
      
 

      

                                                                                                                                             
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    
 

                                           
 คำสั่ง  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

ที ่  39/๒๕64 
เรื่อง  กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

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

          เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายภาค ๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม บังเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และยึดถือระเบียบรองรับ
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระเบียบว่าด้วย การรักษา
ความลับของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พุทธศักราช 2552 และประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่มที่ ๒ ลักษณะที่ ๒๙ และ ๓๐               
ว่าด้วยความลับและการแถลงข่าวเป็นประการสำคัญ  
          เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม รัดกุม มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง  จึงกำหนด
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามอ้างถึงโดยกำหนด ดังต่อไปนี้ 
          ๑)  ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
               ๑.๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยกองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๓ อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่                                                                                                                                                           
               ๑.๒  การรกัษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล (ผนวก ก) 
               ๑.๓  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร (ผนวก ข) 
               ๑.๔  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ (ผนวก ค) 
          ๒)  การปฏิบัติ 
               ให้ทุกหน่วยในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ถือปฏิบัติตามตาม
คำสั่งนี้ 
              ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน             
ภาค ๓ จะมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลตามเป้าหมายที่กำหนด ขึ้นอยู่กับการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 
ตลอดจนการพัฒนาให้มีความเหมาะสม รัดกุมอยู่เสมอ จึงให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่
ควบคุมและรักษาความปลอดภัย  ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
หากพบปัญหาข้อขัดข้องหรือมีข้อเสนอแนะ ให้รายงานผู้มีอำนาจหน้าที่ เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น               
ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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          ให้ยกเลิกคำสั่งและระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค ๓  เดิมทั้งหมดโดยให้ใช้คำสั่งระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนี้แทน 
 
          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                 สั่ง  ณ  วันที่    10   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕64 

 
                                            
                                (ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  นพพล  ชาติวงศ์     
                                                        (  นพพล  ชาติวงศ์  )                                                              
                                            ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓                                                                         
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ผนวก ก.   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลของ บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด              

ความปลอดภัยอย่างแท้จริง จึงให้ทุกหน่วยในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕52 หมวดที่ 4 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
โดยเน้นและดำเนินการในเรื่อง 
          ๑)  พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภัย 
               ๑.๑ จัดและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย  โดยมอบหมายให้ผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว              
เป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ นอกจากนั้นยังต้องจัดให้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ 
               ๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นแจ้งเตือน ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามทุกสายงาน  
กองร้อย และทุกหน่วยในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ โดยให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจน
กำชับข้าราชการตำรวจในปกครอง ให้รักษาความลับของทางราชการอันไม่พึงเปิดเผย โดยเฉพาะการสนทนาในที่
สาธารณะ แม้จะเป็นการสนทนาระหว่าง ผู้มีอำนาจหน้าที่เข้าถึงชั้นความลับนั้นก็ให้พึงกระทำในสถานที่เหมาะสม 
          ๒)  การปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลของหน่วย 
               ๒.๑  งานการข่าว ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ จัดทำประวัติบุคคล (รปภ.๑) ของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้าง  
ภายใน ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ทุกนาย ทั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ และผู้ที่ยังไม่เคยจัดทำมาก่อน 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพบุคคล ให้ตรวจสอบและรวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคลตาม
แบบ รปภ.๑/๑  
               ๒.๒  งานการข่าว  ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ดำเนินการรับรองความไว้วางใจ ให้กับข้าราชการตำรวจและ
ลูกจ้างทุกนาย ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีชั้นความลับของทางราชการ โดยต้องพิจารณาว่า 
บุคคลผู้นั้นได้ผ่านการอบรมเรื่อง การรักษาความปลอดภัยมาแล้ว จึงให้ผู้ที่ได้รับการรับรองความไว้วางใจลงนามใน 
บันทึกรับรอง การรักษาความลับเมื่อเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ (รปภ.๑๗) และนำเรียน ผบก.ตชด.ภาค ๓ หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม ในใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓) ตามชั้นความลับที่ได้รับมอบหมายนำเก็บไว้เป็นหลักฐานของ
หน่วยต่อไป 
               ๒.๓  งานการข่าว ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓)            
ลงไว้ในทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.๔) ตามระดับความไว้วางใจที่ได้รับอนุมัติ และให้คอยตรวจสอบแก้ไข ทะเบียน
ความไว้วางใจให้ตรงกับใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓) อยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความไว้วางใจในแต่ละครั้ง 
                ๒.๔  การมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องลับที่สุด ลับมาก จะต้องตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์โดยละเอียด โดยให้ลงทะเบียนชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในทะเบียนลับที่สุดหรือลับมาก (รปภ.๕)            
                 ๒.๕  ในกรณีมีบุคคลใดต้องไปประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับความลับชั้น  ลับที่สุด หรือ
ลับมาก นอกส่วนราชการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ออกใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดง
ต่อหน่วยงานที่ไปร่วมนั้นด้วย  
               ๒.๖  เมื่อบุคคลใดพ้นหน้าที่ หรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ให้คัดชื่อออกจากทะเบียน ลับที่สุด หรือ
ลับมาก (รปภ.๕) แล้วให้ลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นตำแหน่งหน้าที่ (รปภ.๑๘) หากบุคคลใด
พ้นหน้าที่ไปแล้วกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในชั้นความลับชั้น ลับที่สุด หรือลับมาก จะต้องดำเนินกรรมวิธีใหม่ทำนอง
เดียวกันทุกครั้ง               
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 ๒.๗  ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นกำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด อย่าให้มีการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวกับทางราชการ
ของ บก.ตชด.ภาค 3 ที่เป็นความลับ ในที่สาธารณะหรือในงานรื่นเริงต่าง ๆ  

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

 
 
                             
 
                                                                 ตรวจแล้วถูกต้อง   

                                                                                                                   
                                                              (ลงชื่อ) พ.ต.อ.ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย 
                                                                               ( ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย )                      
                                                                                 ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3   
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          ผนวก ข.   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 
          เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารของ บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงให้ทุกหน่วยใน ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕44 ในทางปฏิบัติให้มุ่งเน้นดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารลับ   โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตน
รับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตาม              
ความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
          ๑)  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  มีหน้าที่ดังนี้.- 
               ๑.๑  ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
               ๑.๒  เก็บรกัษาแบบเอกสาร ซ่ึงกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้และบรรดาข้อมูลข่าวสารลับ ที่อยู่ใน 
ความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย 
               ๑.๓  เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ของหน่วยงานของรัฐที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจำ 
               ๑.๔ ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กำหนด ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ เพ่ือกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสม และตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
             ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 
                    นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย               
ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสาร แยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติ             
ของหน่วยงาน 
                   ทะเบียนรับ ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้                                                                                                                                                                                                         
                   ทะเบียนส่ง ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน 
                   ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ใช้สำหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่
หน่วยงานจัดทำขึ้นใช้งาน หรือได้ส่งออก หรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ
นั้น 
                   แบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                 ให้ งานการข่าว ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ จัดทำ กำกับดูแล เก็บรักษาทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  
ทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารลับ ทะเบียนส่งข้อมูลข่าวสารลับ ในงานเอกสารของทุกสายงาน กองร้อย และทุกหน่วยใน
สังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ซึ่งได้รับเข้ามาหรือส่งออกนอกหน่วยในนาม บก.ตชด.ภาค ๓ หรือ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 
และเอกสารหรือสิ่งที่รับเข้ามา หรือจะส่งออกนั้นต้องเป็นความลับของทางราชการ ซึ่งได้กำหนดชั้นความลับไว้แล้ว 
การส่งออกให้ดำเนินการผ่านนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยควบคุมการ
ออกเลขท่ีเอกสารข้อมูลข่าวสารลับ  ทีง่านการข่าว ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓  
          ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เก็บรักษาเอกสาร ที่ใช้ใน
ราชการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ    
หมั่นตรวจตรา ตรวจสอบบรรดาเอกสารที่ เก็บอยู่ ในความรับผิดชอบ (รปภ.๑๙) ทุก  ๖ เดือน หรือเมื่อมี              
การเปลี่ยนแปลงตัว นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตรวจสอบใบตอบรับข้อมูลข่าวสารลับที่รับเข้า หรือส่งออก 
เพ่ือให้การรับ–ส่ง เป็นไปอย่างถูกต้อง 
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          ดำเนินการปรับ หรือยกเลิกชั้นความลับ ตลอดจนการร่าง พิมพ์ แปล สำเนา โอน คัดลอก แจกจ่าย การส่ง 
การเก็บ การยืม การทำลาย และการถ่ายภาพเอกสารชั้น ลับที่สุด ลับมาก ลับ ให้เป็นไปตามระเบียบ  และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
          การลงนามเอกสารลับ ทุกชั้นที่เข้ามาในเวลาราชการ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วย           
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เป็นผู้ลงนามรับและเปิดซอง ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง           
เปิดซองโดยเด็ดขาด ส่วนการเปิดซองเอกสารทีม่ีชั้นความเร็วตั้งแต่ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด  ให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ กระทำทันที  
          ในกรณีนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้  นายตำรวจเวรผู้ ใหญ่  หรือนายร้อยตำรวจเวร             
เป็นเจ้าหน้าที่รับและเปิดเอกสาร หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวร งานการข่าว ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นผู้รับและ      
เปิดซอง เพ่ือดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป 
          ๒)  การมอบหมายอำนาจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชั้นความลับ 
               ๒.๑ หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการ
กำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่า เป็นข้อมูลข่าวสารลับประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจ
มอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคในกรณีที่สามารถ
มอบอำนาจได้ตามกฎหมาย 
              ๒.๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจกำหนดชั้นความลับเป็นการชั่วคราวได้ 
และให้รีบนำเสนอผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ เพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดชั้นความลับนั้นต่อไปทันที 
                    การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ ที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกันให้กำหนด  
ชั้นความลับเป็นส่วนรวมเพียงชั้นเดียวเท่านั้นแม้ว่าข้อความแต่ละหน้า วรรค หรือตอน จะมีชั้นความลับต่างกัน            
ก็ตาม ทั้งนี้ต้องกำหนดชั้นความลับให้เท่ากับข้อความตอนใดตอนหนึ่งที่จัดอยู่ในชั้นสูงสุดของข้อมูลข่าวสารนั้น 
                 ในกรณีที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับต่ำ แต่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อความจากข้อมูล
ข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่อ้างถึงนั้นว่า จะไม่ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า
นั้นเกิดรั่วไหล 
               ๒.๓ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล
ข่าวสารลับ  ไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ แต่ถ้าเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมาก หรือเหตุผลนั้นบางส่วนมีชั้น
ความลับสูงกว่า ชั้นความลับของทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ให้บันทึกเหตุผลย่อไว้ในทะเบียนควบคุมข่าวสารลับ  
และบันทึกเหตุผลอย่างละเอียด หรือเหตุผลส่วนที่มีชั้นความลับสูงกว่าดังกล่าวแยกออกมา โดยเก็บไว้ระหว่างใบปก
ข้อมูลข่าวสารลับกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น     
               ๒.๔  การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด  ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                     (๑)  ความสำคัญของเนื้อหา 
                     (๒)  แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
                     (๓)  วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ 
                     (๔)  จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ หรือการจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น 
                     (๕)  ผลกระทบเมื่อมีการเปิดเผย 
                     (๖)  หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  ในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ 
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          ๓.  การแสดงช้ันความลับ 
               ๓.๑  การแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดาโดยแสดง               
ชั้นความลับดังนี้  
                      ๓.๑.๑  ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบน
และด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น  ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า ปกหลังด้วย  
                      ๓.๑.๒  ข้อมูลเอกสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ  แผนผัง และสำเนา
สิ่งของดังกล่าวนั้น  ให้แสดงความลับในลักษณะเดียวกับข้อ ๓.๑.๑ ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพันได้ให้แสดงชั้น
ความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพันอยู่ด้วย 
                      ๓.๑.๓  ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นแผ่นชีดี แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภท หรือ              
สิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผล หรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใดๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและปลายม้วนฟิล์ม
หรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสาร หรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ ถ้าไม่สามารถแสดงชั้นความลับไว้ในที่
ดังกล่าวได้ ให้เก็บใส่กล่อง หรือหีบห่อซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 
               ๓.๒  การปรับชั้นความลับ 
                      ๓.๒.๑  การปรับชั้นความลับต้องกระทำโดยหัวหน้าหน่วยงานกำหนดชั้นความลับของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องในกรณีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นสมควรให้ทำการปรับชั้ นความลับ ของข้อมูลข่าวสารลับใดให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำการปรับชั้นความลับ  และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับการแจกจ่ายทราบ เพ่ือให้มี
การแก้ไขชั้นความลับโดยทั่วกันด้วย ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอำนาจปรับชั้นความลับได้เมื่อพิจารณาเห็นว่ า           
การกำหนดชั้นความลับไม่เหมาะสม แต่ต้องแจ้งให้ผู้กำหนดชั้นความลับเดิมทราบ ถ้าสามารถกำหนดระยะเวลาใน
การปรับชั้นความลับล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานข่าวของเรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนหน้าปกหรือ
หน้าแรกของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ โดยแสดงไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อถึง
กำหนดเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้านั้นจะปรับชั้นความลับได้โดยไม่ต้องยืนยันให้ทราบอีก 
                    การแก้ไขชั้นความลับ  ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม แล้วแสดงเครื่องหมาย           
ชั้นความลับที่กำหนดใหม่ (ถ้ามี)  ไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และให้จด
แจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย ในกรณีเห็นสมควรหัวหน้าหน่วยงานจะกำหนดให้
จดแจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรหัวหน้าหน่วยงานจะ
กำหนดให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของเอกสาร หรือที่แสดงชั้นความลับตามข้อ ๓.๑.๒ แล้วแต่กรณี 
                      ๓.๒.๒ ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยโดย
ไม่มีข้อมูลจำกัด หรือเงื่อนไขใดให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแล้วเว้นแต่มีการฟ้องคดีต่อศาล และ
ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 
          ๔)  การดำเนินกรรมวิธีและการปฏิบัติต่อเอกสารที่กำหนดชั้นความลับ 
                         ๔.๑  การดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องทำโดยบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่  ซึ่งได้รับ             
ความไว้วางใจไม่ต่ำกว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ และให้ดำเนินการในสถานที่ปลอดภัย 
                ๔.๒  การดำเนินกรรมวิธี  เช่น การร่าง การพิมพ์ การแปล  การสำเนา การโอน การเวียน                 
การยืม การคัดลอก การแจกจ่าย การเก็บรักษา เป็นต้น ให้กระทำโดยยึดถือหลัก “การจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น” 
                ๔.๓  การปฏิบัติต่อเอกสารทุกชั้นความลับ เมื่อดำเนินกรรมวิธีแล้ว ให้กำหนดชุดการแจกจ่ายดังนี้ 
                       ๔.๓.๑ เอกสารที่มคีวามลับชั้น ลับที่สุด และลับมาก ให้แสดงข้อความไว้มุมขวาด้านบนของ
เอกสารทุกหน้า ดังนี้    
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                                     ชุดที่ .............. ของ ........... ชุด 
                                     หน้าที่ .............ของ ............หน้า     
                       ๔.๓.๒  เอกสารที่มคีวามลับชั้น  ลับ  ให้แสดงข้อความไว้มุมขวาด้านบนเฉพาะหน้าแรก  ดังนี้ 
                                     ชุดที่ .............. ของ ............. ชุด 
                                     เอกสารนี้มี......................... หน้า                                   
                ๔.๔  การปฏิบัติต่อเอกสารทุกชั้นความลับ เพ่ือส่งออกนอกหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือห่อทึบแสง
สองชั้นอย่างมั่นคง พร้อมด้วยใบตอบรับซึ่งต้องบรรจุอยู่ในซองหรือบนซอง ให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนำส่ง            
ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่งพร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
                    บุคคลที่มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของเอกสารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ เป็นผู้ปิดผนึก สำหรับซองหรือห่อชั้นในให้ผู้ปิดผนึกลงลายมือชื่อกำกับไว้บนรอยที่ปิดผนึก แล้วใช้แถบ
กาวชนิดใสปิดทับบนลายมือชื่อและเครื่องหมายแสดงชั้นความลับอีกชั้นหนึ่ง  พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้ส่งของ          
ใบตอบรับ ก่อนบรรจุซองหรือห่อชั้นใน พร้อมด้วยใบตอบรับ ลงในซองหรือห่อชั้นนอกบนซองหรือห่อด้านนอกให้         
จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือห่อชั้นใน แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใด 
                 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี จำนวนหน้า 
หมายเลขฉบับ ไว้ในใบตอบรับ และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือยกเลิก ชั้นความลับ หรือ
ทำลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว 
                ๔.๕  การส่งข้อมูลข่าวสารลับ ออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่นำสาร              
ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มีอำนาจอนุญาตให้กระทำได้ และให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ  ลงทะเบียนก่อนส่งออก 
                 การส่งข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหนึ่ง  จะจัดให้มีผู้อารักขาการนำสารด้วยก็ได้ 
                ๔.๖  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับให้รีบส่ง
ข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว ให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
                ๔.๗  ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้นำส่งหรือจัดส่ง 
ใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ก่อนที่จะดำเนินการอย่างอ่ืน 
                    ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับนำข้อมูลข่าวสาร
ลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ที่หน่วยงานของตนเองเป็น              
ผู้กำหนด  
                ๔.๘ ในกรณีท่ีเป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้า ให้ผู้รับตามจ่าหน้า แจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
เพ่ือให้ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ โดยไม่ชักช้า 
                ๔.๙ การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย พิจารณา
ด้วยว่า ผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องท่ียืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้หรือไม่ 
                   ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานอ่ืนเป็นเจ้าของเรื่อง การให้ยืมต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน เว้นแต่ผู้ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นเอง 
                  ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทำบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับด้วย 
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          ๕)  การทำลาย 
                 ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหล อันอาจก่อให้เกิด
อันตราย แก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัวหน้าหน่วยงานจะพิจารณาสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุดนั้นได้หาก
พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำลาย 
                 หัวหน้าหน่วยงานจะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อ ได้ส่งข้อมูล
ข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา 
                  ในการสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสาร
ลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อย
กว่าสองคน เป็นกรรมการ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำลายข้อมูลข่าวสารลับเสร็จแล้วให้จดแจ้ง การทำลายไว้
ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ และ จัดทำใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย ใบรับรองการทำลาย
ให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
          ๖)  การเปิดเผย 
               ๖.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่วนที่เกี่ยวข้องยึดถือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
               ๖.๒ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใด ไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้  เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการ
กำหนดชั้นความลับไว้แล้ว  
          ๗)  วิธีการส่งข่าว 
              ๗.๑ การส่งข่าวด้วยระบบคลื่นสัญญาณวิทยุข่าวที่กำหนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” “ลับมาก”                   
ให้เข้ารหัสทุกข้อความ ข่าวที่กำหนดชั้นความลับ“ลับ”ให้เข้ารหัสข้อความที่เป็นความลับโดยผู้อนุมัติข่าวเป็น         
ผู้กำหนด 
               ๗.๒ การส่งข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
เอกสารของหน่วย   
               ๗.๓ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและคลื่นสัญญาณวิทยุให้หมวดสื่อสาร  ร้อย สสน.ฝอ.
บก.ตชด.ภาค ๓ กำหนดมาตรการ การรักษาความปลอดภัยเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 
               ๗.๔ ให้หมวดสื่อสาร ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ กำหนดบริเวณของอาคารติดตั้งเครื่องมืองาน
ธุรการไว้โดยเฉพาะเป็นเขตหวงห้าม ดังนี้.-   
                      ๗.๔.๑  บริเวณที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็น เขตหวงห้ามเฉพาะ 
                      ๗.๔.๒  บริเวณที่ใช้ในการส่งข่าวเป็น เขตหวงห้ามเด็ดขาด    
               ๗.๕  อำนาจหน้าที่ของผู้ส่งข่าวด้วยระบบคลื่นสัญญาณวิทยุ 
                      ๗.๕.๑  มีอำนาจในการ ทักท้วง ระงับการส่งข่าว ที่อาจทำให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ล่วงรู้                                                                                                        
                      ๗.๕.๒  มหีน้าที่ในการเก็บรวบรวมข่าวทุกประเภทที่ส่งไปแล้ว ไว้ในที่ปลอดภัยจากผู้ไม่มีอำนาจ
หน้าที่                                
                       ๗.๕.๓  กำหนดเขตควบคุมอย่างเหมาะสม โดยขอรับความเห็นชอบจาก หัวหน้านายตำรวจ
รักษาความปลอดภัย      
                       ๗.๕.๔  มีหน้าที่กำหนดสถานี นามเรียกขาน ลูกข่าย ตามความเหมาะสม 
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                       ๗.๕.๕  มีหน้าที่ในการกำหนด ประมวลลับ เพ่ือใช้ในราชการ 
               ๗.๖ เมื่อเกิดการละเมิด การรักษาความปลอดภัยขึ้น  ให้หาทางระงับ สำรวจตรวจสอบและ                
พิจารณาทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ผู้ละเมิดทุกราย ตามควรแก่กรณี    
 

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

                                 ตรวจแล้วถูกต้อง   

                                                                                                                   
                                                              (ลงชื่อ) พ.ต.อ.ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย 
                                                                               ( ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย )                      
                                                                                 ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3   
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          ผนวก ค.   การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
          เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ              
เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงให้หน่วยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕52 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในทางปฏิบัติให้เน้นและ
ดำเนินการ ดังนี้.-  
          ๑)  กำหนดช่องทางเข้า–ออก และการกำกับดูแล 
               ๑.๑ ช่องทางที่ ๑ คือ ช่องทางเข้า-ออก ด้านหน้ากองรักษาการ บก.ตชด.ภาค 3 ติดถนนสายเชียงใหม่- 
ฝาง ภายใต้การควบคุมดูแลของ ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3                
      1.2  ช่องทางอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ บก.ตชด.ภาค 3 ให้ปิดการเข้า-ออก จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
ระหว่างการปิดช่องทาง ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย                
          ๒)   กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ 
                ๒.๑  บก.ตชด.ภาค ๓ รับผิดชอบพื้นท่ี 
                       ๒.๑.๑  ทิศเหนือ แนวเขตติด กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 
                       ๒.๑.๒  ทิศตะวันออก แนวเขตติดท่ีดินของราษฎร 
                       ๒.๑.๓  ทิศใต้ แนวเขตติดท่ีดินของราษฎร 
                       ๒.๑.๔  ทิศตะวันตกแนวเขตติดถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง 
          ๓)  กำหนดการผ่านเข้า–ออก ของบุคคล    
               ๓.๑  บุคคลที่สามารถผ่านเข้า-ออก ได ้
                       ๓.๑.๑  ข้าราชการตำรวจทุกนายที่ติดบัตรรับรองความไว้วางใจทุกชั้นความลับ 
                       ๓.๑.๒  ครอบครัวผู้พักอาศัย ที่แสดงบัตรรับรองต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมช่องทาง     
                        ๓.๑.๓ บุคคลภายนอกที่ติดบัตรอนุญาตเข้าเขตควบคุม โดยการแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวซึ่ง
ทางราชการออกให้ หรือมีผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตร, ผู้บังคับกองร้อย ขึ้นไปเป็นผู้ไปรับตัวจากช่องทาง 
                       ๓.๑.๔ บุคคลที่เข้า-ออก เป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งผู้ควบคุมช่องทาง โดยมีนายตำรวจรักษา           
ความปลอดภัยรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 
                ๓.๒  ประเภทของบัตรบุคคล 
                       ๓.๒.๑  ข้าราชการตำรวจ  
                                 -  บัตรสีเหลือง  เข้าถึงความลับชั้น  ลับที่สุด 
                                 -  บัตรสีแดง     เข้าถึงความลับชั้น  ลับมาก 
                                 -  บัตรสีน้ำเงิน  เข้าถึงความลับชั้น   ลับ 
                       ๓.๒.๒  ครอบครัวและผู้พักอาศัย 
                                 -  บัตรสีเขียว 
                       ๓.๒.๓  บุคคลภายนอก 
                                 -  บัตรสีขาว  
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๔)   การควบคุมและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
                ๔.๑ นายตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัย นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ประจำวัน ผู้ช่วยนายร้อยตำรวจเวร 
และ ผบ.มว.รปภ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ควบคุม
ทั้งหมดโดยส่วนรวม  ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม แต่ละจุดที่จัดไว้เป็นประจำ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มงวด
กวดขัน     
                 ๔.๒  ให้ผู้บังคับบัญชาและนายตำรวจทุกระดับชั้น ควบคุมกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในส่วนของตนให้
หน้าที่เป็นไปตามคำสั่งนี้ ทัง้นี้ ให้เกิดความปลอดภัยต่อหน่วยอย่างสูงสุด 
                 ๔.๓  เจ้าหน้าที่ เวร-ยาม แต่ละสายงาน กองร้อย ให้ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่
รับผิดชอบในส่วนของตนโดยเคร่งครัด 
                 ๔.๔  เจ้าหน้าที่เวรกองรักษาการณ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ มีหน้าทีค่วบคุมดูแลตรวจสอบการผ่าน 
เข้า–ออก ของบุคคลภายในและภายนอก ตลอดทั้งยานพาหนะ โดยให้ยึดถือหลักสุภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย 
เป็นสำคัญ 
                 ๔.๕  การตรวจตราบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือการประกอบธุรกิจ ภายในเขตพ้ืนที่ควบคุม
ของ  บก.ตชด.ภาค ๓ ให้เจ้าหน้าที่เวร-ยาม กองรักษาการณ์ ทำการตรวจสอบแล้วจ่ายบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก 
โดยแลกเปลี่ยนกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือเอกสารอ่ืน ซึ่งทางราชการออกให้ และ
แลกเปลี่ยนคืนเมื่อกลับออกไปนอกเขตควบคุม 
                 ๔.๖  ห้ามบุคคลภายนอก ที่ไมม่ีความจำเป็นเข้ามาในพ้ืนที่ควบคุมโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณี ติดต่อพบ
ญาติหรือติดต่อราชการ และมีผู้ให้การรับรอง  
                 ๔.๗  เจ้าหน้าที่ทุกนายเมื่อตรวจพบผู้มีพฤติการณ์ ที่น่าเชื่อว่าจะเป็นภัยอาจก่อความไม่สงบเรียบร้อย
หรือนำหีบห่อที่น่าสงสัยว่าจะเป็นของผิดกฎหมาย ให้ขอทำการตรวจค้น หากพบให้ควบคุมตัวไว้แล้วรายงาน  
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
                 ๔.๘  เจ้าหน้าที่เวร-ยาม เมื่อมีบุคคลหรือรถผู้บังคับบัญชาผ่านเข้า-ออก ให้ยืนประจำหน้าที่ของตน 
พร้อมอาวุธปืนและจะเดินห่างจากจุดที่ยืนประจำเกินกว่า 10 เมตร ไมไ่ด ้ 
                 ๔.๙  ให้เจ้าหน้าที่เวร-ยาม กองรักษาการณ์ ทำความเคารพตามระเบียบว่าด้วย การทำความเคารพ  
และให้กล่าวคำว่า “สวัสดี” ทุกครั้งที่มี ผู้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตรผ่านกองรักษาการณ์ รวมถึงผู้บังคับบัญชา           
ต่างหน่วยด้วย 
          ๕)  การควบคุมยานพาหนะขณะผ่านกองรักษาการณ์ 
               ๕.๑  รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 
                      ๕.๑.๑  รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานสองล้อของบุคคลภายนอก ที่จะผ่านเข้า-ออก ให้หยุดที่
เขตลงรถ  หากเป็นเวลากลางคืนให้ดับไฟหน้ารถ แล้วติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กองรักษาการณ์ จากนั้นจูงรถ
ไปจนถึงเขตขึ้นรถ 
                      ๕.๑.๒  รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานสองล้อ ที่ผู้ขับขี่แต่งเครื่องแบบเรียบร้อยและติดบัตร
อนุญาตผ่าน เข้า–ออก ให้ชะลอความเร็วแล้วขับขี่ผ่านไปได้ หากแต่งกายนอกเครื่องแบบให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก หากเป็นเวลากลางคืนให้ดับไฟหน้ารถด้วย 
                      ๕.๑.๓  ห้ามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ผ่านช่องทาง เข้า-ออก 
ภายในบริเวณ บก.ตชด.ภาค ๓ 
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 ๕.๒ รถยนต์ 
                      ๕.๒.๑  รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ผ่านเข้า-ออก ให้จอดรถตรงเขตลงรถในเวลากลางคืนให้          
ปิดไฟหน้ารถ เปิดไฟภายในตัวรถ ติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กองรักษาการณ์เพ่ือรับบัตรเข้า-ออก เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วค่อยนำรถยนต์ผ่านเข้าไปได้โดยชะลอความเร็วขณะขับผ่านกองรักษาการณ์ และขอรับบัตรประจำตัว
คืนเมื่อกลับออกไปภายนอกบริเวณ บก.ตชด.ภาค ๓ 
                      ๕.๒.๒  รถยนต์บุคคลภายใน ที่ติดบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก เมื่อจะผ่านกองรักษาการณ์ให้
ชะลอความเร็ว ถ้ากระจกติดฟิล์มกรองแสงให้ลดกระจกลง เพ่ือสามารถมองเห็นคนขับและผู้โดยสารที่อยู่ภายใน
รถยนต์ได้  หากเปน็เวลากลางคืนให้ดับไฟหน้ารถ และเปิดไฟภายในตัวรถ 
                       ๕.๒.๓  รถยนต์ของทางราชการไม่ต้องติดบัตรอนุญาตผ่าน ผู้ขับขี่ต้องแต่งเครื่องแบบ สวมหมวก
ให้เรียบร้อย ชะลอความเร็วขณะขับผ่านกองรักษาการณ์ หากเป็นเวลากลางคืนให้ดับไฟหน้ารถ 
          ๖)  การติดต่อสื่อสาร 
               ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ จัดเตรียมอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ หรือ
เครื่องมือสื่อสารอ่ืนใด ซึ่งใช้ติดต่อทั้งภายในและภายนอก ในส่วนราชการของ บก.ตชด.ภาค ๓ เพ่ือติดต่อ
ประสานงานหรือแจ้งข่าวสาร กรณีเร่งดว่นจำเป็น 
          ๗)  การใช้แสงสว่าง 
               ๗.๑  ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ ให้จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเปิด-ปิด แสงสว่างภายในบริเวณ
พ้ืนที่ควบคุม โดยให้เปิดแสงสว่างตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.ปิดเวลา  ๐๖.๐๐ น.หรือพิจารณาเปิด-ปิด ตามความ
เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ผบ.มว.รปภ. หรือนายร้อยตำรวจเวร  
               ๗.๒  ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ รับผิดชอบจัดให้มีอุปกรณ์แสงสว่างรอบบริเวณพ้ืนที่ควบคุมของ 
บก.ตชด.ภาค ๓  อย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย 
           ๘) การกำหนดพื้นที่ควบคุม 
               ๘.๑  พ้ืนที่ควบคุมของ บก.ตชด.ภาค ๓  กำหนดให้มี“พ้ืนที่หวงห้าม” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพิทักษ์รักษา
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ตลอดจนบุคคลสำคัญ ทรัพย์สิน หรือวัสดุที่สำคัญของราชการ แบ่งออกได้ดังนี้ 
                       ๘.1.๑   “เขตหวงห้ามเฉพาะ” ได้แก่ 
                                   ๑)  ที่ทำการของทุกสายงาน และร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 
                                   ๒)  อาคารหมวดแพทย์  ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓ 
                                   ๓)  อาคารหมวดขนส่ง แหล่งรวมรถยนต์และท่ีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 
                                   ๔)  คลังอาวุธ วัสดุ ครุภัณฑ ์
                                   ๕)  ที่ทำการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสท.) บก.ตชด.ภาค ๓ 
                                   ๖)  อาคารกองรักษาการณ์   
                       ๘.1.๒  “เขตหวงห้ามเด็ดขาด” ได้แก่ 
                                   ๑)  ห้องปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ระดับรองผู้กำกับการขึ้นไป 
                                   ๒)  ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร 
                                   ๓)  ห้องประชุม และห้อง ศปก.ตชด.ภาค 3 ขณะใช้ทำการประชุมลับ 
                                   ๔)  ศอ.ปส.ตชด.ภาค ๓ 
                                   ๕)  กำปั่นซึ่งเก็บรักษาเงินของทางราชการ 
                6)   สำนักงานนิติการและวินัย 
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 ๘.1.๓  พ้ืนที่บริเวณบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๓ และพ้ืนที่รอบบริเวณ
อาคารที่ทำการของ บก.ตชด.ภาค ๓ กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตหวงห้าม 
                        ๘.1.๔  พ้ืนที่เขตหวงห้ามเฉพาะ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือบุคคลภายนอก เข้าไปในสถานที่
ดังกล่าวนอกจากข้าราชการตำรวจทุกนาย สามารถเข้า-ออก หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต หรือข้าราชการ
ตำรวจเป็นผู้นำพาเข้าไปโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
                         ๘.1.๕  พ้ืนที่เขตหวงห้ามเด็ดขาด  ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเข้า-ออก ในสถานที่
ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายบุคคล จากเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย โดยแสดงบัตรอนุญาตไว้
ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  
                        ๘.1.๖  ผู้รับผิดชอบ 
                                  ๑)  เขตหวงห้าม-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.   
ภาค ๓ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยอยู่ในการควบคุม กำกับ ดูแล ของนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ นายร้อยตำรวจเวร ผู้ช่วยนาย
ร้อยตำรวจเวร และ ผบ.มว.รปภ.ร้อย สสน.ฝอ.บอ.ตชด.ภาค ๓ 
 2) เขตหวงห้ามเฉพาะอยู่ในการควบคุม กำกับดูแลของ ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.บก.ตชด.
ภาค 3, สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 ของแต่ละสายงาน และ นายตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำพ้ืนที่นั้น ๆ 
                                    3)  เขตหวงห้ามเด็ดขาด-หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เป็นผู้กำกับดูแล                                                       
                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
                                                                                              
                                                                        ตรวจแล้วถูกต้อง  
                                                                                                
                                                    (ลงชื่อ) พ.ต.อ.ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย 
                                                                    ( ฐิติพงศ์    เจนกิจเจริญชัย )                      
                                                                      ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3   
                                                                                  
 
 
 


