
ในชั้นลับ หรือชั้นลับมากใหแกผูซึ่งไดรับมอบหมายได 
  ๔.  นําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  มากําหนดวิธีปฏิบัติหรือกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยภายในหนวยงานใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
  ๕.  จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีของรัฐทราบถึงความจําเปนและมาตรการของการ
รักษาความปลอดภัย  และจัดใหมีการทบทวน อบรมเพ่ิมเติมตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย 
  ๖.  จัดใหมีการดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดยกําหนดมาตรการ
กับบุคคลท่ีจะเขามาปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมท้ังบุคคลท่ีขอโอนยาย หรือกลับเขารับราชการ
ใหม ท้ังนี้ ท้ังท่ีมีสถานภาพเปนเจาหนาท่ีของรัฐและบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน  
  ๗. ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายชี้แจงบุคคลท่ีจะพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางราชการใหตระหนักและทราบถึงความเสียหายกรณีเปดเผยส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ 
โดยกํากับดูแลใหจัดทําบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือ
ตําแหนงหนาท่ี และรับคืนขอมูลขาวสาร หลักฐานตาง ๆ     



๔ 
 

  ๘.  ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย รักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีโดยกําหนดมาตรการเพ่ือพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกท่ีสงวน 
อาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ เจาหนาท่ีของรัฐ ขอมูลขาวสาร ศูนยสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค 
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม 
และการกอการราย  
  ๙.  ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย รักษา
ความปลอดภัยในการประชุมลับ โดยกําหนดมาตรการเพ่ือพิทักษรักษาส่ิงท่ีเปนความลับของทาง
ราชการท่ีเกี่ยวของกับการประชุมลับไมใหร่ัวไหล หรือถูกรบกวน ขัดขวาง หรือถูกจารกรรม รวมท้ัง
คุมครองบุคคลและสถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม  ท้ังนี้ กรณีเปน
เจาของเร่ืองหรือเจาภาพจัดการประชุมอาจมอบหมายใหบุคคลท่ีเหมาะสมดําเนินการแทนได โดย
แตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  
และแจงใหผูเขารวมการประชุมตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ 
  ๑๐. ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยกําหนด
มาตรการเพ่ือปองกันการละเมิด ฝาฝน หรือละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย       
ท่ีกําหนดไว  
  ๑๑. ดําเนินการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยแจง
หนวยงานเจาของเร่ืองเดิมหรือเจาของสถานท่ีหรือผูเกี่ยวของทราบทันที ท่ีปรากฏหลักฐานวามีการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย และตองสอบสวนใหทราบถึงผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิดนี้  
โดยพิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเกิดเหตุซ้ํา  ตลอดจนดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
ตอผูละเมิด ผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
กําหนดใหมีองคการรักษาความปลอดภัย ๓ ฝาย ประกอบดวย ๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี  เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน ๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร 
และ ๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายตํารวจ  โดยองคการรักษาความปลอดภัยท้ัง ๓ ฝายมีหนาท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

๑.  องคการรักษาความปลอดภัยทุกฝายประสานการปฏิบัติ ประชุมรวมกัน เพื่อจัด 
ใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบัตติามระเบียบฯ 

๒.  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ กํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไข 
ขอบกพรองในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐแตละฝาย รวมถึงการอบรม 
บุคลากรท่ีเกี่ยวของตามความจําเปน 



๕ 
 

๓. ดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลท่ีจะไดรับมอบหมายความ 
ไววางใจใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ บุคคลท่ีมีประวัติและพฤติการณนาสงสัย และ
บุคคลท่ีจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีสําคัญหรือตําแหนงท่ีสําคัญ หรือ
เกี่ยวของกับทรัพยสินมีคาของแผนดินตามท่ีหนวยงานของรัฐแตละฝายรองขอ 
  ๔.  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงสวนราชการสังกัดรัฐสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีเห็น
ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งหนวยงานดังกลาวรองขอคําแนะนําหรือขอคิดเห็น   
 

การดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐ 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ
หนวยงานสาขา มีหนาท่ีจัดใหมีการดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน ดังนี้
  ๑. นําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําไปวางแผนกําหนดวิธีปฏิบัติ โดยประสาน
มาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกเร่ืองเขาไวดวยกัน  ไดแก การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
บุคคล  ขอมูลขาวสารลับ และสถานท่ี ใหเหมาะสมกับภารกิจ สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอม ภัยคุกความ
และระดับความเส่ียงของหนวยงานของตน  

 ๒. ตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาท่ีระบุไวในแผน 
๓. แผนและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐ ตองสอดคลองกับ 

ภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ และไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี ตองไมหละหลวมจนทําใหเกิด
จุดออนในการรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัยท่ีมีหนาท่ี
ใหคําแนะนําหนวยงานของตนตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไว 

๔. หัวหนาหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ 
หนวยงานสาขา ตองแตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย  เพื่อกํากับดูแลบริหารงานดาน
การรักษาความปลอดภัย  และแตงตั้งผูชวยไดตามความเหมาะสม    
 

   



๖ 
 

๕. กรณีท่ีหนวยงานของรัฐทําสัญญาจางกับบุคคลภายนอก ท่ีเปนคูสัญญา ตองปฏิบัติ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ในเร่ืองมาตรการการรักษาความปลอดภัยดวย การกําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ      
ท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงานสาขามีหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
หนวยงานของตน รวมถึงการดําเนินการกํากับดูแลในสวนของบุคคลภายนอกท่ีเปนคูสัญญาท่ีมา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อ  

            ๕.๑ เปนการกําหนดความรับผิดชอบโดยตรง ใหอํานาจควบคุมและส่ังการตาม
ดุลพินิจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐตองดําเนินการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงาน
ท่ีตนบังคับบัญชาอยู 

         ๕.๒ เปนการควบคุมบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ  
โดยบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญานั้นตองเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยท่ี
กําหนดไว 

      ๕.๓ เปนมาตรการปองกันและปองปรามบุคคลจากบุคคลภายนอกผูเปนคูสัญญา 
มิใหกระทําการอันเปนการละเมิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ท้ังโดยตั้งใจหรือประมาทก็ตาม  ท้ังนี้ การท่ีบุคคลภายนอก
ผูเปนคูสัญญาตองรับทราบท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบนั้น ถือเปนประโยชนของหนวยงานของรัฐ  เพราะ
เมื่อเกิดเหตุใด ๆ ก็ตาม อันเปนผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหรือสรางความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐขึ้นแลว   หนวยงานของรัฐจะสามารถดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกผูเปน
คูสัญญานั้นได 

 ๖.  เมื่อหนวยงานจะมอบหมายใหบุคคลเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ      
จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

     ๖.๑  กอนรับรองความไววางใจใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล   
ผูนั้น ซึ่งอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบประวัติฯให  โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการท่ีองคการรักษาความปลอดภัยแตละฝายกําหนด 

     ๖.๒  การมอบหมายใหบุคคลเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับใหยึดหลัก “จํากัดใหทราบ
เทาท่ีจําเปน” 

     ๖.๓  ให เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูชวยฯ และหรือ
ผูบังคับบัญชา ชี้แจงใหผู ท่ีได รับมอบหมายรับทราบวา ตนเองจะเขาถึงไดเฉพาะเร่ืองท่ีไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
       ๖.๔  หามผูท่ีไมไดรับมอบหมาย แอบอางตําแหนง หนาท่ี เพ่ือจะเขาถึงส่ิงท่ีเปน
ความลับของทางราชการ 

 ท้ังนี้ การเขาถึงชั้นความลับแบงเปน ๒ ประเภท คือ  
 ๑. บุคคลท่ีเพิ่งไดรับการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของทางราชการ 
 ๒. บุคคลท่ีผานการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของทางราชการแลว   
     และไดเล่ือนระดับการเขาถึงชั้นความลับใหสูงขึ้นจากเดิม 



๗ 
 

ในการนี้ หัวหนาหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือ 
หนวยงานสาขาตองกําหนดขั้นตอนการเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิด
ความสับสนในการปฏิบัติ ยกเวนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานพิเศษ  โดย
จําเปนตองมอบหมายใหบุคคลในสังกัดเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการทันทีท่ีบรรจุเขารับ
ราชการ  ลักษณะงานเชนนี้จะสามารถรวมขั้นตอนการเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการท้ัง  ๒  
ประเภทขางตนเขาไวเปนขั้นตอนเดียวกันได 
 

          ผูท่ีไดรับการรับรองความไววางใจและมอบหมายใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทาง
ราชการจากหัวหนาหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขา  หรือผูท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐท้ังระดับกรม เทียบเทากรม และหนวยงานยอยหรือหนวยงาน
สาขามอบหมายใหดําเนินการแทน  ผูน้ันจะเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการไดเฉพาะสวนท่ี
ไดรับมอบหมายเทานั้น  ไมมีอํานาจเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการในชั้นเดียวกันอ่ืน ๆ ท่ีตน
ไมมีสวนเกี่ยวของ   

 

หมวด ๒ 

ประเภทช้ันความลับ 
 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
กําหนดไวเฉพาะประเภทชั้นความลับ  เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันขอมูลขาวสารลับของ
ทางราชการมิใหร่ัวไหล ไดกําหนดใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ      
พ.ศ.๒๕๔๔ ไวแลว 

  

  ชั้นความลับ หมายถึง ระดับความสําคัญหรือคุณคาท่ีเจาของเร่ืองเดิมหรือหนวยงาน
กําหนดใหแกส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ 1

๒  ในการกําหนดชั้นความลับจะมีหลักเกณฑในการ
พิจารณากําหนดชั้นความลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกําหนดชั้นความลับนําหลักเกณฑจากระเบียบ
ดังกลาวพิจารณาในการกําหนดชั้นความลับแกขอมูลขาวสารลับท่ีจัดทําขึ้น  อยางไรก็ดี ในการจัดทํา
ขอมูลขาวสารลับจะตองดําเนินการโดยผูท่ีผานการรับรองความไววางใจในระดับท่ีสูงหรือเทากับระดับ
ความลับท่ีจัดทํา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ท้ังนี้ รวมถึงการกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดทําขอมูลขาวสารลับใหเปนพื้นท่ี
ควบคุมหรือพื้นท่ีหวงหามดวย 

 

                                                 
๒ สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ หมายความวา ขอมลูขาวสาร บรภิัณฑ ยุทธภณัฑ ท่ีสงวน การรหสั ประมวลลับ และสิ่งอ่ืนใด

บรรดาท่ีถือวาเปนความลับของทางราชการ 



๘ 
 

  ชั้นความลับของทางราชการท่ีระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มี ๓ ชั้นความลับ คือ ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ หนวยงานของรัฐควร
กําหนดชั้นความลับตอส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการใหเหมาะสมกับระดับความสําคัญ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพ 
 

ความหมายของช้ันความลับกับการรักษาความปลอดภัย 

  “ชั้นความลับ” ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล หมายถึง  
๑) เจาหนาท่ีของรัฐไดรับความไววางใจจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเขาถึงหรือ 
     ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ 
๒) เจาหนาท่ีของรัฐไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ใหกําหนดชั้นความลับระดับใดระดับหนึ่งแกส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  
 

           ท้ังนี้ มิไดหมายความถึงอํานาจท่ีมีอยูแลวตามตําแหนง 
 

  “ชั้นความลับ” ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ หมายถึง 
ระดับความสําคัญหรือคุณคาของส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการทุกประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิง
ขอมูลขาวสารท่ีจะตองไดรับการพิทักษรักษา เพื่อปองกันมิใหผูไมมีอํานาจหนาท่ีไดลวงรูหรือเขาถึงได 
 

  “ชั้นความลับ” ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี หมายถึง ระดับ
ความสําคัญของพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย เชน ท่ีเก็บรักษาส่ิงของท่ีเปนความลับของ
ทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน ท่ีประชุมลับ ท่ีสงวน สํานักงานและท่ีพักอาศัยของ
บุคคลสําคัญ ท่ีทางราชการตองจัดใหมีการอารักขาหรือรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษ เปนตน ซึ่งอาจ
เปรียบเทียบไดดังนี้ เขตหวงหามเด็ดขาด เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับท่ีสุด” หรือ “ลับ
มาก”  เขตหวงหามเฉพาะ เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับมาก” หรือ “ลับ”  สวนพื้นท่ี
ควบคุม เทากับหรือเทียบไดกับชั้นความลับ “ลับ” 
     
 

หลักการพิจารณาช้ันความลับ 

           การพิจารณาวาส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการส่ิงใดควรกําหนดชั้นความลับช้ันใด    
ใหยึดหลักระดับความเสียหายตอความมั่นคงของชาติและผลประโยชนแหงรัฐเม่ือส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางราชการนั้น ๆ ถูกเปดเผย  ซึ่งแบงเปน ๓ ระดับ  คือ  เม่ือส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ
ถูกเปดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรงท่ีสุด ใหกําหนดชั้นความลับ “ลับท่ีสุด”  กรณีส่ิงท่ีเปน
ความลับของทางราชการถูกเปดเผยแลวสงผลกระทบอยางรายแรง ใหกําหนดชั้นความลับ “ลับมาก”  
และหากส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการถูกเปดเผยแลวกอใหเกิดความเสียหาย ใหกําหนดชั้น
ความลับ “ลับ”  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน เชน 
 



๙ 
 

  กําหนดชั้นความลับ “ลับท่ีสุด” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายรายแรงท่ีสุด   
ตอความมั่นคงและอํานาจอธิปไตยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของชาติและผลประโยชนแหงรัฐ  
รวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ  เปนตน 
 

  กําหนดชั้นความลับ “ลับมาก” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายรายแรง         
ตอการบริหารราชการแผนดิน  การบริหารงานยุติธรรม  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
ระบบสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม เปนตน   
 

  กําหนดชั้นความลับ “ลับ” กรณีหากถูกเปดเผย จะมีความเสียหายตอสิทธิมนุษยชน  
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ  เปนตน       

 

ผลเสียถากําหนดช้ันความลับต่ําเกินไป 

  การกําหนดชั้นความลับต่ําเกินไป หรือมิไดกําหนดชั้นความลับตอส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางราชการกอใหเกิดผลเสียดังตอไปนี้ 

๑.  เปนการขัดตอหลักการ “การจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปน” เพราะการกําหนดชั้น 
ความลับต่ํากวาคาของความลับท่ีควรจะเปน ยอมทําใหผูท่ีเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ    
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และโอกาสท่ีความลับจะร่ัวไหลก็มีมากขึ้นดวย 

๒.  การมิไดกําหนดชั้นความลับตอส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ ทําใหความลับ 
เผยแพรไปยังบุคคลซึ่งไมมีอํานาจหนาท่ี 

 ผลเสียท้ังสองประการดังกลาวขางตน จะทําใหเกิดความเสียหายสืบเนื่องตอมาอีก
หลายประการ เชน ทําใหฝายตรงขามสามารถรวบรวมขาวสารไดงายขึ้น ทําใหเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตบุคคล ทรัพยสิน และผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของทางราชการ ทําใหกระทบตอความมั่นคง  
ปลอดภัยของประเทศชาติ โอกาสในการแขงขันทางเศรษฐกิจโลก หรือทําใหกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และเสถียรภาพของรัฐบาล เปนตน 
 

ผลเสียถากําหนดช้ันความลับสูงเกินไป  

  การกําหนดชั้นความลับสูงเกินไปเปนการทําความยุงยากและเปนภาระแกผูปฏิบัติ 
และอาจเปนผลเสียตอการพิทักษส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการได ผูท่ีมีหนาท่ีกําหนดชั้นความลับ
จึงควรใชดุลพินิจในการกําหนดชั้นความลับใหเหมาะสม โดยผลเสียตอกรณีดังกลาวมีดังนี้ 

๑.  ทําใหการปฏิบัติงานตองลาชา เพราะจะตองใชมาตรการพิทักษรักษาสูงขึ้น        
เพิ่มภาระในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  และเสียเวลาในการดําเนินกรรมวิธีตอส่ิงท่ีเปนความลับ   
ของทางราชการเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน 

๒.  ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ  ในการดําเนินการเพื่อ 
พิทักษรักษาส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว 

๓. เมื่อส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีมีชั้นความลับสูงเกินไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
อาจทําใหผูปฏิบัติตระหนักถึงความสําคัญของชั้นความลับนอยลง 



๑๐ 
 

๔. เปนอุปสรรคตอการเผยแพรเร่ืองซึ่งสมควรเปดเผยใหประชาชนไดทราบ เพื่อสราง 
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน โดยท่ีเร่ืองนั้นไมเปนอันตรายตอประเทศชาติ
หรือไมกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ
 

คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) ประกอบดวยกรรมการ  ๒๔  คน  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
โดยมีรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และหัวหนาหนวยงานของรัฐตาง ๆ  
เปนกรรมการ  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามขอ ๒๐ ของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  และเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการ
รักษาความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการ  ประธานกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ    
มีคําส่ังท่ี ๑/๒๕๕๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ (อป.กรช.) ประกอบดวยอนุกรรมการ ๑๑ คน  มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีตาม    
ผนวก ๑           

 

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๙  (เพื่อจัดตั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ไดกําหนดใหปรับ โอน ยาย ภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาดําเนินการในนามของกระทรวงดิ จิ ทัลฯ  รวมท้ังการปรับเป ล่ียนตําแหนง
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ จากปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชนกัน 

 
หมวด ๔ 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
  

 เนื่องจาก “คน” เปนท้ังจุดออนและจุดแข็งสําหรับการดําเนินการรักษาความปลอดภัย
และการรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลจึงเปนมาตรการ      
ท่ีตองมีความแนชัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยปราศจาก
ขอโตแยงท่ีเกิดจากการตีความระเบียบท่ีตางกัน  นอกจากนี้ กฎหมายปจจุบันใหความสําคัญเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินการและการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลในหนวยงานของรัฐมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลประวัติบุคคล  ดังนั้น จึงตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เพื่อรองรับและคุมครองการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๑๑ 
 

โดยยึดหลักการท่ีวา “การรักษาความปลอดภัยทุกประเภทจะสําเร็จไดจะตองขึ้นอยู 
กับคน ท่ีเกี่ยวของเปนองคประกอบสําคัญ” มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล        
ถือเปนมาตรการสําคัญในการสรรหา คัดกรองเพื่อใหได “คน” ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเชื่อไดวา
ไมมีพฤติการณ ท่ี เปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแห งรัฐ มาตรการในการสรรหา              
และคัดกรอง “คน” ก็เพื่อใหไดผูท่ีมีจุดออนหรือจุดบกพรองนอยท่ีสุดท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาท่ีท่ีจะมอบหมาย 
 

          การดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 

 หนวยงานของรัฐ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดย 
 ๑.  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 
 ๒.  รับรองความไววางใจบุคคล เพื่อใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  
      หรือปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีสําคัญหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ 
               ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  จัดทําทะเบียนความไววางใจ  
๔.  อบรม/ชี้แจง เร่ืองการรักษาความปลอดภัย และเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษา 

ความปลอดภัย2

๓ อยางตอเนื่อง 
 

 การดําเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เร่ืองการตรวจสอบ 
ประวัติและพฤติการณบุคคล และการรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของ 
ทางราชการแลว  ยังมีขั้นตอนการดําเนินการท่ีตองปฏิบัติเพิ่มเติม คือ 

๑. ตองสอดสองดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ในหนวยงานของตนวา เกิดการ  
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงานของรัฐ ตอความมั่นคงหรือผลประโยชนของชาติ
หรือไม  กรณีพบวามีพฤติการณดังกลาวใหยายเจาหนาท่ีผูนั้นออกจากหนาท่ีเดิมไปยังสวนงาน        
ท่ีจะเกิดผลกระทบนอยลง และใหตรวจสอบหาขอเท็จจริงหรือผลความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

๒. กําหนดมาตรการควบคุมสําหรับผูท่ีไดรับมอบหมายความไววางใจใหปฏิบัติงานท่ี 
เขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ หรือปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีสําคัญ หรือไดดํารง 
ตําแหนงท่ีสําคัญเพิ่มเติม  ตัวอยางเชน กอนการอนุมัติใหบุคคลปรับระดับความไววางใจสูงขึ้น       
อาจกําหนดใหมีการสัมภาษณผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานของบุคคลผูนั้น   
เพ่ือรวบรวมขอมูลวามีพฤติกรรมเส่ียงตอความมั่นคงหรืออาจเปดเผยส่ิงท่ีเปนความลับของทาง 
ราชการหรือไม  ขณะเดียวกันเมื่อมีการลดระดับความไววางใจอาจกําหนดใหมีการสังเกตความ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมวามีพฤติกรรมท่ีอาจนําความลับของทางราชการไปเปดเผยหรือไม 
                             

                                                 
๓ จิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย หมายความถึง สภาวะจิตที่ต่ืนรู ระลึกถึงความสําคัญของความปลอดภยั ระแวงภัยและระวังปองกันภัย จึง

ปฏิบติัการใด ๆ เพื่อปองกันภยัหรือลดความเส่ียงภยั ทั้งยังไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดความปลอดภัย ตรงกับภาษาอังกฤษวา security minded 
หรือ security conscious 



๑๒ 
 

 นอกจากนี้ ควรกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแกบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการรหัส หรือทรัพยสินมีคาของแผนดินเชนเดียวกับการไดรับความไววางใจใหเขาถึงส่ิงท่ีเปน
ความลับของทางราชการ  เชน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผูซึ่งปฏิบัติงานใน
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน 

๓. กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และกํากับดูแล ผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใน 
พื้นที่หนวยงานของรัฐ  โดยหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในสัญญา
วาจางเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสําหรับใชปฏิบัติกับบุคคลภายนอกดังกลาว  เพื่อไมใหเกิด
ความเสียหายตอความมั ่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ  เช น กรณีการจัดทําสัญญาวาจาง
บุคคลภายนอก ทั้งที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือผูใหบริการตาง ๆ  อาทิ  เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด เจาหนาที่ซอม
บํารุงเคร่ืองปรับอากาศ  ควรระบุใหมีการตรวจสอบประวัติทะเบียนอาชญากรรมเปนอยางนอย 
     รวมทั้งการชี้แจงบุคคลภายนอกใหเขาใจและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่หนวยงานกําหนดไว  โดยหนวยงานของรัฐอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะกลุมให
เหมาะสมกับภารกิจ พ้ืนท่ีและลักษณะงานท่ีบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงาน 
                             

 ท้ังนี้ อาจกลาวไดวา ส่ิงท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐตองดําเนินการควบคูไปกับการ 
ดําเนินการตามท่ีระเบียบฯ กําหนดไว คือ การกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละขั้นตอนอยาง
เปนรูปธรรม  โดยระบุตัวบุคคลท่ีจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการแตละขั้นตอนเปนหนังสือ 
(แตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย และผูชวยเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย)  เพ่ือรับผิดชอบดําเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลท่ีระบุไว
ขางตน 
    

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 

  หนวยงานของรัฐ จะตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล สําหรับบุคคลดังนี้ 
๑.  ผูท่ีอยูระหวางรอวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  

 ๒.  ผูท่ีหนวยงานจะรับเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุ 
      เขาปฏิบัติงาน  
 ๓.  เจาหนาท่ีของรัฐท่ียังไมไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ  

๔.  ผูท่ีเคยรับราชการในหนวยงานและขอโอน ยาย และขอกลับเขารับราชการใหม  
      ใหถือวาเปนผูท่ีอยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ๕.  เจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาท่ีเกี่ยวของกับ 
              ภารกิจท่ีสําคัญหรือตําแหนงท่ีสําคัญของทางราชการ หรือท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปน 
              ความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของแผนดิน 
 ๖.  ผูไดรับทุนการศึกษาท้ังในประเทศหรือตางประเทศจากหนวยงานของรัฐ โดย  

       เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ   



๑๓ 
 

          ๗.  บุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางใหปฏิบัติงาน (Local Staff)  
    

          กรณีผูลาออกจากราชการและประสงคจะกลับเขารับราชการใหม จําเปนตอง 
ตรวจสอบประวัติใหมอีกคร้ัง  เพื่อใหทราบวาในชวงเวลาท่ีออกจากราชการไปนั้น   มีความ 
เปล่ียนแปลงในสวนของประวัติและ/ หรือมีการกระทําท่ีผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณท่ีเปนภัยตอ 
ความมั่นคงหรือไม  เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณารับกลับเขารับราชการ 
 

กรณีหนวยงานของรัฐจัดจางบุคคลซึ่งผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศวาจางให 
ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีในสํานักงาน (Local Staff) ตองพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประวัติและ 
พฤติการณบุคคลเสมือนกับเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐท่ีมีสัญชาติไทย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
และกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ท่ีจะอนุญาตใหดําเนินการได  

 

 ในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะในการดําเนินการสอบภาค 
ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)  หนวยงานของรัฐขอรับคําปรึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สําหรับราชการฝายทหารและราชการฝายตํารวจใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรฝายทหารและองคกรฝายตํารวจแลวแตกรณี 

 

 หนวยงานของรัฐดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณเบ้ืองตน สําหรับบุคคล
ตามขางตน  ดังนี้ 

๑. จัดใหบุคคลเจาของประวัตินั้นกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑)   โดยผาน 
การตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล  กอนการลงนามรับรองท้ังในสวนเจาของประวัติและ 
เจาหนาท่ีผูควบคุม  การกรอกประวัติบุคคล อาจอนุโลมใหใชการพิมพได   โดยเมื่อนําสงแบบ รปภ.๑   
ใหเจาหนาท่ีสําเนาเอกสารกอนลงลายมือชื่อในฐานะพยานพรอมกับเจาของประวัติซึ่งจะตองลง 
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกหนาเอกสาร   แบบ รปภ.๑3

๔    ท่ีใหเจาของประวัติกรอกหนวยงาน 
ของรัฐตองจัดเก็บขอมูลไวเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ และการ รปภ.บุคคลตอไป     

๒. จัดทําหนังสือถึงสถานีตํารวจตามภูมิลําเนาของเจาของประวัติ   โดยใหเจาของ 
ประวัติถือหนังสือดังกลาวไปดวยตนเอง  เพ่ือใหเจาหนาท่ีตํารวจพิมพลายน้ิวมือและสงตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรม ท้ังนี้ ควรกําหนดใหแจงผลการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือและผลประวัติอาชญา 
กรรม  โดยใหเจาหนาท่ีตํารวจสถานีท่ีสงตรวจสอบ แจงผลการตรวจสอบไปยังหนวยงานรัฐ     
ท่ีรองขอโดยตรง ไมควรใหเจาของประวัติถือหนังสือแจงผลการตรวจสอบฯ มาสงหนวยงาน 

                                                 
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  ไดออกประกาศเร่ือง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการ      

ขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   ดังนั้น ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
คูมือการปฏิบัติงานการขอสําเนาขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจโดย    
สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th 

๓. กรณีปรากฏความผิดหรือผลของคดี   หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผลการ 
ตรวจสอบวาจะส่ังบรรจุเขารับราชการ หรือส่ังเลิกบรรจุ หรือเลิกจาง จากนั้นใหหนวยงานของรัฐสง
แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และผลการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรใหองคการ
รักษาความปลอดภัย  

 

           ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐอาจส่ังเลิกบรรจุ หรือเลิกจาง หรือยายผูนั้นออกจากตําแหนง
หนาท่ีสําคัญหรือท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  กรณีปรากฏวามีประวัติและ
พฤติการณไมเหมาะสม หรือมีพฤติการณ หรือมีการกระทําท่ีนาสงสัยอันกอใหเกิดความไมนาไววางใจ 
 

           ผูท่ีไดรับมอบหมายจัดใหมีการบันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒) อยาง 
ตอเนื่อง  โดยอาจกําหนดหวงระยะเวลาของการสํารวจทุก ๑ ป  หรือทําหนังสือเวียนแจงใหเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงานทุกคนบันทึกแบบ รปภ.๒  ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับขอมูลในแบบประวัติ
บุคคล (รปภ.๑) และสงใหผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการตอไป 
 

ปจจุบันแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) ไดมีการปรับปรุงโดยเพิ่มหัวขอชองทางการ 
ติดตอทางส่ือออนไลน (Social Media)  โดยหากเจาของประวัติยังคงใช Account เดิม แมจะมี 
Account ใหม อาจไมจําเปนตองแจงเปล่ียนแปลงขอมูล  แตหากเปล่ียน/ยกเลิกการใชงาน Account 
ท่ีไดแจงไว เจาของประวัติตองแจงเปล่ียนแปลงขอมูลทันที 
 

  ท้ังนี้ สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีใชแบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) แบบเดิม ท่ีไมมีหัวขอ
เกี่ยวกับกับส่ือออนไลน (Social Media) เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูชวย
เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  อาจใชแบบตารางสํารวจเฉพาะ
เร่ืองดังกลาวแจงเวียนใหเจาหนาท่ีของรัฐไดกรอกรายละเอียดตาง ๆ ไวเปนขอมูลประกอบแฟม
ประวัติบุคคล  
   

  อนึ่ง การจัดเก็บขอมูลประวัติบุคคลใหคํานึงถึงการพิทักษรักษามิใหผูไมมีอํานาจหนาท่ี
ไดเขาถึงและการปองกันการร่ัวไหล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีผลใชบังคับ อาทิ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตน  
 
 

http://www.criminal.police.go.th/


๑๕ 
 

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด  

 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด  
โดยอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบผูซึ่งอาจเกี่ยวของหรือมีพฤติการณ
ดังตอไปนี้ 

๑.  บุคคลท่ีจะเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการชั้นลับท่ีสุด ชั้นลับมาก หรือ 
              การรหัส  

                   ๒.  บุคคลท่ีจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหินาท่ีเกี่ยวของกับภารกิจท่ีสําคัญหรือ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในหนวยงานของรัฐ 

          ๓. บุคคลท่ีมีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการท้ัง 
      ภายในและภายนอกประเทศ ท่ีจะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

๔. ผูซึ่งปฏิบัติงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  ท่ีกําหนด 
     ไว ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง มาตรฐานการ 
     รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  
     พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยใน 
     การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๓ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

 กรณีหนวยงานของรัฐรองขอใหองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลโดยละเอียด สําหรับบุคคลตามขางตน หนวยงานของรัฐนั้นตองดําเนินการ ดังนี้   
         ๑.  ทําหนังสือถึงองคการรักษาความปลอดภัย แจงวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
ระบุรายละเอียดของผูถูกตรวจสอบ อาทิ ชื่อ, ท่ีอยู, ตําแหนง/หนาท่ีปจจุบัน, ตําแหนง/หนาท่ีใหม,      
ชั้นความลับปจจุบัน, ชั้นความลับใหมท่ีจะแตงตั้งใหเขาถึง  เปนตน 
         ๒.  ส่ิงท่ีสงมาดวย  ดังนี้ 
               ๒.๑  แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และบันทึกการเปล่ียนแปลงประวัตบุิคคล  
    (รปภ.๒/ถามี) ของผูท่ีจะใหดําเนินการตรวจสอบ 
        ๒.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีจะใหดําเนินการตรวจสอบ 

    ๒.๓  ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณเบ้ืองตน ท่ีหนวยงานไดดําเนินการ 
เมื่อคร้ังวาจาง หรือบรรจุ หรือแตงตั้งเขารับราชการ 
          

กรณีการตรวจสอบฯ โดยละเอียด  หนวยงานของรัฐอาจรองขอใหองคการรักษา 
ความปลอดภัยดําเนินการให  เพราะแตละหนวยงานอาจไมมีหนวยงานภายในเพ่ือรับผิดชอบภารกิจ
การตรวจสอบประวัติฯ  รวมท้ังความชํานาญของเจาหนาท่ีอาจไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการได            
อยางมีประสิทธิภาพ  ขณะท่ีองคการรักษาความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบประวัติฯ  จะทําใหผล
การตรวจสอบฯ เปนท่ีนาเชื่อถือเพราะมีความเชี่ยวชาญและไมมีสวนไดเสียกับการดําเนินการดังกลาว   
  ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคการรักษาความปลอดภัย
แตละฝายกําหนดไว 



๑๖ 
 

การรับรองความไววางใจและการทะเบียนความไววางใจ 

 การรับรองความไววางใจบุคคลเพ่ือใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  
แบงออกเปน ๒ กรณี 
  กรณีท่ี ๑ คือ  รับรองความไววางใจบุคคลท่ีไมเคยทํางานเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับ 
ของทางราชการ  ใหมีสิทธิเขาถึงชั้นความลับ  เพื่อจะไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับของทาง 
ราชการ 
  กรณีท่ี ๒  คือ รับรองความไววางใจบุคคลท่ีทํางานเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับของทาง 
ราชการ ตอมาไดเล่ือนระดับเขาถึงชั้นความลับท่ีสูงขึ้น 

 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับรองความไววางใจบุคคล  เพื่อใหเขาถึงส่ิงท่ีเปน
ความลับของทางราชการตามชั้นความลับท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมอบหมายใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการดังนี้ 

 ๑.  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  ตามชั้นความลับท่ีจะไดรับมอบหมาย 
 ๒.  จัดทําใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) โดยหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนาม 

          ๓.  เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ จัดอบรมหรือ
ชี้แจงเร่ืองการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และกฎ 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือขอปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ๔.  ใหผูไดรับการรับรองความไววางใจ ลงนามในแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อเขารับการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ี (รปภ.๖) 

 ๕.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไวในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น 
 ๖.  บันทึกชื่อลงในทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงระดับ

ความไววางใจ ตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหเปนปจจุบัน 
 

  หนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลกรณีเรงดวนกอนทราบผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล โดยใหระบุเง่ือนไข คือ เมื่อผลการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลปรากฏวามีประวัติหรือพฤติการณท่ีไมเหมาะสม ใหยกเลิกการรับรองความไววางใจ 
สวนการรับรองความไววางใจกรณีใหปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ี
เปนความลับเปนการชั่วคราว ตองกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนของการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือ
ตําแหนงหนาท่ีนั้น 
 

          การรับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการเปน 
อํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ    หากไมมีความจําเปนเรงดวนไมควรมอบหมายผูอ่ืน 
ดําเนินการแทนหากตองมอบหมายใหมีผูดําเนินการแทน  ผูท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
แทนควรมีสิทธ์ิเขาถึงชั้นความลับในระดับเดียวกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น 
   



๑๗ 
 

 บุคคลเมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหรือหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับของทาง
ราชการ ใหดําเนินการดังนี้ 

 ๑.  คัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)     
  ๒.  สงคืนขอมูลขาวสารและหลักฐานตาง ๆ ใหกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ         
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

 ๓.  ลงชื่อในแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาท่ีใน 
ภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ี (รปภ.๗) พรอมจัดเก็บในแฟมประวัติบุคคลผูนั้น  
 

  การจัดทําทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕)  ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
เพื่อใหกระบวนการรับรองความไววางใจใหกับเจาหนาท่ีในหนวยงาน รวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณ   
กรณีหนวยงานของรัฐจัดทําใบรับรองความไววางใจ  (รปภ.๔)  เพ่ือจัดสงเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
ของตนไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ   รวมกับหนวยงานของรัฐ 
แหงอื่น   ท่ีเปนเพียงหวงระยะเวลาหนึ่ง   เมื่อเสร็จส้ินภารกิจจะตองปรับปรุงทะเบียนความไววางใจ 
ของบุคคลผูนั้นใหเปนปจจุบันตามชั้นความลับท่ีไดรับมอบหมายจริง 
 

การอบรม/ช้ีแจงเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 

  หัวหนาหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการอบรมชี้แจงเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน เพ่ือใหทราบและปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงาน  และอบรม/ชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีบุคคลไดรับมอบหมายใหปฏิบัติในภารกิจหรือตําแหนง
หนาท่ีท่ีสําคัญหรือเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ เพ่ือเปนการกระตุนเตือนใหเกิดจิตสํานึก
ดานการรักษาความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 
 

แนวทางการสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัย4

๕ 

๑. จิตสํานึก เปนสภาวะของจิตใจ ท่ีเกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการท่ีเร่ิมดนดวยความ 
ตระหนักรูถึงคุณคา ความสําคัญของส่ิงใด (Awareness) และดํารงอยูในจิตใจเสมอจนเปนการตื่นรู 
(Alert) จนเปนความสํานึกในจิตใจอยางแนบแนน พรอมท่ีจะเตือนตนเองวา จะตองกระทํา หรือ
สมควรกระทําอะไร อยางไร ตอส่ิงเราท่ีมากระทบประสาทสัมผัสตาง ๆ  บรรดาส่ิงท่ีไดกระทําลงไป
แลวนั้น จะเปนไปอยางมี เหตุผล สามารถอธิบายถึงความเหมาะสม ความดีงาม หรือบรรลุ
วัตถุประสงคตามแนวทาง หลักการ หรือหลักปฏิบัติแหงศิลปศาสตรนั้น ๆ  

๒. จิตสํานึก เปนกระบวนการทางความคิดท่ีสรางใหเกิดขึ้นท่ีจิตใจ มนุษยจะลงมือ 
กระทําการใดก็ตอเมื่อไดพิจารณาใครครวญแลววา มีประโยชน มีคุณคา เม่ือกระทําแลวยอมสงผลดี  
ธรรมชาติของสภาวะจิตมนุษยนั้นกวาจะยอมรับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้น เปนส่ิงท่ีตองสรางและส่ังสมเปน
เวลามากพอสมควร หลักสําคัญในกระบวนสรางจิตสํานึกความปลอดภัย ไดแก    
          
                                                 
๕ นายดิเรก  ทองแผน อดีตรองผูอาํนวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค ๑ สํานักขาวกรองแหงชาติ 



๑๘ 
 

     ๒.๑ ตองพัฒนาองคความรูใหสภาวะจิตไดรับรู ยอมรับ เห็นคุณคา ความสําคัญ 
ขององคกร หรือหนวยงาน จนเกิดเปนความรัก รูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ในฐานะท่ี
เปนแหลงประกอบอาชีพ เล้ียงชีพ สรางความม่ันคงแกชีวิต สรางเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ มีศักดิ์ศรีเปน
ท่ียอมรับในสังคม  
       ๒.๒ ชี้ใหเห็นวาการรักษาความปลอดภัยเปนปจจัยท่ีมีบทบาทอยางสําคัญท่ีชวย
สรางเสริมความมั่นคงองคกร หรือหนวยงานใหดํารงอยูได หากองคกรเสียหาย ยอมสงผลกระทบตอ
สมาชิกทุกคนในองคกร ท้ังในแงรูปธรรมและนามธรรม   
               ๒.๓ การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ดวยความจริงใจ เต็มใจ 
และพรอมใจกัน ระมัดระวังระแวงภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ชวยกันเปนหูตาพิทักษปกปองกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 
จะเปนส่ิงท่ีชวยจรรโลงไวซึ่งหนวยงาน การสรางความม่ันคงใหองคกร หรือหนวยงาน เทากับสราง
ความมั่นคงใหแกชีวิต ซึ่งท้ังสองฝายตางก็พึ่งพาอาศัยกันและกัน 
    ๓. หลักการสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัย ประกอบดวย ๒ ขั้นตอนสําคัญ คือ  
                       ๓.๑ การปลูกจิตสํานึก หมายถึง การสรางความสํานึกใหมีขึ้นในจิตใจของบุคคล 
โดยชี้ใหเห็นถึงคุณคา ความสําคัญ ประโยชนท่ีชวยใหองคกร หรือหนวยงานดํารงอยูดวยความมั่นคง
สามารถปฏิบัติหนาท่ีภารกิจไดตามปกติ  
      ๓.๒ การปลุก หรือกระตุนจิตสํานึก เนื่องจากจิตสํานึกเปนเร่ืองของสภาวะของ
จิตใจท่ีเปนนามธรรม ยอมลืมเลือนหายไปไดโดยธรรมชาติ จึงจําเปนตองกระตุนเตือนเปนระยะ ๆ   
จึงจะเกิดความตระหนักรูและรักษาไวไดอยางตอเนื่อง 
          ดังนั้น การสรางจิตสํานึกความปลอดภัย จึงตองดําเนินการท้ังสองกิจกรรมควบคูกันไป 
      ๔. จิตวิทยาการพัฒนาจิตสํานึกความปลอดภัย 
               ๔.๑  สรางองคความรูเกี่ยวกับหลักการเหตุผลท่ีตองดําเนินการรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือนําไปสูการรับรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี ความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย 
มีวัตถุประสงค เพื่อพิทักษ คุมครองปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามตาง ๆ เปน
เคร่ืองมือท่ีชวยใหการปฏิบัติภารกิจดําเนินไปไดตามปกติ ประกันสวัสดิภาพใหกับสมาชิกทุกคนใน
องคกร หรือหนวยงาน กิจกรรมนี้คงตองเร่ิมตนดวยการฝกอบรม (Training) และสอดแทรกเสริมใน
หลักสูตรอื่นเปนระยะ ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการตระหนักรูในจิตใจอยูเสมอ 
              ๔.๒ เมื่อมีองคความรูแลวยอมจะเกิดแรงจูงใจ เห็นคุณคาของการรักษาความ
ปลอดภัยในแงประโยชน และผลกระทบหากไมปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ยอมเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน หรือผลกระทบตอการปฏิบัติภารกจิขององคกร หรือหนวยงาน ซึ่งบางคร้ัง
อาจเกิดผลกระทบรุนแรงถึงแกชีวิต 
               ๔.๓ ปฏิกิริยาตอมา คือการใหความรวมมือรวมใจดานการรักษาความปลอดภัย 
โดยจะปฏิบัติดวยความใสใจเปนอัตโนมัติ โดยจะปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด ชวยเปนหูเปนตา และ
กระทําการใด ๆ เพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
 



๑๙ 
 

  ๕. วิธีการสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัย   
           การสรางเสริมจิตสํานึก สมควรกําหนดแผนงานโครงการปฏิบัติเชิงกลยุทธ โดยยึด

จิตวิทยาการสรางเสริมจิตสํานึกมาใช คือ ตองปลูก/สรางใหมีขึ้นในจิตใจคน และตองปลุกเรา/กระตุน
เปนระยะ ๆ เพราะหากไมถูกกระตุน ประกอบกับเมื่อไมเกิดภัย/ความเสียหายขึ้น จิตสํานึกจะคอย ๆ 
เลือนหายไป นอกจากนี้ ควรใชมาตรการเชิงบวกเพื่อจูงใจ และควรเพิ่มโอกาสในสถานการณท่ีเอ้ือตอ
การจูงใจ สวนมาตรการเชิงลบสมควรใชเปนมาตรการสุดทาย ซึ่งประกอบดวยวิธีการ ดังนี้  

            ๕.๑ สรางองคความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดวยการฝกอบรม กําหนด
เปนโครงการ/แผนงานประจําป เชน หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย กําหนดหัวขอวิชาเสริม
สอดแทรกในหลักสูตรอ่ืน หรือจัดบรรยายพิเศษกรณีท่ีเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือ
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

            ๕.๒ รณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดใน
รูปแบบตาง ๆ  เชน ผูบังคับบัญชาระดับสูงปฏิบัติตนเปนแบบฉบับ เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาจะมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา การติดตั้งคําขวัญจูงใจ เตือนใจดานการรักษาความ
ปลอดภัย จัดทํากรณีศึกษาดานการรักษาความปลอดภัยแจกจายชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของการ 
รักษาความปลอดภัย จัดสัปดาหรณรงคดานการรักษาความปลอดภัย จัดซอมแผนการรักษาความ
ปลอดภัย เปนตน 

            ๕.๓ กําหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ  
            - ผูบังคับบัญชาระดับสูงกําหนดนโยบายการปฏิบัติ เนนยํ้าการปฏิบัติในวาระ

ตาง ๆ เชน การประชุมผูบริหารหนวยงาน การกลาวเปดหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ  
           - หนวยงานภายในองคกรท่ีรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย กําหนด

กลยุทธประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ไดแก      
ขอความรวมมือ ตรวจสอบ กํากับดูแล แจงการละเมิดตอหนวยงานตนสังกัดกรณีไมปฏิบัติตาม
มาตรการ หรือเกิดความเสียหายขึ้น 

           - หนวยงานยอยทุกระดับ เนนยํ้า กํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
ท่ีหนวยงานรักษาความปลอดภัยกําหนด  

            ๕.๔ กําหนดมาตรการทางวินัย 
      - แจงเตือนผูเกี่ยวของกรณีเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
      - แจงหนวยตนสังกัด วากลาวตักเตือน 
      - กรณีเกิดความความเสียหายรายแรง ใหดําเนินการทางวินัย และอาญา 

 

 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนดแบบเอกสารท่ีใชในการรักษาความ
ปลอดภัย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
กําหนดแบบเอกสาร จํานวน ๗ แบบ เพื่อใชดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ของหนวยงานของรัฐ  ดังนี้  

 



๒๐ 
 

 ๑.  แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) 
๒. แบบบันทึกเปล่ียนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.๒) 
๓. แบบบันทึกของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล (รปภ.๓) 
๔.  แบบใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) 
๕. แบบทะเบียนความไววางใจ (รปภ.๕) 
๖. แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือ

ตําแหนงหนาท่ี (รปภ.๖) 
๗. แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจ 

หรือตําแหนงหนาท่ี (รปภ.๗) 
 

   ในการวาจางบุคคลหรือจางเหมาบริการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการ รักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล หนวยงานมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีมีสาระสําคัญ 
(กําหนดรายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยใหมีขอกําหนดยกเวนอํานาจของอนุญาโตตุลาการ ไวใน
เง่ือนไขนี้ดวย)  
 

หมวด ๕ 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที ่
 

  โดยท่ีส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ อาคารสถานท่ี ทรัพยสินมีคาของแผนดินหรือ
ทรัพยมีคาของแผนดิน แหลงพลังงาน สาธารณูปโภค ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ    
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนประมุข  และบุคคลสําคัญ
ของรัฐ ฯลฯ ลวนเปนเปาหมายในการโจรกรรม การจารกรรม  การบอนทําลาย  การกอวินาศกรรม 
การกอการราย รวมท้ังการประทุษรายจากฝายตรงขาม  ซึ่งอาจจะเปนศัตรูโดยเปดเผยหรือไมเปดเผย
ก็ได เพ่ือทําลายหรือบ่ันทอนความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ   ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองวาง
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีเพ่ือปองกันและพิทักษรักษาปจจัยสําคัญดังกลาว
ของชาติใหปลอดภัย หรือขัดขวางหนวงเหน่ียวการดําเนินการของฝายตรงขาม  มิใหไดผลหรือไดผล
นอยท่ีสุด นอกจากนั้นยังจะตองพิจารณาถึงมาตรการปองกันภยันตรายอันเกิดจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติและอุปทวเหตุดวย 
 

  “การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี” ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษ Physical 
Security มิใชเปนการรักษาความปลอดภัยใหแกสถานท่ีเทานั้น แตหมายรวมถึงมาตรการทางวัตถุ 
(Physical Measures) ท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือพิทักษรักษาบุคคลสําคัญ เจาหนาท่ีและทรัพยสินของรัฐ 
ตลอดจนเพ่ือปองกันมิใหผูไมมีอํานาจหนาท่ีเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ โดยพิทักษรักษา
ส่ิงดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม  การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม  และการกอ
การราย 
 



๒๑ 
 

  หัวหนาหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีทุกฝายทุกระดับท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความ
ปลอดภยัพึงระลึกอยูเสมอวา  

๑. ฝายตรงขามดํารงความมุงหมายและความพยายามอยางไมลดละอยูตลอดเวลา 
ท่ีจะกระทําการโจรกรรม การจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย  
ซึ่งรวมถึงการประทุษรายตอฝายเรา ท้ังในทางลับหรือเปดเผย และจะกระทําการทันทีทุกโอกาส 
ท่ีสถานการณ ส่ิงแวดลอม หรือสภาพดินฟาอากาศเอ้ืออํานวย 

 ๒. ฝายตรงขามมีความสามารถและวิธีการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการตอฝายเราไดอยาง 
ไมมีขอจํากัด โดยปกติเราจะตองประเมินคาฝายตรงขามวาเหนือกวาหรือทัดเทียมกับฝายเราอยู
เสมอ 

 ๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีในหนวยงานของรัฐ เปนมาตรการเชิงรับ
หรือปองกัน  และมีขีดความสามารถในขอบเขตจํากัด ในบางกรณีจําเปนจะตองใชมาตรการเชิงรุก
หรือปราบปรามบางประการเขาประกอบดวย โดยการหาขาวการเคล่ือนไหวของฝายตรงขามทุกระยะ  
เพื่อทําลายความพยายามของฝายตรงขามเสียกอนท่ีจะกระทําอันตรายตอฝายเรา และ/หรือโดยการ
ชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนท่ีเกี่ยวของและมีภารกิจท่ีจะดําเนินมาตรการในทาง
รุกหรือปราบปรามโดยเฉพาะ 

 ๔.  การตรวจตรา การสอดสองและกํากับดูแล การฝกอบรม และการเขมงวดการ 
ปฏิบัติการของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยางใกลชิด รวมท้ังการจัดหา การตรวจและทดสอบ 
สมรรถนะเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการรักษาความปลอดภัยใหมีปริมาณเพียงพอและอยูใน   
สภาพใชการไดอยูเสมอ รวมท้ังการจัดทํา ฝกซอมและทบทวนแผนเผชิญเหตุ/แผนการรักษาความ 
ปลอดภัย จะชวยใหมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีสามารถดําเนินไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีหลักการ คือ 

 “จงใหศัตรูอยูภายนอก” หมายถึงผูท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย   
ของหนวยงาน  จะตองเปนบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือเปนบุคคลท่ีผานการพิสูจนแลววา  ไมเปนภัย 
โดยการใชหลัก “ใหศัตรูอยูภายนอก” นั้นตองดําเนินการ ๓ ประการ คือ 

 ๑.  ตองมีการเฝาตรวจ (Detection) ผูท่ีจะเขามาในพื้นท่ี 
๒. ตองมีการพิสูจนทราบ (Identification) วาผูท่ีจะเขามาในพื้นท่ีนั้นเปนใคร  

เปนฝายตรงขามหรือฝายเดียวกัน มีสิทธิ มีอํานาจหนาท่ีหรือไม เปนภัยหรือไม 
๓. ตองมีการขัดขวาง (Interception) ถาผูท่ีจะเขามาในพื้นท่ีเปนศัตรูหรือไมมี 

อํานาจหนาท่ี 
 

 ในปจจุบันมีอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน ระบบโทรทัศนวงจร
ปด (CLOSE CIRCUIT TELEVISION : CCTV SYSTEM)  ระบบควบคุมการผานเขา-ออก (ACCESS 
CONTROL SYSTEM) ระบบสัญญาณปองกันขโมยหรือสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ (SECURITY ALARM 



๒๒ 
 

SYSTEM) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย (FIRE PROTECTION SYSTEM)  และระบบแจงเตือนการ
บุกรุก (INTRUSION SYSTEM) เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยตรวจสอบการบุกรุก โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยหรือยามรักษาการณเปนผูควบคุมดูแลระบบตาง ๆ ดังกลาว เปนตน   
 

ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ 

  ภยันตรายเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีควรพิจารณา 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 

 

 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีจะตองพิจารณาหาวิธีการปองกัน  หรือลด 
ความเสียหายอยางมีประสิทธิภาพตอภยันตรายดังกลาวในทุกกรณี   โดยคํานึงถึงภยันตรายอันเกิด 
จากการกระทําของมนุษยเปนหลัก   รวมท้ังภยันตรายอันเกิดจากการขาดวินัยและจิตสํานึกในการ 
รักษาความปลอดภัยหรือเปนการกระทําโดยจงใจ ซึ่งไดแก ความประมาทเลินเลอ ความรูเทาไมถึง 
การณ ความสะเพรา มักงาย ความเกียจคราน และยอหยอนตอหนาท่ีหรือเห็นแกประโยชนสวนตัว   
รวมถึงพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงอื่น ๆ   เชน  ท่ีตั้งของหนวยงานวาเปนจุดเส่ียงตอการกอเหตุอยางไร  
หรือไม หนวยงานมีท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวชุมนุมสาธารณะเปนประจําหรือตั้งอยูในพื้นท่ี 
ท่ีใชเปนจุดรวมตัวของกลุมผูชุมนุม  ซึ่งจะตองพิจารณาจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
สถานท่ีเพื่อเปนการปองกันและลดภยันตรายดังกลาว 
 

การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

  การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีหนวยงานของรัฐแตละแหงยอมมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ความเส่ียงท่ีเผชิญอยู ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนการรักษาความ
ปลอดภัยในแตละหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองและ ครอบคลุมสถานการณ และเพื่อให
ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดจริง  หนวยงานของรัฐควรพิจารณาจาก 
                ๑. ระดับความสําคัญของหนาท่ีและภารกิจ ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ 
           ๒.  สภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเผชิญอยู ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทําเลท่ีตั้ง
หนวยงานของรัฐ  อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีนั้น  ตลอดจนพฤติการณท่ีอาจเปน
ภัยของฝายตรงขาม 



๒๓ 
 

  ๓.  ขาวสาร  ส่ิงบอกเหตุ และการแจงเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือท่ี
อาจขอรับจากหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
  ๔.  จํานวนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  ซึ่งขึ้นอยูกับ
ขนาดของอาคาร สถานท่ี และพื้นท่ีท่ีตองควบคุมดูแล 
           ๕.  งบประมาณสําหรับการรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 
  ๖.  การติดตอส่ือสารภายในหนวยงาน และกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
           ๗.  การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับ-
บัญชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๘. การทบทวนและซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  ซึ่งรูปแบบ
การซอมแผนมีหลายระดับ ท้ังการซอมแผนบนโตะ (Table Top Exercise : TTX)  การฝกซอม
เฉพาะหนาท่ี (Functional Exercise) การฝกซอมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise) ใหเปนดุลพินิจ
ของหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
      ท้ังนี้ การฝกซอมโดยสวนใหญเนนฝกซอมภัยท่ีสามารถดําเนินการฝกซอมได เชน 
อัคคีภัย  โดยรูปแบบการฝกซอมนั้น อาจทําไดท้ัง ๓ ระดับ พิจารณาจากความเหมาะสม เวลาท่ีใช 
งบประมาณ สถานการณความเส่ียง  โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีดําเนินการซอมแผน บันทึกและสรุป
บทเรียนท่ีไดจากการซักซอมไวดวย เพื่อใหองคการ รปภ. ไดนํามาพิจารณาและใชเปนขอมูลเพ่ือ
ปรับปรุงระเบียบฯ ตอไป 
  

การกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

  หนวยงานของรัฐควรพิจารณากําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานท่ี เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
  ๑.  กําหนดพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย  โดยกําหนดขอบเขตท่ีแนชัดในการ
ควบคุมการเขา-ออก 
  ๒.  ใชเคร่ืองกีดขวาง  เพื่อปองกัน  ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะท่ี
ไมมีสิทธิเขาไปในพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  ๓.  จัดใหมีระบบแสงสวางเพื่อปกปองพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญ  และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบพื้นท่ี 
  ๔.  จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจและเตือนใหทราบ  เม่ือมีการเขาใกล
หรือการลวงลํ้าเขามาในพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  ๕.  ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหผานเขาพื้นท่ีท่ี
มีการรักษาความปลอดภัย  พื้นท่ีควบคุม  หรือพื้นท่ีหวงหาม 
  ๖.  ควบคุมยานพาหนะ  เพ่ือใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาใน
พื้นท่ีท่ีมีการควบคุมและมีบันทึกเปนหลักฐานการเขา-ออก  
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  ๗.  จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี ประกอบดวย   
       ๗.๑  เจาหนาท่ีเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
       ๗.๒  นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
       ๗.๓  ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีอื่น ๆ  
 

              เพื่อปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ีใหมีประสิทธิภาพ 
  ๘.  การปองกันอัคคีภัย  โดยตองวางแผนและกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนคําส่ังของทางราชการท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี5้๖ 
  ๙.  จัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามความจําเปนในการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ 
 

การสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

  การสํารวจ หมายถึง การศึกษาในขั้นเร่ิมแรกตอสถานท่ีท่ีไมเคยวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยไวกอนเลย หรือเมื่อกําหนดสถานท่ีสําหรับปฏิบัติราชการขึ้นใหม หรือเม่ือมี    
การเปล่ียนแปลงสถานท่ีทํางานใหม หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงภารกิจของสวนราชการนั้น ท้ังนี้ 
เพ่ือใหไดขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตลอดจนศึกษาสภาพแวดลอมทุกชนิดท่ีอาจสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของสวนราชการนั้น ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหและพิจารณาวางมาตรการการรักษา          
ความปลอดภัยใหแกสถานท่ีนั้น ๆ ตามหลักการ  กฎ ระเบียบ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  การตรวจสอบ หมายถึง การศึกษาทบทวนเพ่ือใหทราบถึงอุปสรรค ขอบกพรองหรือ
จุดออนท้ังหมดในการดําเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไดกําหนดขึ้นแลว 
เพื่อพิจารณาหาวิธีแกไขปรับปรุงใหรัดกุมเขมแข็งและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นกวาเดิม และ/หรือเพื่อขจัด
ปญหาตาง ๆ ท่ีตรวจพบใหหมดส้ินไป 
 

ข้ันตอนการสํารวจ/การตรวจสอบ 

 เพ่ือใหการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีเปนไป
โดยถูกตองและมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

 ๑.  ข้ันวางแผน 

 เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยเปนผูวางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติในการ
สํารวจหรือการตรวจสอบโดยละเอียด โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม ภัยคุกคาม ความเส่ียง 
โอกาสท่ีจะเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หลักฐานในการปฏิบัติและขอบกพรองท่ีมีมาแลว 
เปนแนวทางวาจะสํารวจหรือตรวจสอบเร่ืองใดบาง และกําหนดแบงหนาท่ีมอบหมายผูปฏิบัติ โดย
กําหนดรายละเอียดสถานท่ี หวงเวลาในการสํารวจหรือตรวจสอบ ตลอดจนวิธีการดําเนินการ ฯลฯ 

                                                 
๖

  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัย อาทิ  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย  

    พ.ศ.๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเรื่อง การปองกันและการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ 

    ทํางานสําหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตน 



๒๕ 
 

กรณีหนวยงานของรัฐสวนยอยใหพิจารณาถึงระดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานของรัฐสวนยอย
นั้น  เพื่อกําหนดมาตรการปองกันใหเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงผลกระทบจากภัยอันตรายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุปทว
เหตุ สถานการณการกอการราย การกอความไมสงบ ขีดความสามารถของฝายตรงขามในสถานการณ
ปจจุบันโดยนํามาประกอบการพิจารณาการกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒.  ข้ันการปฏิบัติ 

 ถาเปนการสํารวจ ผูรับมอบหนาท่ีจะตองสํารวจพ้ืนท่ี อาคารสถานท่ี ระบบการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการตามแผน ถาเปนการตรวจสอบ ผูรับมอบหนาท่ี
จะตองตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีวางไวแลว ประกอบกับพื้นท่ี 
อาคารสถานท่ี ระบบการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพ่ือจะไดทราบวามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
และส่ิงแวดลอม ความสําคัญของภารกิจและขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงานของรัฐนั้นหรือไม มีปญหา อุปสรรค ขอขัดของและขอบกพรองในทางปฏิบัติหรือไม อยางไร 
ควรแกไขปรับปรุงเร่ืองใด อยางไร 

 ๓.  ข้ันรายงาน 

 เมื่อไดขอมูลตาง ๆ และนํามาวิเคราะหตามหลักการท่ีกําหนดไวในระเบียบแลว ให
กําหนดแนวทางปฏิบัติ และ/หรือวิธีแกไขปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
จากนั้นจัดทํารายงานการสํารวจหรือการตรวจสอบเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของสถานท่ี    
เพ่ือรับทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป รายงานการสํารวจจะประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมา
จากการสํารวจขอเสนอแนะในการวางระเบียบ และกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุดกับความสําคัญของภารกิจและขีดความสามารถ
ของหนวยงานของรัฐนั้น สําหรับรายงานการตรวจสอบจะตองชี้ใหเห็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ 
อุปสรรค ขอบกพรอง และจุดออนในดานมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ฯลฯ พรอมดวยขอเสนอเกี่ยวกับวิธีแกไขปรับปรุง
มาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดัดแปลงแกไขสถานท่ีใหมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ปจจุบันกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองดําเนินการฝกซอมแผนดานการ
รักษาความปลอดภัยสถานท่ีอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยเมื่อดําเนินการฝกซอมแลวควรจัดทํารายงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชารับทราบผลการฝกซอม  และเสนอขอพิจารณา ขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการ
รายงาน และนําขอส่ังการมาปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีใหมีประสิทธิภาพ
รองรับภัยคุกคามขององคกร หรือหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม  ท้ังนี้ ในการฝกซอมควรรณรงคให
เจาหนาท่ีภายในหนวยงานไดรวมกันรับรู รับทราบ และฝกซอมใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
 

ขอควรพิจารณาในการสํารวจหรือตรวจสอบ 

 ๑.  ความสําคัญและสถานะของหนวยงาน 



๒๖ 
 

       ๑.๑   ความสําคัญของภารกิจและความเกี่ ยวของระหวางหน วยงานกับ
ผลประโยชนแหงชาติท้ังทางดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม   

      ๑.๒ ลักษณะการใชงานพื้นท่ีภายในหนวยงาน 
     ๑.๒.๑  เปนหนวยงานลักษณะเปด คือ มีพื้นท่ีสําหรับติดตอกับ 
                       บุคคลภายนอกเปนประจํา  
     ๑.๒.๒  เปนหนวยงานท่ีมีลักษณะเปด และกําหนดใหพื้นท่ีบางสวนเปน 
                       พื้นท่ีควบคุม และหรือ/พื้นท่ีหวงหาม 
     ๑.๒.๓  เปนหนวยงานท่ีมีท้ังพื้นท่ีควบคุม และพื้นท่ีหวงหาม        

        ๑.๓  จํานวนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอาวุธ (ถามี) 
ท่ีใชในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  ตลอดจนแนวทางในการขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐแหงอื่น 

      ๑.๔  การฝกอบรมและการซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
การกําหนดผูรับผิดชอบ และแนวทางในการประสานการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย
สถานท่ีกับแผนงานอื่น ๆ ภายในหนวยงาน 
  ๒. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอม 
        ๒.๑  ลักษณะทางธรรมชาติของภูมิประเทศโดยรอบท่ีตั้งของหนวยงาน  
       ๒.๑.๑  หนวยงานตั้งอยูเปนเอกเทศ 
       ๒.๑.๒  หนวยงานใชพื้นท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
       ๒.๑.๓  หนวยงานใชพื้นท่ีของเอกชน 
       ท้ังนี้ เพ่ือประเมินความสามารถของฝายตรงขามในการใชพื้นท่ีบริเวณ
ใกลเคียงเฝาตรวจการเคล่ือนไหวภายในหนวยงาน 
        ๒.๒  การประเมินภัยคุกคามดวยการตรวจตราสอดสองความเคล่ือนไหวบุคคล   
หรือกลุมบุคคลท่ีอยูโดยรอบหรือท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงท่ีตั้งหนวยงานท่ีอาจเปนภัย เชน องคการ 
สมาคม สโมสร โรงงาน รานคา สวนสาธารณะ เปนตน  
        ๒.๓  ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับมวลชนแวดลอม  เพ่ือพิจารณาแนวโนม
ท่ีประชาชนท่ีพักอาศัยในบริเวณใกลเคียงมีความเคล่ือนไหวหรือแสดงทาทีนาสงสัยวาอาจเปนภัยแก
หนวยงาน   ตลอดจนพิจารณาถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีของประชาชนในพื้นท่ี   ปญหาเร่ืองเชื้อชาติ 
ของชนกลุมนอย หรือปญหาขัดแยงทางดานทัศนคติและผลประโยชนของคนบางกลุมท่ีมีตอเจาหนาท่ี
ของทางราชการและรัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การปลุกระดม  การชุมนุมประทวง การแสดง
ประชามติ เปนตน ซึ่งอาจกลายเปนชนวนของความไมสงบ และลุกลามเปนอันตรายตอหนวยงาน 
        ๒.๔  ระดับความรุนแรงของการกอเหตุรายในพ้ืนท่ีใกลเคียงและบริเวณโดยรอบ
ท่ีตั้งของหนวยงานและวิธีการในการกอเหตุราย   

  ๓.  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี หนวยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 



๒๗ 
 

        ๓.๑  กําหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 

      พื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย คือ พื้นท่ีท่ีมีการกําหนดขอบเขตอยาง
ชัดเจน  ซึ่งมีขอจํากัดและการควบคุมการผานเขา-ออกเปนพิเศษ  มีความมุงหมายเพื่อจะพิทักษรักษา
ส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  บุคลากรในหนวยงาน  ทรัพยสินของทางราชการใหปลอดภัย  โดย
กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในแตละพื้นท่ีใหมีระดับแตกตางกันตามความสําคัญ  

                การกําหนดพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยควรดําเนินการดังนี้ 
              ๓.๑.๑  กําหนดใหมี “พื้นท่ีควบคุม” หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูติดหรือท่ีอยู 

โดยรอบ “พื้นท่ีหวงหาม”  ภายในเขต “พื้นท่ีควบคุม” ตองกําหนดระเบียบการควบคุมบุคคลและ 
ยานพาหนะ เพื่อชวยกล่ันกรองเสียชั้นหนึ่งกอนท่ีจะใหเขาถึง “พื้นท่ีหวงหาม” 

              ๓.๑.๒   กําหนดใหมี “พื้นท่ีหวงหาม”  หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการพิทักษรักษา 
ส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ  บุคคลสําคัญ  ทรัพยสินของทางราชการ  โดย “พื้นท่ีหวงหาม”  
แบงเปน 
          ๓.๑.๒.๑  “เขตหวงหามเฉพาะ”  คือ เขตพื้นท่ีซึ่งมีส่ิงท่ีเปน 
ความลับ บุคคล หรือทรัพยสินสําคัญ  ซึ่งจะตองพิทักษรักษา  บุคคลท่ีผานเขา-ออกพื้นท่ีนี้จะตอง 
ไดรับอนุญาต หรือไดรับความไววางใจในการเขาถึงพื้นท่ี  หรือหากไมมีการกําหนดสิทธ์ิในการเขา- 
ออกพื้นท่ี จําเปนตองจัดเจาหนาท่ีควบคุมดูแลและกําหนดระเบียบภายในเปนการเฉพาะ “เขตหวง 
หามเฉพาะ” ไดแก คลังน้ํามัน ชุมสายโทรศัพท หองปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง เปนตน 
         ๓.๑.๒.๒  “เขตหวงหามเด็ดขาด” คือ เขตพื้นท่ีซึ่งมีส่ิงท่ีเปน 
ความลับของทางราชการ  รวมถึงบุคคลสําคัญ หรือทรัพยสินอันสําคัญย่ิงที่จะตองพิทักษรักษา   
การผานเขา-ออกพ้ืนท่ีดังกลาว   ทําใหสามารถเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ บุคคล 
สําคัญหรือ ทรัพยสินอันสําคัญไดโดยตรง  จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองกําหนดระเบียบปฏิบัติใน 
การผานเขา-ออกเขตดังกลาว  บุคคลท่ีจะผานเขา-ออก ตองไดรับอนุญาต หรือไดรับความไววางใจใน 
ระดับท่ีกําหนดไวเทานั้น “เขตหวงหามเด็ดขาด” เชน  ศูนยปฏิบัติการส่ือสาร  หองปฏิบัติการระบบ 
คอมพิวเตอรประมวลผล  หองปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานของรัฐ เปนตน 
 

   การท่ีจะกําหนดหรือจําแนกพ้ืนท่ีและบริเวณใดของหนวยงานของรัฐใหเปน
พื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ นั้น จะตองถือความสําคัญของภารกิจของหนวยงาน 
ความสําคัญของบุคลากรภายในหนวยงาน  ทรัพยสินของรัฐ  ส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ หรือ
ส่ิงท่ีอาจจะเปนอันตรายหรือกอความเสียหายอยางรายแรงตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งอยูใน
ความครอบครองหรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เปนแนวทางในการ
พิจารณา นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจตองนําปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ มาพิจารณาประกอบอีกดวย เชน 
ลักษณะ/ระดับของภัยคุกคามจากชุมชนแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน การตกเปนเปาหมายของ
กลุมผูชุมนุม  เปนตน 

 



๒๘ 
 

   กรณีตัวอยาง  พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย แสดงใหเห็นการกําหนด

ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย และการจําแนกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภายในพ้ืนท่ีของหนวยงานของรัฐแหงหนึ่ ง ซึ่ งมีภารกิจสําคัญแต จําเปน ท่ีจะตองติดตอกับ
บุคคลภายนอกจํานวนมาก  (ผังภาพท่ี ๑) หนวยงานมีการกําหนดพ้ืนท่ีควบคุม และกําหนดพื้นท่ี
สําหรับบุคคลภายนอกและยานพาหนะผานเขา- ออกเพื่อเปนสถานท่ีติดตอ โดยพ้ืนท่ีดังกลาวถือเปน
พื้นท่ีท่ัวไปอยูนอกพื้นท่ีควบคุม แตใหอยูในความรับผิดชอบกํากับดูแลอยางใกลชิดของยาม
รักษาการณหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี  อยางไรก็ดี  กรณีบุคคลภายนอกและ
ยานพาหนะท่ีจะผานเขาไปในพื้นท่ีควบคุมตองผานการตรวจสอบตามระเบียบและไดรับอนุญาตกอน  
 



๒๙ 
 

         

 
(ผังภาพที่ ๑) 



๓๐ 
 

        
 

(ผังภาพที่ ๒) 

 



๓๑ 
 

(ผังภาพท่ี ๒) หนวยงานเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจท่ีสําคัญ มีทรัพยสินของทางราชการท่ีตอง
พิทักษรักษาเปนมูลคาสูง  หรือเปนหนวยงานดานความมั่นคง  หนวยงานท่ีมีความสําคัญทาง
โครงสรางพื้นฐานของชาติ เชน หนวยงานดานสาธารณูปโภค  หนวยงานดานพลังงาน หนวยงานดาน
สาธารณสุข  หนวยงานดานวิทยาศาสตร  หนวยงานดานระบบส่ือสารและสารสนเทศ เปนตน อาจ
ตองกําหนดพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนพื้นท่ีควบคุมท้ังหมด  

 

         ๓.๒  แสดงอาณาเขตและใชเคร่ืองกีดขวาง 

                  การแสดงอาณาเขตและการติดตั้งเคร่ืองกีดขวาง  เพ่ือเปนการแสดง
ขอบเขตพื้นท่ีของหนวยงาน  ใหบุคคลภายนอกไดทราบวาเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน การผานเขา-ออกพ้ืนท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัย
สถานท่ีท่ีกําหนดไว 
          เคร่ืองกีดขวาง  คือ เคร่ืองมือท่ีใชปองกัน ขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยว
บุคคล สัตว หรือยานพาหนะท่ีไมมีสิทธิเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย  โดยใชเคร่ืองกีด
ขวางเปนแนวเขตของพ้ืนท่ี  กอใหเกิดสภาพทางจิตวิทยา และทางวัตถุ  ทําใหบุคคลภายนอกไมกลา
บุกรุก  หรือใชเพื่อหนวงเหนี่ยวการบุกรุก  เพื่อใหยามรักษาการณ หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
มีโอกาสตรวจพบ  ระงับยับย้ัง หรือควบคุม จับกุมได  อีกท้ังเปนการลดจํานวนเจาหนาท่ียาม
รักษาการณ และเปนอุปกรณชวยควบคุมและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะท่ีจะผานเขา-ออก ตอง
ผานเขา-ออกเฉพาะทางท่ีกําหนดไว  เคร่ืองกีดขวางโดยท่ัวไปแบงเปน ๒ ชนิด คือ 
          ๑)  เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติ  เชน ทะเล แมน้ํ า คูคลอง ท่ีได
ดัดแปลงใหเปนประโยชนในการขวางกั้น 
          ๒)  เคร่ืองกีดขวางท่ีประดิษฐขึ้น  เชน กําแพง แนวร้ัว  ไมกระดก แผง
เหล็กลอเล่ือน  ลวดหีบเพลง งาแซง เปนตน 
 

         วัตถุประสงคหลักในการพิจารณาติดตั้งเคร่ืองกีดขวาง เพื่อมิใหมีการบุก
รุกของผูไมมีอํานาจหนาท่ี  โดยการแสดงอาณาเขตโดยรอบหนวยงานของรัฐใหเห็นอยางเดนชัด ท้ังนี้ 
ลักษณะและสภาพของร้ัวหรือแนวกําแพงควรมีความมั่นคงแข็งแรงและสูงพอท่ีจะปองกันการลวงลํ้า
ดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปองกันการมุดลอดและการปนขาม เปนตน  รวมท้ังควรจัด
ใหมีพื้นท่ีโลงแจงท้ังทางดานนอกและในของแนวร้ัวหรือกําแพง เพื่อใหยามรักษาการณหรือเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยสามารถสังเกตการณไดสะดวก และควรกําหนดมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากการ
เฝาตรวจดวยสายตา  เชน การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด 
 

        นอกจากนี้ ควรพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ชองทางพิเศษท่ี
ฝายตรงขามอาจใชเปนเสนทางเขาสูพ้ืนท่ี อาทิ ทอระบายน้ํา  ทางรถไฟ หรือถนนสาธารณะท่ีผานเขา
มาในท่ีตั้งของหนวยงาน  การแบงใชพ้ืนท่ีภายในหนวยงานเปนท่ีพักสําหรับเจาหนาท่ีและครอบครัว
หรือบุคคลอ่ืนพักอาศัย เพ่ือกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีไดอยางเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ  



๓๒ 
 

        ๓.๓  ระบบแสงสวาง 

      การจัดใหมีระบบแสงสวาง เพื่อใหยามรักษาการณหรือเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยสามารถมองเห็นบริเวณร้ัวและเขตหวงหามตาง ๆ โดยชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในยาม
ทัศนวิสัยไมแจมชัด ปองกันพ้ืนท่ีอับแสงจากสายตา   เพ่ือสังเกตการณผูบุกรุกเขามาในหนวยงาน  
การใหแสงสวางมี ๒ วิธี คือ 
     ๓.๓.๑  การใชแสงสองโดยตรง  คือ การพุงแสงสวางสองไปยังจุดใดจุดหนึ่ง
ท่ีตองการ เชน ท่ีตัวอาคาร  แนวร้ัว หรือประตู เปนตน 
     ๓.๓.๒  การใชแสงสองกระจายรอบตัว  ทําใหมีความสวางท่ัวบริเวณ  ดวง
ไฟควรอยูในระดับสูงพอท่ีจะชวยใหมองเห็นเคร่ืองกีดขวางตาง ๆ ไดชัด  ในกรณีท่ีแนวร้ัวเปนแบบทึบ
ตองจัดใหมีแสงสวางสองใหเห็นไดท้ังสองดาน  และตองใหรัศมีแสงสวางของดวงไฟดวงหนึ่งทับเลย
เขาไปในรัศมีของดวงไฟขางเคียง เพื่อมิใหมีพื้นท่ีอับแสงระหวางรัศมีดวงไฟ 
   ในการนี้ ควรติดตั้งระบบการใหแสงสวางสํารองหากอุปกรณเกี่ยวกับระบบ
แสงสวางชํารุดเสียหายหรือกรณีท่ีกระแสไฟฟาขัดของ  รวมท้ังการกําหนดใหมีการใชไฟฟาจากเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาของหนวยงานหากมีความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
        ๓.๔  ระบบสัญญาณแจงภัย 

       ระบบสัญญาณแจงภัย คือ วิธีการใชเคร่ืองมือทางเทคนิคสําหรับตรวจและ
แจงใหทราบ เมื่อมีการเขาใกลหรือลวงลํ้าเขามาในพื้นท่ีรักษาความปลอดภัย  ระบบสัญญาณแจงภัยนี้
อาจเปนเคร่ืองมือเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส  ทางไฟฟา  หรือทางเคร่ืองกล  เชน แผนโลหะ  เสนลวด  
คล่ืนแสง  คล่ืนเสียง  อุปกรณตรวจจับคล่ืนความรอน เปนตน  โดยอุปกรณจะทํางานสงสัญญาณเมื่อ
มีผูบุกรุก  
 

     ท้ังนี้ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี ควรทราบถึงรายละเอียดของ 
ระบบสัญญาณแจงภัย  จุดติดตั้ง  ตรวจสอบความพรอมใชงานตามหวงเวลา  แหลงพลังงานสําหรับ
ระบบสัญญาณแจงภัย และแหลงพลังงานสํารองฉุกเฉินกรณีกระแสไฟฟาขัดของ รวมท้ังกําหนดใหมี
ระเบียบปฏิบัตเิมื่อสัญญาณแจงภัยทํางาน 
        ๓.๕  การควบคุมบุคคล 

   การควบคุมบุคคลผานเขาออกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยแตละพ้ืนท่ี
หรือแตละเขต จะตองยึดหลัก “การใหศัตรูอยูภายนอก” และ “การจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปน” โดย
ยึดหลักเกณฑคือ                  
         ๑)  ระดับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับท่ีเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคล                                
ผูนั้นไดรับอนุมัติ  ชั้นความลับของส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีเก็บรักษาอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
รักษาความปลอดภัยในหนวยงานของรัฐนั้น  รวมถึงมูลคาทรัพยสินของทางราชการท่ีตองพิทักษรักษา 

       ๒)  การอนุมัติของผูบังคับบัญชาใหบุคคลใดเขาถึงหรือปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับ 



๓๓ 
 

เร่ืองลับท่ีสุดหรือลับมากเปนรายกรณี ซึ่งมีความจําเปนตองผานเขา-ออกในพ้ืนท่ีควบคุม หรือพื้นท่ี
หวงหามเปนคร้ังคราวหรือจนกวาจะยุติภารกิจ 
         โดยท่ัวไปหนวยงานของรัฐใชบัตรผานและ/หรือบัตรแสดงตนเปนหลักฐานแสดง
วาบุคคลใดมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหผานเขาสูพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีควบคุม หรือ
พื้นท่ีหวงหาม และมีการบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออกประกอบดวย 
         บัตรผาน  คือ บัตรท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดทําขึ้นใช
สําหรับบุคคลท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพ่ือแสดงสิทธิในการผานเขา-ออกพื้นท่ีควบคุม 
และพ้ืนท่ีหวงหาม  จําเปนตองใชควบคูกับบัตรแสดงตน เปนมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล  ส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ และทรัพยสินอันมีคาท่ีอยูในพื้นท่ี  
และจะนําบัตรผานออกนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยมิได   อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐ
อาจจัดทําบัตรแสดงตนกับบัตรผานเปนบัตรเดียวกันสําหรับเจาหนาท่ีภายในหนวยงานไดเพ่ือความ
สะดวก 

              สําหรับบุคคลภายนอกโดยท่ัวไป ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือติดตอราชการหรือเพ่ือธุระอื่นใดเปนคร้ังคราว จะตองแลกบัตรผานกับยามรักษาการณหรือ
ดําเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีท่ีแตละหนวยงานกําหนดไว  โดยขั้นตอนการ
แลกบัตรผาน เจาหนาท่ีจะสอบถามวัตถุประสงคในการผานเขา-ออกและบันทึกหลักฐานการผานเขา-
ออกเปนลายลักษณอักษร 

          บัตรแสดงตน คือ บัตรท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
จัดทําขึ้นสําหรับบุคคลภายในเพ่ือพิสูจนทราบวาเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐนั้น ๆ   บางคร้ังอาจ
ผนวกสิทธิในการผานเขา-ออกพ้ืนท่ีรวมอยูในบัตรเดียวกัน  เชน บัตรแสดงตนแบบ e-card สามารถ
ใชเปนกุญแจรหัสสําหรับผานเขาพื้นท่ีควบคุมหรือพี้นท่ีหวงหามได  ท้ังนี้ กรณีบุคคลภายนอกท่ีเขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงานเปนประจํา เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีอาจจัดทําบัตร
แสดงตนใหเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการรักษาความปลอดภัย และแสดงใหรูวาเปนบุคคลภายนอก
ท่ีมาติดตอราชการเปนประจํา แตไมควรมอบสิทธิในการผานเขา-ออกพื้นท่ีควบคุม หรือหวงหามไวใน
ในบัตรแสดงตน  สําหรับบัตรแสดงตนควรกําหนดใหกลัดติดท่ีหนาอกเส้ือ หรือท่ีกระเปาเส้ือหรือติด
สายคลองคอใหเห็นไดเดนชัดตลอดเวลาท่ีอยูในหนวยงาน เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบของยาม
รักษาการณหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี  บัตรแสดงตนมีความแตกตางจากบัตรผาน  
คือ  การจําแนกประเภทบุคคล  ผูถือใช และการแสดงสิทธิในการผานเขาพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัยตาง ๆ ตามระดับความสําคัญ 
   หลักเกณฑในการพิจารณาใชบัตรแสดงตนเพียงอยางเดียว หรือจะใชบัตรผาน
ควบคูกันดวยนั้น  รวมท้ังการกําหนดมาตรการเม่ือเขาพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ 
จะมีการแลกบัตรผานเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง ท้ังนี้ แลวแตความมุงหมายของแตละหนวยงาน 
โดยพิจารณาองคประกอบ ดังนี้ 
   ๑)  ระเบียบหรือมาตรการสําหรับควบคุมเจาหนาท่ีในหนวยงานและ
บุคคลภายนอก ในการผานเขา-ออกหนวยงานของรัฐนั้น ท้ังในและนอกเวลาราชการ ผูรับผิดชอบใน
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การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการผานเขา-ออก การจัดท่ีพักรอสําหรับผูมาเย่ียมหรือ
มาติดตอราชการ 
   ๒)  การควบคุมบุคคลภายนอกท่ีนําอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือสินคาอ่ืน ๆ เขามา
จําหนายหรือบริการในหนวยงานของรัฐ  การควบคุมและตรวจสอบบริภัณฑ ยุทธภัณฑ วัสดุเหลือใช 
ท่ีจะนําออกจากหนวยงานเพื่อการซอม การยืม การทําลาย หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น  
   ๓)  การใชบัตรผานสําหรับยานพาหนะเพื่อควบคุมการผานเขา-ออกหนวยงาน
ของรัฐ และกําหนดวิธีตรวจตราส่ิงของท่ีนําเขาและนําออกโดยยานพาหนะ การตรวจและบันทึก
หลักฐานการผานเขา-ออกของยานพาหนะ ส่ิงของ และผูโดยสารท่ีมากับยานพาหนะ ตลอดจนการจัด
เจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการตรวจสอบยานพาหนะ ส่ิงของและผูโดยสาร 
   ๔)  กําหนดมาตรการควบคุมบุคคลในกรณีท่ีมีการกอสราง ซอมแซม หรือ
รับสงส่ิงของซึ่งกระทําเปนคร้ังคราว หรือเปนการประจําในหนวยงานของรัฐ 
   ๕)  การติดตั้งระบบกุญแจรหัสในการควบคุมเจาหนาท่ีในสังกัดท่ีผานเขาพื้นท่ี
ท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ  กําหนดมาตรการควบคุมพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับสูง 
เชน สถานท่ีท่ีปลอดภัยในการจัดทําและจัดเก็บขอมูลขาวสารลับท่ีสุดและลับมาก ตลอดจนเขตหวง
หามตาง ๆ  
  ๓.๖  การควบคุมยานพาหนะ ในการผานเขาสูพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย

ภายในหนวยงานของรัฐ ควรเปนไปอยางมีขั้นตอนโดยอาจพิจารณากําหนดมาตรการควบคุม
ยานพาหนะเปนระเบียบปฏิบัติภายในหนวยงาน หรือกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
สถานท่ี ใหเหมาะสมดังนี้ 
   ๑)  หนวยงานของรัฐอาจกําหนดให ผูมาติดตอแลกบัตรผานสําห รับ
ยานพาหนะในการผานเขาพ้ืนท่ี ท้ังนี้ มาตรการในการแลกบัตรผานยานพาหนะขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
แตละหนวยงานท่ีจะกําหนดใหเหมาะสมและไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามปกติ  จากนั้นให   
ผูมาติดตอกับผูติดตามรอการตรวจสอบ ณ ท่ีพักรอหรือท่ีรับรอง  ท้ังนี้ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
สถานท่ีหรือยามรักษาการณควรกํากับดูแลการจอดยานพาหนะใหเรียบรอยตามท่ีท่ีจัดไว 
   ๒)  การตรวจคนยานพาหนะของบุคคลภายนอกหรือยานพาหนะท่ีนําวัสดุ
ส่ิงของเขามาในสวนหรือหนวยราชการ ใหยามรักษาการณปฏิบัติตามคําส่ังของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐตามความจําเปนและความเหมาะสมของสถานการณ 
   ๓)  ภายหลังผูมาติดตอกับผูติดตามผานการตรวจสอบ ณ ท่ีพักรอหรือท่ี
รับรอง  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี หรือยามรักษาการณอาจจําแนกบุคคลภายนอก       
ท่ีขออนุญาตผานเขาพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยไดเปน   ๒ ประเภท คือ ผูมาติดตอราชการกับ 
ผูมาติดตอเปนการสวนตัว  
          เมื่อทราบความประสงคของผูมาติดตอแลว ใหผูมาติดตอแจงชื่อ ตําบลท่ีอยู 
สถานท่ีทํางานหรือหนวยตนสังกัด ตลอดจนความประสงคในการติดตอกับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ี หรือยามรักษาการณ เพ่ือแจงใหผูรับการติดตอทราบเพ่ือขอรับอนุญาตเสียกอน   
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เมื่อไดรับการอนุญาตแลวจึงดําเนินกรรมวิธีออกบัตรผานชั่วคราวใหพรอมกับบันทึกหลักฐานการ  
ผานเขาไว 
   ๔)  หากเปนการติดตอเปนการสวนตัว ผูรับการติดตอควรมาพบผูมาติดตอ
ดวยตนเอง ณ ท่ีพักรอหรือท่ีรับรอง หรืออาจจัดเจาหนาท่ีมารับผูมาติดตอหรือเย่ียมจากยาม
รักษาการณเพ่ือนําเขาพบผูรับการติดตอก็ได  ท้ังนี้ แลวแตหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น ๆ จะกําหนด
ระเบียบปฏิบัติขึ้นตามความเหมาะสม แตไมควรนําเขาพบในหองทํางานหรือในสถานท่ีท่ีกําหนดให
เปนพ้ืนท่ีหวงหาม เมื่อเสร็จธุระแลว ควรสงผูมาติดตอโดยเร็ว เพ่ือคืนบัตรผานชั่วคราวและบันทึก
หลักฐานการผานออกไว เพื่อปองกันการลวงลํ้าพื้นท่ีหวงหามอื่น ๆ โดยไมจําเปนอีกดวย 
   ๕)  หากเปนการติดตอราชการ ผูรับการติดตอควรจัดเจาหนาท่ีมาคอยตอนรับ
หรือรอตอนรับดวยตนเองจากบริเวณจุดประจํายามรักษาการณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กรรมวิธีตรวจสอบและการออกบัตรผานชั่วคราว พรอมท้ังลงบันทึกหลักฐานการผานเขา ตอจากนั้น
จึงนําเขาพบผูรับการติดตอ เมื่อเสร็จส้ินการติดตอราชการแลว ควรสงผูมาติดตอราชการดวยตนเอง 
หรือจะจัดเจาหนาท่ีนําสงแทนก็ไดตามความเหมาะสม กอนผานออก ใหคืนบัตรผานชั่วคราวและ
บันทึกหลักฐานการผานออกไว 
   ๖)  การตรวจสอบตามหวงเวลา จัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีจะตองปฏิบัติตามหวงเวลาอันควร และดําเนินการตรวจสอบซ้ําเมื่อมีเหตุการณ ท่ี
เห็นสมควรจะทําการตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีหนวยงานของรัฐ และ
รายงานผลการตรวจสอบซึ่งควรแสดงขอขัดของ หรือปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการ   
การรักษาความปลอดภัยสถานท่ี เชน การละเลยการปฏิบัติหนาท่ีของยามรักษาการณและเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยสถานท่ี    การชํารุดเสียหายของอุปกรณการรักษาความปลอดภัย การละเมิด
การรักษาความปลอดภัย เปนตน   นอกจากนี้ เม่ือไดรับรายงานแลวผูรับผิดชอบตองดําเนินการส่ัง
การแกไขปญหาและขอขัดของตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังเสนอแนะหัวหนาหนวยงานฯ ใหพิจารณา
แกไขปรับปรุงมาตรการและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยใหดีขึ้น 
                 ๓.๗  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบดวย เจาหนาท่ีเวรรักษา

ความปลอดภัย นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ใหมีการจัด
เวรรักษาความปลอดภัยของหนวยงานประจําวัน ซึ่งเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย โดยจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
            ๓.๗.๑  ระบบการรักษาการณ จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย อาวุธ 
(ถามี) เคร่ืองมือเคร่ืองใช พรอมท้ังอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนมาตรการและวิธีการรักษา
ความปลอดภัยแกสถานท่ี  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับความสําคัญของหนวยงานของรัฐ 
ประกอบกับการติดตามขาวสารความเคล่ือนไหวของฝายตรงขาม  การจัดหมูตรวจหรือสายตรวจ  
การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของยามรักษาการณทุกจุดและทุกหนาท่ีตามหวงระยะเวลา 
           ๓.๗.๒  จํานวนและสมรรถภาพของยามรักษาการณ  ตองจัดใหมีเพียงพอกับ
การปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามระดับความสําคัญและคุณคาของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
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โดยพิจารณาถึงจุดออนของอาคารสถานท่ี จํานวนชองทางเขาออก ลักษณะของภารกิจหนาท่ี และ
ทรัพยสินท่ีตองพิทักษ รักษา  จํานวนผูมาติดตอ  พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย   จํานวน
ยานพาหนะท่ีผานเขา-ออก   จํานวนเจาหนาท่ีในหนวยงาน และเวลาพักผอนของเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย กรณีปญหาการขาดแคลนกําลังพลหรือมีไมเพียงพอ ตองบริหารจัดการใหสามารถ
ควบคุมพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดังกลาว  รวมท้ังการประสานแผนการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีของหนวยงานกับหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีถูกบุกรุกหรือถูกโจมตี      
ดวยกําลัง 
   ๓.๗.๓  จัดทําระเบียบ คําส่ังหรือขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สถานท่ี  ท่ีจะตองปฏิบัติประจําวันภายในหนวยงานของรัฐ ท้ังสวนกลาง สวนภู มิภาค และ    
หนวยงานยอย ตามความเหมาะสม  เชน การควบคุมการเปดสํานักงาน ซึ่งเร่ิมตั้งแตการนํากุญแจท่ี
ฝากไวมาเปดหองทํางาน การควบคุมการทําความสะอาดในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย การเฝา
สํานักงานระหวางหยุดพักกลางวัน การจัดเก็บขอมูลขาวสารลับ การเปดตูนิรภัย ตลอดจนการตรวจ
ความเรียบรอยกอนปดสํานักงาน  การจัดเก็บลูกกุญแจหองทํางาน  การตรวจการปฏิบัติหนาท่ีของ
เวรยาม และการใหแสงสวาง เปนตน 
        นอกจากนี้  ตองกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีในกรณีพิเศษ 
เชน การเปด-ปดสํานักงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ฯลฯ เชนกัน 
   ๓.๗.๔  ควรกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกยาม
รักษาการณ โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งมีการตรวจสอบความไววางใจ  
นอกจากนี้ ตองจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี เชน การปองกันการโจรกรรม การ    
จารกรรม และการกอวินาศกรรม  ความรูเกี่ยวกับบริเวณสถานท่ีท้ังหมด จุดสําคัญของสถานท่ีรวมท้ัง
ท่ีตั้งของระบบสาธารณูปโภคท่ีสําคัญ  เชน แผงควบคุมระบบไฟฟา   ชองทางการติดตอส่ือสารใน
หนวยรักษาความปลอดภัย วิธีตอสูปองกันตัวตามความเหมาะสม ระบบท่ีใชสําหรับแสดงตน         
ซึ่งหนวยงานกําหนดไว และมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี โดยจัดใหทดสอบสมรรถภาพ 
ขวัญกําลังใจ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี  ตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
 

          ๓.๘  การปองกันอัคคีภัย 

          ๓.๘.๑  กําหนดวิธีตรวจสอบการปองกันอัคคีภัยตามหวงเวลา เชน การตัด
วงจรไฟฟาสําหรับอุปกรณท่ีใชกระแสไฟฟาทุกชนิดในสํานักงาน การตรวจท่ีเขี่ยบุหร่ีและท้ิงเศษ
กระดาษหลังจากเลิกงาน การตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเปล่ียนสายไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟาในสํานักงานท่ีเส่ือมคุณภาพ  การกําจัดหรือทําลายเอกสารและวัสดุท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัยโดย
การเผาไหมตัวเองหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน ฟลมภาพยนตร สารเคมี  สารระเหยบางประเภท 
          ๓.๘.๒  การฝกอบรมและซักซอมการปฏิบัติของเจาหนาท่ีดับเพลิง เจาหนาท่ี
ขนยายเอกสารและวัสดุ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และยามรักษาการณตามแผนการดับเพลิง
ของหนวยงานของรัฐ รวมท้ังการตรวจเคร่ืองมือเคร่ืองใช สัญญาณแจงเพลิงไหมและอุปกรณในการ
ดับเพลิงตามหวงระยะเวลาเพื่อใหมั่นใจวามีจํานวนเพียงพอและมีสภาพพรอมท่ีจะใชการไดทันที 



๓๗ 
 

          ๓.๘.๓  ตรวจสอบพ้ืนท่ีลอแหลมในหนวยงาน เชน สถานท่ีบางแหงท่ีมีการใช
เช้ือเพลิง เชน แกส น้ํามัน ไอน้ํา เพ่ือปองกันการร่ัวซึมอันอาจเปนเหตุใหเกิดอัคคีภัย โดยการตรวจ
ตราการเปด-ปดทอเชื้อเพลิง ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
  การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
  เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยดําเนินไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
จึงควรกําหนดการปฏิบัติไวลวงหนาเปนแผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงาน เพื่อใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานไดทราบหนาท่ีของตน และสามารถปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
  แผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงาน ควรกําหนดเร่ืองสําคัญท่ีจะตองปฏิบัติไวตาม
หัวขอดังตอไปนี้ 
  ๑)  ตองระบุหนาท่ีและความมุงหมายในการระงับอัคคีภัยไวอยางชัดเจน เขาใจไดงาย  
เชน 
     - ขอปฏิบัติในการระงับอัคคีภัยขั้นตนและการขนยายส่ิงท่ีเปนความลับของ
ทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของทางราชการใหพนจากเปลวเพลิง 
   - การระงับหรือสกัดกั้นมิใหเปลวเพลิงลุกลามไปยังพ้ืนท่ีสําคัญอ่ืน ๆ จนกวา
หนวยดับเพลิงจะมาชวยเหลือ 
   - การสํารวจความเสียหายและคนหาสาเหตุการเกิดอัคคีภัย เปนตน 
  ๒)  ตองกําหนดขอบเขตและพ้ืนท่ีปฏิบัติการในการระงับอัคคีภัยไวเปนสัดสวนตาม
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน โดยปกติจะทําเปนแผนผังอาคารประกอบแผนการระงับอัคคีภัย 
การใชแหลงน้ํา เสนทางขนยายส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคาของหนวยงาน 
จัดลําดับในการขนยายส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินมีคา บันไดหรือทางออกฉุกเฉิน
เพื่ออพยพหนีไฟและเพ่ือขนยาย สถานท่ีสําหรับจัดเก็บส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการและ
ทรัพยสินมีคาหลังการเคล่ือนยาย การชวยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ฯลฯ 
   หากเปนอาคารท่ีมีหนวยงานของรัฐอยูรวมกันหลายหนวย  ตองมีแผนการ
ระงับอัคคีภัย โดยท่ัวไปของสวนรวมกํากับอีกชั้นหนึ่ง โดยผูอํานวยการเหตุการณของสวนรวมจะ
ประสานการปฏิบัติของสวนหรือหนวยยอย เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดับเพลิงและอพยพ
เคล่ือนยาย  รวมท้ังปองกันความสับสนหรือกีดขวางซึ่งกันและกัน 
  ๓)  จะตองระบุตําแหนงและหนาท่ีผูอํานวยการเหตุการณ เจาหนาท่ีดับเพลิงชั้นตน 
เจาหนาท่ีขนยาย และควบคุมส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของสวนหรือหนวย
ราชการไวอยางชัดเจนตามจํานวนท่ีจําเปน ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
   โดยปกติผูอํานวยการเหตุการณในเวลาราชการมักจะเปนหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐนั้น หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย สําหรับนอกเวลาราชการมักจะกําหนดให
เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน 
  ๔)  ตองระบุเร่ืองการทําเคร่ืองหมายแสดงลําดับความสําคัญและความเรงดวนไวท่ี
ภาชนะบรรจุส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสินอันมีคาของสวนหรือหนวยราชการเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการขนยาย การแสดงท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิงท่ีอยู



๓๘ 
 

ใกลท่ีสุด ตลอดจนชองทางการติดตอส่ือสาร ท่ีอยูของหัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย ผูบังคับบัญชาท่ีเกี่ยวของไว ณ ท่ีตั้งโทรศัพททุกแหงภายในหนวยงาน เพื่อแจง
เหตุและ/หรือเพ่ือติดตอใหอํานวยการเหตุการณในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ การแสดงท่ี
เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณทุกชนิดในการดับเพลิงและเคร่ืองหมายบอกทางออกฉุกเฉินหรือ
บันไดเพื่ออพยพหนีไฟหรือการขนยายไวในท่ีท่ีเห็นไดเดนชัด 
  ๕)  ตองกําหนดและจําแนกขั้นตอนในการปฏิบัติไวตามลําดับ เชน เม่ือเกิดเพลิงไหม
ขึ้นท้ังในและนอกเวลาราชการ ผูอํานวยการเหตุการณจะตองส่ังการและระดมกําลังท้ังหมดเขาทําการ
ดับเพลิงในชั้นตน พรอมกับสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหภายในหนวยทราบทันที 
   หากพิจารณาเห็นวาเพลิงท่ีเกิดขึ้นจะลุกลามตอไป ไมสามารถจะดับไดดวย
กําลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยู ใหรีบติดตอและ/หรือสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหหนวยดับเพลิงภายนอก  
ท่ีอยูใกลท่ีสุดทราบโดยเร็ว พรอมกับแบงกําลังบางสวนท่ีกําหนดไวทําการขนยายส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางราชการและทรัพยสินมีคาใหพนจากเพลิงไหมตามแผน 
   ตอจากนั้นใหรีบรายงานหรือแจงเหตุเพลิงไหมใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและ
ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ แลวอํานวยการดับเพลิงและการขนยายตอไปจนกวาเพลิงจะสงบหรือ
จนกวาหนวยดับเพลิงจะมาชวยเหลือ 
   เมื่อเพลิงสงบแลว ถามีผูบาดเจ็บเนื่องจากเพลิงไหมใหนําสงไปรับการ
รักษาพยาบาลโดยดวน พรอมท้ังกั้นเขตบริเวณเพลิงไหมและหามบุคคลผานเขาพรอมกับแจงเหตุให
เจาหนาท่ีตํารวจทองท่ีทราบ เพื่อสอบสวนหาหลักฐานและสาเหตุการเกิดเพลิงไหมตามลําดับ 
  ๖)  นอกจากนี้ ในแผนระงับอัคคีภัยของสวนหรือหนวยราชการ จะตองกําหนดใหมี
การใหความรูเกี่ยวกับประเภทของไฟ  การซักซอมและการทดสอบเจาหนาท่ีทุกฝายอยางนอยปละ ๑ 
คร้ัง เพื่อเสริมสรางความชํานาญในการดับเพลิง การอพยพเคล่ือนยายบุคคล การขนยายส่ิงท่ีเปน
ความลับของทางราชการและทรัพยสินมีคาของทางราชการ รวมท้ังจัดใหมีการสาธิตวิธีชวยเหลือ
บุคคลท่ีติดอยูในลิฟทกรณีกระแสไฟฟาขัดของจากเหตุเพลิงไหมและวิธีขนยายวัสดุจากอาคารสูง ๆ 
ฯลฯ 
   การซักซอมและการทดสอบจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับกําลังเจาหนาท่ีและ
ระยะเวลา รวมท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณท่ีจําเปนในการระงับอัคคีภัยและการขนยาย ปญหา
อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นสําหรับนํามาปรับปรุงแผนการระงับอัคคีภัยของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 ๓.๙  อุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย 

        หนวยงานพิจารณาจัดหาอุปกรณเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน 
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบประตูกุญแจรหัส (Access Control) ใหเหมาะสมกับ
สภาพภัยคุกคาม ความเส่ียง บุคคล ทรัพยสิน และส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีจะตองพิทักษ
รักษา ท้ังนี้ ใหพิจารณาถึงความคุมคาของงบประมาณและประสิทธิภาพท่ีจะไดรับจากอุปกรณ
ดังกลาวประกอบกัน  



๓๙ 
 

หมวด ๖ 

การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาของเร่ืองท่ีจะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบในการประชุม และ
อาจมอบหมายใหบุคคลท่ีเหมาะสมเปนผูดําเนินการแทนได ในการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับ ตองกําหนดมาตรการขึ้นเพื่อพิทักษรักษาส่ิงท่ีเปนความลับท่ีจะเกิดขึ้นจากการประชุม เชน ขอยุติ 
ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย  การบรรยาย การบรรยายสรุป และเหตุการณท่ีปรากฏในการ
ประชุมลับ ฯลฯ มิใหร่ัวไหล หรือถูกเปดเผยกอนเวลา 
 

 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เปนการนํามาตรการการรักษาความปลอดภัย ท้ัง 
๓ สวนเขาไวดวยกันดังนี้ คือ 
 ๑.  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล จะตองมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ 
การรับรองความไววางใจบุคคลท่ีจะเขาถึง หรือเกี่ยวของกับการประชุมทุกคน โดยใหอยูในความ
ควบคุมของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
 ๒.  ตองมีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี กําหนดขอบเขต/ระดับความสําคัญของ
พื้นท่ีการประชุม เชน พ้ืนท่ีหวงหามเด็ดขาด และมีการตรวจสอบพื้นท่ีการประชุม  โดยใหอยูในการ
ควบคุมของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ   
 ๓.  ตองมีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ และขอมูลขาวสารสําคัญท่ี
ปรากฏในการประชุมทุกเร่ือง โดยใหอยูในความควบคุมของนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และ
เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยการประชุมลับ ท้ังนี้ หลักการปฏิบัติอางอิงตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  รวมท้ังการกําหนดมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครือขายสารสนเทศ เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี คอมพิวเตอรแบบพกพา 
 

ความรับผิดชอบในการประชุมลับ 

 ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการในการจัดประชุมลับ ถาเปนการจัดประชุมรวมกัน
ระหวาง ๒ หนวยงาน ใหตกลงกันวาหนวยงานใดจะเปนผูจัดการการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับ ซึ่งอาจจะเปนหนวยงานเจาของเร่ือง หรือหนวยงานท่ีเปนเจาของสถานท่ีก็ได 
 

 ผูท่ีไดรับมอบหมายในการจัดประชุมตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 ๑.  แตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ เพ่ือควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสําหรับการประชุมดังกลาว 
 ๒.  แตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับในการประชุมลับ เพ่ือควบคุมขอมูลขาวสารลับ
ภายในหองประชุม 
 
 
 



๔๐ 
 

ขอพิจารณาการรักษาความปลอดภัย 

 ๑.  กําหนดพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  กําหนดพ้ืนท่ีควบคุมท่ีจะใชในการประชุมลับ แสดงแนวเขตหวงหามติดปายใหชัดเจน 
รวมถึงพ้ืนท่ี (หอง) ของผูเขารวมประชุมและสถานท่ีจัดเก็บส่ิงท่ีเปนความลับ จัดวางมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีไวลวงหนากอนประชุม ๒๔ ชั่วโมง มาตรการจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับระดับความสําคัญของการประชุม 
  กรณีตองใชอาคารรวมกัน การกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย ควรให
ครอบคลุมไปถึงชั้นท่ีเหนือขึ้นไป ๑ ชั้น และใตลงมา ๑ ชั้น เปนอยางนอย รวมท้ังอาณาบริเวณ
โดยรอบทุกดาน 
  เมื่อไดกําหนดพ้ืนท่ีและมาตรการการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาท่ีท่ีมีความ
จําเปนจะตองเขาไปในหองประชุมกอนเวลาการประชุม ผูผานเขาไปไดตองไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตนดวย 
 ๒.  การดําเนินการรักษาความปลอดภัย 
  บัตรผานหรือบัตรแสดงตนสําหรับใชในการควบคุมบุคคลท่ีจะผานเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมี
การรักษาความปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของผูเขารวมประชุม และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ควร
จัดทําบัตรผานหรือบัตรแสดงตนอยางนอย ๓ แบบ ดังนี ้
  แบบ ๑  สําหรับผูเขารวมประชุม โดยเฉพาะบุคคลท่ีจะตองอยูในหองประชุมใน
ระหวางหรือตลอดหวงเวลาท่ีมีการประชุม เชน ผูเขาประชุม ผูมีหนาท่ีชี้แจง ผูเขาฟงการประชุม 
เจาหนาท่ีบันทึกเสียงการประชุม และผูจดรายงานการประชุม เปนตน 
  แบบ ๒  สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการประชุม 
  แบบ ๓  สําหรับเจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีบริการและทําความสะอาด ชางเทคนิค 
ตลอดจนเจาหนาท่ีปฏิบัติการสนับสนุนท่ีเกี่ยวของใกลชิดกับการประชุม 
  สําหรับผูเขาถึงการประชุมและอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย แตมิไดรวมใน
การประชุม เชน เจาหนาท่ีพิมพเอกสารลับเกี่ยวกับการประชุม เจาหนาท่ีบันทึกเสียง เปนตน จะใช
บัตรดังกลาวแบบใดแบบหนึ่งหรือกําหนดแบบบัตรเปนพิเศษมากกวาสามแบบท่ีกลาวมาขางตน      
ขึ้นก็ได แตจะตองกําหนดหรือแสดงสิทธิการเขาถึงพ้ืนท่ีตาง ๆ ของบัตรดังกลาวไวใหชัดเจนดวย เพื่อ
ปองกันการใชสิทธิโดยไมถูกตอง 
  บัตรผานหรือบัตรแสดงตนแตละแบบจะตองมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด และ
มีรูปถาย ลายมือชื่อ หรือส่ิงพิสูจนทราบอื่น ๆ เชน คํานําหนานาม ชื่อ สกุล  ความสูง น้ําหนัก 
ตําแหนง เปนตน เพ่ือใหสามารถพิสูจนทราบตัวบุคคลไดทันที และใหกลัดติดท่ีหนาอกเส้ือหรือท่ี
กระเปาเส้ือหรือติดสายคลองคอ เพื่อใหเห็นไดเดนชัดตลอดเวลาท่ีอยูในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

การตรวจทางเทคนิค 

 หมายถึง การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยโดยใชประสาทสัมผัสและเคร่ืองมือเทคนิค 
เชน เคร่ืองมือตรวจสอบการดักฟง เคร่ืองมือตรวจสอบการลวงลํ้า เคร่ืองมือตรวจสอบการกอ
วินาศกรรม เปนตน เม่ือไดกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยขึ้นแลว เจาหนาท่ีควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยในการประชุมลับจะตองดําเนินการตรวจสอบทางเทคนิคใหท่ัวบริเวณ การ
ดําเนินการดังกลาวตองใชเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น ๆ โดยเฉพาะ แตถาหากการประชุมลับนั้นมี
ความสําคัญมาก อาจขอรับการสนับสนุนจากองคการรักษาความปลอดภัยใหมาดําเนินการได เมื่อ
องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลวใหสงมอบความรับผิดชอบพ้ืนท่ีนั้นแกเจาหนาท่ีควบคุม
การรักษาความปลอดภัยหรือผูแทนเปนลายลักษณอักษร การตรวจสอบทางเทคนิคดังกลาวก็เพ่ือเปน
หลักประกันวา 
 ๑.  บุคคลภายนอกหองประชุมซึ่งไมมีอํานาจหนาท่ีเขาถึงการประชุมลับจะไมสามารถไดยิน
เร่ืองราวระหวางดําเนินการประชุมหรือไดเห็นความเปนไปในหองประชุม 
 ๒.  ตองไมมีเคร่ืองมือท่ีใชเพ่ือการจารกรรม กอวินาศกรรม และ/หรือเอกสารหรือส่ิงท่ีใชเพ่ือ
การกอกวน บอนทําลาย อยูในสถานท่ีประชุมและพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  ในกรณีจําเปน อาจใหมีการตรวจทางเทคนิคตอบรรดาวัสดุ หีบหอ กระเปา หรือส่ิง 
อ่ืน ๆ ท่ีจะนําเขามาในหองประชุมและในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย และในระหวางท่ี
การประชุมกําลังดําเนินอยู อาจจัดใหมีการเฝาตรวจทางอิเล็กทรอนิกส และ/หรือเฝาตรวจการ
ติดตอส่ือสารทางสาย  ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มการตรวจทางเทคนิคอีกชั้นหนึ่ง 
 

การจัดระเบียบภายในหองประชุม 

 ๑.  จัดใหมีการควบคุมบริเวณชองทางเขา-ออกหองประชุมอยางเครงครัด เพ่ือเปน
หลักประกันวา 
  ๑.๑  ผูท่ีจะผานเขาไปไดตองมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตนตามท่ีกําหนดไว 
  ๑.๒  ในกรณีท่ีอนุญาตใหบุคคลอ่ืน เชน ผูส่ือขาว ชางภาพ หรือส่ือมวลชน เปนตน 
เขาไปในหองประชุม ท่ีทําการของผูเขาประชุม หรือสถานท่ีท่ีใชเก็บส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ
จะตองจัดทําบัตรแสดงตนพิเศษเฉพาะกรณีขึ้นสําหรับใหบุคคลเหลานั้นใชแสดงตัวโดยกลัดติดท่ี
หนาอกเส้ือหรือท่ีกระเปาเส้ือหรือติดสายคลองคอใหเห็นอยางชัดเจนตลอดเวลาท่ีอยูในพื้นท่ี 
  ๑.๓  กอนเร่ิมการประชุมลับตองดําเนินการดังนี้ 
   ๑)  ใหผูส่ือขาว ชางภาพ หรือส่ือมวลชน ออกไปนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัย หรือจัดใหอยูในขอบเขตท่ีอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
   ๒)  กอนออกจากพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ใหเก็บบัตรแสดงตนท่ีได
แจกจายให 
   ๓)  ถามีความจําเปนก็ใหมีการตรวจทางเทคนิคกอนการประชุมลับอีกคร้ังหนึ่ง
เพื่อเปนหลักประกันวาหองประชุมนั้นอยูในสภาพท่ีปลอดภัยอยางแทจริง 



๔๒ 
 

  ๑.๔  หลังจากเลิกประชุมลับแตละคร้ัง ตองตรวจหองประชุมอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อ
เปนหลักประกันวาไมมีส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีผูเขาประชุมหรือเจาหนาท่ี
นํามาใชในการประชุม ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ซึ่งอาจเปดเผยใหทราบส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการท่ี
ปรากฏในการประชุม เชน ขอยุติ ขอพิจารณา ความเห็น ขออภิปราย บรรยากาศในการประชุม    
เปนตน หลงเหลืออยู ถาตรวจพบและเปนส่ิงท่ีไมใชในราชการ ใหจัดการทําลาย ถาเปนส่ิงท่ีตองใชใน
ราชการ หรือลืมปดตูนิรภัย ก็ใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบฯ ตอไป 
 ๒.  หามนําเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองถายภาพ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีใชในการ
บันทึก จัดเก็บ และ/หรือสงภาพหรือขอความ ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขาไปในหองประชุม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูจัดการประชุมเปนลายลักษณอักษร เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ี
กลาวมานี้สามารถใชในการจารกรรม การกอวินาศกรรม และการบอนทําลายได จึงจําเปนตองกวดขัน
การนําเคร่ืองมือเหลานี้เขาไปในหองประชุมเปนพิเศษ 
  ถามีความจําเปนจะตองจัดท่ีทําการ ท่ีพักรอใหแกผูเขาประชุม ใหผูจัดการประชุมจัด
ขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ถาจัดนอกเขตพื้นท่ีดังกลาว จะตองจัดวางมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยใหดวย 
 ๓.  การประสานงานการรักษาความปลอดภัย 
  หากผูเขาประชุมแตละฝายเห็นวา จําเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือใชเฉพาะฝายตนขึ้น มาตรการท่ีกําหนดขึ้นนั้นก็จะตองสอดคลองกับระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุมลับของสวนรวมดวย และใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของแตละฝาย
ประสานงานในเร่ืองของการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับนั้น 
 ๔.  ผูมาติดตอ 
  เพ่ือใหการควบคุมบุคคลท่ีมาติดตอกับผูเขาประชุมเปนไปโดยเรียบรอยและรัดกุม 
ผูจัดการประชุมตองกําหนดใหมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะในเร่ืองตาง ๆ (ระเบียบฯ ขอ ๓๗ 
(๕) (๖) และ ๔๕ (๒) ไวดวย) เชน 

๔.๑  จัดท่ีพักสําหรับผูมาติดตอและท่ีจอดยานพาหนะไวเปนสัดสวน 
๔.๒  จัดใหมีบัตรผานหรือบัตรแสดงตน 
๔.๓  จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับผูมาติดตอ   

ฯลฯ 
  การติดตอตองใหผูเขาประชุมมาพบผูมาติดตอ ณ ท่ีพักตามท่ีพักสําหรับผูมาติดตอ
เทานั้น ไมสมควรใหเขาไปพักรอในหองพักรอของผูเขารวมประชุม 
 ๕.  การแถลงขาวตอส่ือมวลชน 
  ถาจะตองมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการประชุมลับตอส่ือมวลชน ผูจัดการประชุมควร
ดําเนินการ ดังนี้  
  ๕.๑  จัดสถานท่ีสําหรับแถลงขาวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษา
ความปลอดภัย 



๔๓ 
 

  ๕.๒  ควบคุมการแถลงขาวใหเปนไปโดยเหมาะสม ผูแถลงขาวตองไดรับการแตงตั้ง
และเร่ืองท่ีจะแถลงตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมเสียกอน ในกรณีมีผูแถลงขาวหลายคน แตละคน
จะตองแถลงเฉพาะเร่ืองท่ีตนไดรับอนุมัติเทานั้น 
 ๖.  การบรรยายหรือการบรรยายสรุปเร่ืองท่ีเปนความลับ 
  หัวหนาหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
  ๖.๑  กําหนดชั้นความลับของการบรรยาย โดยถือเอาชั้นความลับท่ีสูงสุดในเนื้อความ
ของคําบรรยายหรือเอกสาร หรืออุปกรณประกอบการบรรยาย เปนชั้นความลับของการบรรยาย 
  ๖.๒  เมื่อเร่ิมการบรรยายและส้ินสุดการบรรยาย ผูบรรยายจะตองแจงชั้นความลับ
ของเร่ืองท่ีบรรยายใหผูฟงทราบ และยํ้าใหดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอส่ิงท่ีเปนความลับของ
ทางราชการท่ีไดทราบจากการบรรยายตามชั้นความลับท่ีกําหนด 
  นอกจากนั้น ควรแสดงชั้นความลับดวยตัวอักษรขนาดโตพอท่ีจะเห็นไดชัดในระยะไกล 
ติดไวท่ีแทนบรรยายหรือท่ีท่ีเห็นวาเหมาะสม 
  ๖.๓  ผูท่ีจะเขาฟงการบรรยายตองไดรับความไววางใจอยางนอยเทากับชั้นความลับ
ของเร่ืองท่ีบรรยาย และเปนผูมีสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหเขาฟงการบรรยายนั้นได 
  ๖.๔  ตองจัดวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการบรรยายหรือการบรรยาย
สรุปเชนเดียวกับการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับดวย 

 

หมวด ๗ 

การละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
 

การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

 “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย คือ การกระทําใด ๆ จะโดยเจตนาหรือไมก็ตามท่ีฝาฝน
หรือละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว”  
 มาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้น ถึงแมวาจะไดกําหนดไวอยางรัดกุมและเขมงวดกวดขัน
เพียงใดก็ตาม การละเมิดการรักษาความปลอดภัยก็อาจเกิดขึ้นได สาเหตุเกิดจากการดําเนินการของ
ฝายตรงขามและบุคคลภายนอก หรือจากความบกพรองของเจาหนาท่ี ท้ังโดยเจตนาหรือไมก็ตาม   
อันจะนํามาซึ่งความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ บุคคล ทรัพยสิน และส่ิงท่ีเปนความลับของทาง
ราชการ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือปองกันหรือเม่ือเกิดมีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัยขึ้น 
 

สาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นจากสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ คือ 
๑.  การขาดจิตสํานึกและการขาดวินัยในการรักษาความปลอดภัยโดยเจตนาหรือไมเจตนา    

อันไดแก ความประมาทเลินเลอ ความไมสุขุมรอบคอบ ความเกียจครานและยอหยอนตอหนาท่ี   



๔๔ 
 

ความรูเทาไมถึงการณ ความเห็นแกประโยชนสวนตัว ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนจุดออนและความบกพรอง
ของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานของรัฐ 
 ๒.  การจารกรรมหรือการกอวินาศกรรมของฝายตรงขาม ซึ่งอาจเปนบุคคลภายนอกหรือ
เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีตกเปนเคร่ืองมือของฝายตรงขามดวยเหตุใดก็ตาม 
 

การปฏิบัติเมื่อปรากฏการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

 หากปรากฏมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก
หนวยงานของรัฐ ใหปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  ผูพบเห็นหรือทราบวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือสงสัยวาจะมีการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น จะตองดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  ถาการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นภายในหนวยงานของตน รีบลด
ความเสียหายเบ้ืองตนใหเหลือนอยท่ีสุด และรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบโดยเร็วท่ีสุด เพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดซ้ําขึ้นอีก 
  ๑.๒  ถาการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการอ่ืนถูกละเมิด ตองรีบรายงาน
ผูบังคับบัญชาของตนหรือองคการรักษาความปลอดภัยเพ่ือแจงใหหนวยงานของรัฐท่ีถูกละเมิดนั้น
ทราบโดยเร็วท่ีสุด 
 ๒.  เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
ท่ีเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจะตองรีบดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑  สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภยั  
  ๒.๒  ดําเนินการลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุด 
  ๒.๓  สํารวจ ตรวจสอบ และคนหาสาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง ๆ 
  ๒.๔  รายงานรายละเอียดเกี่ ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยเร็ว ถาการละเมิดการรักษาความปลอดภัยนั้นมีขอมูลขาวสารลับ
สูญหาย ใหแจงนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อบันทึกการสูญหายของขอมูลขาวสารลับในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.๓) ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔ 
  ๒.๕  แกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมย่ิงขึ้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัยขึ้นอีก 
  ๒.๖  หากปรากฏหลักฐานหรือสงสัยวาถูกจารกรรมหรือถูกกอวินาศกรรม ใหรายงาน
ขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป เชน การตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแจง
เจาหนาท่ีตํารวจ หรือขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย เปนตน 
 



๔๕ 
 

๓. เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดําเนินการดังตอไปนี้ 
    ๓.๑ แจงใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเร่ืองเดิมหรือเจาของสถานท่ีหรือผูท่ี 

เกี่ยวของทราบทันที 
    ๓.๒ สอบสวนเพ่ือใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการ

ละเมิดนั้น 
    ๓.๓ พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นซ้ําอีก 
    ๓.๔ พิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัย หรือผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 
 
๔. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเร่ืองเดิมหรือผูท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของส่ิงท่ีเปนความลับของทาง

ราชการนั้นหรือไม 
     ๔.๒  ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ท่ีจะมีตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้ อาจตองเปล่ียนแปลงนโยบายแผนงาน พรอม
ท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีเห็นสมควร 
 

ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ตองดําเนินการดังนี้ 
 ๑.  สอบสวนหาตัวผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น ซึ่งอาจเปนผูครอบครองส่ิงท่ี
เปนความลับของทางราชการ ผูมีหนาท่ีดูแลรักษาสถานท่ีหรือผูมีหนาท่ีใหความปลอดภัยแก      
บุคคล ฯลฯ การดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนถาเห็นสมควร และควรจะได
ดําเนินการสืบสวนโดยทางลับประกอบอีกทางหนึ่งดวย 
 ๒.  พิจารณาแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมและ
เหมาะสมย่ิงขึ้น และปองกันมิใหเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยซ้ําขึ้นอีก 
 ๓.  พิจารณาลงโทษบุคคลผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย และ/หรือผูรับผิดชอบการรักษา
ความปลอดภัยซึ่งบกพรองตอหนาท่ี โดยอาศัยขอเท็จจริงจากผลการสืบสวนและสอบสวนเปน
แนวทางในการพิจารณา 
 ๔.  ถาปจจัยท่ีเปนตนเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเปนของหนวยงานของรัฐ
หนวยอ่ืน จะตองแจงเร่ืองการละเมิดการรักษาความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นใหแกสวนราชการเจาของเร่ือง
เดิม และ/หรือเจาของสถานท่ีหรือผูเกี่ยวของทราบทันที 
 

ความรับผิดชอบของเจาของเร่ืองเดิมหรือผูเกี่ยวของ 

 เมื่อเจาของเร่ืองเดิมหรือผูเกี่ยวของไดรับแจงวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น 
ตองดําเนินการดังนี้ 



๔๖ 
 

 ๑.  พิจารณาวา การละเมิดไดทําใหความสําคัญของส่ิงท่ีเปนความลับของทางราชการ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม สมควรท่ีจะลดชั้นหรือยกเลิกช้ันความลับของส่ิงท่ีเปนความลับของทาง
ราชการนั้นหรือไม อยางไร 
      ตัวอยางเชน  ลืมปดตูเก็บขอมูลขาวสารลับ  แตจากการตรวจสอบม่ันใจวาขอมูลขาวสาร
ลับยังไมร่ัวไหล ก็ยังไมจําเปนตองลดชั้นหรือยกเลิกชั้นความลับของเอกสารนั้น 
 ๒.  ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดท่ีจะมีขึ้นตอหนวยงานของรัฐของตน หรือ
หนวยงานของรัฐหนวยอื่น  ในการนี้อาจตองเปล่ียนนโยบาย เปล่ียนแผน พรอมท้ังปจจัยตาง ๆ        
ท่ีเกี่ยวของดวย 
 
 

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

 


