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มำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที ่
 
 การวางมาตรการและการก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานท่ีควรเป็นไปเพื่อ
รองรับตามระดับความส าคัญ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และก าลังงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ 
เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างท่ีประกอบขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ละส่วนมีระดับความ 
ส าคัญต่อหน่วยงานต่างกัน ตัวอย่างเช่น ส่วนงานเคร่ืองมืออุปกรณ์ของหน่วยงานหนึ่งมีความส าคัญ
มากกว่าส่วนงานระบบคอมพิวเตอร์ และในทางกลับกันส าหรับอีกหน่วยงาน ส่วนงานระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เป็นต้น ฉะนั้น การวางมาตรการและการก าหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานท่ีภายในหน่วยงานของรัฐ จึงต้องมีระดับความเข้มงวดต่างกัน 
เพื่อมิให้เกิดบรรยากาศท่ีกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น  
 

 
    
 ๑. กำรแบ่งพื้นที่ส ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัย   
     วัตถุประสงค์ 
     - เพื่อจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในแต่ละส่วนงาน ให้มีมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีแตกต่างกันออกไปตามความส าคัญของพื้นท่ีนั้น 
   - เพื่อท าการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่งของ ก่อนท่ีจะน าเข้าสู่พื้นท่ีควบคุมชั้นอื่น 

  ๑.๑  พื้นท่ีควบคุม คือ พื้นท่ีติดต่อท่ีอนุญาตให้บุคคล
ท่ัวไปเข้าถึงได้ โดยแบ่งออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี หรือเป็น
พื้นท่ีท่ีอยู่ติดหรืออยู่ใกล้เคียง โดยรอบพื้นท่ีหวงห้าม 
  ๑.๒  พื้นท่ีหวงห้าม เป็นพื้นท่ีท่ีมีการก าหนดการรักษา
ความปลอดภัย เพื่อควบคุม ดูแลรักษาสิ่งท่ีเป็นความลับ บุคคล ทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสียหาย

อย่างรุนแรงขึ้นได้ พื้นท่ีหวงห้ามต้องมีป้ายแสดงความเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในการควบคุมแยกออกจาก
พื้นท่ีท่ัวไปและป้ายนี้ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน พื้นท่ีหวงห้ามแบ่งออกเป็น  
                             - เขตหวงห้ามเฉพาะได้แก่ ท่ีเก็บเชื้อเพลิง ท่ีเก็บอาวุธ ห้องควบคุมการ
สื่อสาร ห้องท างานของเจ้าหน้าท่ีระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

ข้อพิจำรณำเบื้องต้นส ำหรับกำรวำงมำตรกำร เพื่อรักษำควำมปลอดภัย
สถำนที่ 
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                             - เขตหวงห้ามเด็ดขาด ได้แก่ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการทางเคมี-ชีวภาพ 
ห้องประชุมหรือสถานท่ีท่ีจัดการประชุมลับ ห้องท างานของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ห้องนิรภัย  
ศูนย์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ห้องจัดเก็บเครื่องประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ 
 

      ๒. เครื่องกีดขวำงเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ 
      วัตถุประสงค์  การก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบส าหรับการรักษาความปลอดภัย
สถานท่ี 
      - เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบแต่ละประเภทจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและยามรักษาการณ์ในด้านการตรวจตรา ตรวจสอบ ป้องกันและ
ป้องปราม หรือยับย้ังการบุกรุกหรือหลบซ่อนของฝ่ายตรงข้ามหรือโจรขโมย 
      - สร้างเสริมความมั่นใจและลดภาระในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
และยามรักษาการณ์   
      - สร้างสภาวะกดดันทางจิตวิทยาต่อผู้บุกรุก ท าให้ต้องเพิ่มการไตร่ตรองก่อนท่ีจะท าการรุก
ล้ าเข้ามาในพื้นท่ีหรือท่ีท าการ 
      - เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกพื้นท่ีและท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๑  เครื่องกีดขวางท่ีจัดท าขึ้นหรือน าสิ่งตามธรรมชาติมาปรับใช้เป็นเครื่องกีดขวาง                  
  เครื่องกีดขวำง หมายถึง สิ่งใดๆ อุปกรณ์เครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้ป้องกัน 

ขั ด ข ว า ง  ห รื อ ห น่ ว ง เ ห นี่ ย ว บุ ค ค ล ห รื อ
ยานพาหนะท่ีไม่มีสิทธิเข้าไปในพื้นท่ีควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น เครื่องกีดขวาง
ตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คูน้ า ล าคลอง ภูเขา 
กับเครื่องกีดขวางท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ป้องกัน
การล่วงล้ า เช่น ความแข็งแรงของก าแพงหรือรั้ว 
หรือเครื่องกั้นประจ าประตูหรือช่องทางเข้า-ออก 

  ก) ก าแพงหรือรั้ว เพื่อก าหนดความชัดเจนของอาณาเขตและใช้แบ่งระดับ
ความส าคัญของพื้นท่ีควบคุม การสร้างก าแพงหรือรั้วต้องพิจารณาจากความส าคัญของหน่วยงาน 
อาณาเขต และงบประมาณท่ีต้องใช้จ่าย  ก าแพงหรือร้ัวของหน่วยงานของรัฐให้ก่อสร้างแบบนี้ 
   ๑) ต้องสูงอยา่งน้อย ๑๘๐ เซนติเมตรขึ้นไป และมีความแข็งแรงทนทานต่อ
การงัดแงะเจาะท าลาย ขอบบนก าแพงหรือร้ัว ควรท ากระบังหรือเหล็กยื่นออกมา ท ามุม ๔๕ องศา 
ช่องห่างระหว่างกระบังหรือเหล็กประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร โดยให้ขึงลวดหนามตามยาว
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ประมาณ ๔-๖ เส้นไปตลอด หรือจะท าเป็นเหล็ก
ปลายแหลมโค้งงอ ๒ ด้าน เรียงบนขอบก าแพง  
หรือตลอดแนวก าแพงหรือรั้วให้ปลูกต้นไม้พุ่มท่ีมี
กิ่งก้านหนาแน่นและมีหนามแหลม เช่น ไผ่ ต้น
กระบองเพชร  ต้นกุหลาบพุกาม เป็นต้น 
                            ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความส าคัญด้านนโยบาย ความมั่นคง หรือเป็นท่ี
เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า ควรใช้ก าแพงทึบ การใช้ก าแพงประกอบรั้วเหล็กดัดต้องเป็นเหล็กดัดท่ีมี
ความแข็งแรงมั่นคง การใช้ก าแพงประกอบรั้วอัลลอยด์นั้น ความทนทานแข็งแรงจะน้อยกว่าเหล็ก
ส่วนหน่วยงานท่ีมีความส าคัญระดับรองลงมาหรืออยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีมิได้เป็นเป้าหมายการโจมตีใด 
ๆ สามารถใช้รั้วโปร่ง รั้วเหล็กดัด รั้วขึงตาข่ายเหล็กหรือรวดหนาม ซึ่งประหยัดงบประมาณการ
ก่อสร้างได้มากกว่าก าแพงหรือรั้วเหล็ก แต่ต้องคอยดูแล และซ่อมบ ารุงรักษา 
   เหตุผลท่ีด าเนินการ 
   - การสร้างก าแพงหรือรั้วทึบจะท าให้การยืนสังเกตการณ์จากภายนอกไม่
สามารถท าได้ เพราะแนวความสูงอยู่เหนือเกินระดับสายตา หากเป็นก าแพงหรือรั้วโปร่ง ความสูง

จะเป็นอุปสรรคในการปีนข้าม ต้องใช้บันไดหรือ
ต้องกระโดดเกาะขอบบน ก่อนโหนตัวขึ้นไป การ
กระท าท่ีผิดสังเกตเหล่านี้จะเป็นเหตุให้บุคคล
ท่ัวไปหรือยามรักษาการณ์สังเกตเห็นได้ง่าย 
   - ก าแพงหรือรั้วท่ีแข็งแรง
จะช่วยป้องกันโจร ขโมย และปะทะการพยายาม
รุกล้ าเข้ามา โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดการใช้ก าลัง

ประท้วงหรือการจลาจล  
   - การติดกระบังเหล็กขึงลวดหนาม หรือเหล็กแหลมท่ีขอบบนก าแพง หรือ
การปลูกไม้หนามตลอดแนวก าแพงหรือรั้ว จะช่วยยับยั้ง หน่วงเหนี่ยว กีดขวางการบุกรุกหรือการ
ปีนป่าย เพื่อเข้ามาในพื้นท่ีท่ีท าการได้ดี 
   ๒) หากสามารถด าเนินการได้ ควรสร้างแนวก าแพงหรือรั้วให้ห่างจากตัว
อาคารท่ีท าการอย่างน้อย ๑๐ เมตรขึ้นไป 
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   เหตุผลท่ีด าเนินการ 
   -  ระยะห่างระหว่างอาคารกับก าแพงหรือรั้วจะช่วยชะลอเวลาการบุกรุก
เข้ามาในพื้นท่ีได้ชั่วขณะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สามารถด าเนินการป้องกันการบุกรุก และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขอรับค าสั่งด าเนินการ หรือแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ทัน 
   - ระยะห่างจะช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากการใช้อาวุธ สิ่งของหรือด้วย
เครื่องมือ อุปกรณ์ใดๆ โจมตีหรือขว้างปาจากภายนอกท่ีท าการได้ 
   ๓) แม่น้ า คู คลอง หรือภูเขานับเป็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติท่ีให้ประโยชน์

ส าหรับการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
โดยเฉพาะกรณีท่ีท่ีท าการติดแม่น้ า คูคลอง
และใช้เป็นแนวกั้นพื้นท่ีตามธรรมชาติ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก าแพงหรือรั้วลง
ได้บางส่วน หากสร้างรั้วเสริมขึ้นอีกชั้นจะ
เป็นแนวป้องกันชั้นท่ี ๒ จะยิ่งท าให้การ
ป้องกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

   เหตุผลท่ีด าเนินการ 
   - ในกรณีท่ีแม่น้ า คลองท่ีน ามาใช้เป็นแนวกั้นของที่ท าการ เป็นแม่น้ า คลอง
ท่ีสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรสาธารณะแล้ว  แนวกั้นส่วนนี้ควรมีการดูแลเพิ่มขึ้น เพราะฝ่ายตรง
ข้ามสามารถใช้เป็นท้ังเส้นทางบุกรุกหรือเส้นทางหลบหนี หลังก่อเหตุร้ายได้ 
   ๔) การจัดและดูแลพื้นที่ติดหรือใกล้เคียงก าแพงหรือรั้ว 
   - ไม่ควรน าพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด ถังขยะ บันได หรือสิ่งอื่นใด ไปพัก ท้ิงไว้ติด
หรือใกล้ก าแพงหรือรัว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือภายในพื้นท่ีก็ตาม 
   - ก าแพงหรือรั้วท่ีอยู่ติดหรือใกล้กับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างภายนอกบริเวณ 
ซึ่งมีระดับสูงกว่าก าแพงหรือรั้ว จะต้องมั่นตรวจตราดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการกระท าท่ีเป็นการรุกล้ า
เข้ามา ซึ่งอาจจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการบุกรุกขึ้นได้ในภายหลัง 
   - ตัดแต่งกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ท่ีรุกล้ าหรือพาดก าแพงหรือรั้วให้เรียบร้อยอยู่
เสมอ  
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   เหตุผลท่ีด าเนินการ 
   - เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหรือโจร ขโมยสามารถใช้ประโยชน์ในการบุกรุกเข้า
มาหรือเป็นท่ีก าบังหลบซ่อนภายในพื้นท่ีท่ีท าการได้ 
   - เพื่อไม่ให้บดบังการตรวจตราด้วยสายตาของยามรักษาการณ์หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 
  ข) เครื่องกั้นช่องทางผ่านเข้า-ออก
หรือเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ ช่องทางเข้า-ออกทุก
ช่องทางของหน่วยงานของรัฐต้องมีอุปกรณ์กั้น
ช่องทาง เพื่อชะลอหรือหน่วงเหนี่ยวการเข้าสู่พื้นท่ี
ของบุคคลหรือยานพาหนะชั้นแรก ได้แก่ ไม้กั้น ไม้
กระดก รั้วเหล็กแบบเลื่อนด้วยคน ประตูเหล็กเลื่อน
อัตโนมัติ ( SLIDING GATE) เหล็กแผ่นหรือเหล็กแหลมส าหรับขวางถนน ( ROAD BLOCK) 
  เหตุผลท่ีด าเนินการ 
  - เพื่อให้เวลาแก่ยามรักษาการณ์ท่ีช่องทางเข้า-ออกได้ตรวจสอบเบื้องต้น และ
สังเกตพฤติกรรมผู้ท่ีต้องการผ่านเข้าพื้นท่ีภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนแรกท่ีต้องปะทะในกรณีท่ีมี
ผู้พยายามบุกรุก 
 

 ๓. ระบบแสงสว่ำง   
     วัตถุประสงค์  การให้แสงสว่างเป็นระบบท่ีทุกหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องจัดท าเพื่อ  
 - ให้มองเห็นบริเวณโดยรอบได้อย่างท่ัวถึงและชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนในการรักษา
ความปลอดภัยสถานท่ีในเวลากลางคืนและในพื้นท่ีมืดหรืออับแสง 
 - ให้ผลทางจิตวิทยาด้านบวกต่อเจ้าหน้าท่ีเวรประจ าวันและยามรักษาการณ์ เพราะความ
สว่างช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจให้มีมากขึ้นในการปฏิบัติงานตอนกลางคืน และให้ผลทางจิตวิทยา
ด้านลบต่อผู้บุกรุกหรือโจรขโมย เพราะแสงสว่างเป็นอุปสรรคต่อการแอบซ่อน หลบหลีก หรือการ
เข้ามาเคลื่อนไหว เพราะไม่สามารถแสวงประโยชน์จากความมืดหรือจุดอับแสงได้ 
 - ต้องพิจารณาจากระดับความส าคัญและงบประมาณค่าใช้จ่าย เพราะนอกจากค่าใช้ จ่าย
ในการก่อสร้างแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายส าหรับการบ ารุงรักษาและค่าไฟฟ้าเป็นภาระผูกพันอีกด้วย  
           ๓.๑ พื้นท่ีท่ีต้องให้แสงสว่างอย่างท่ัวถึง  
        - บริเวณก าแพงหรือร้ัว  ตามแนวก าแพงหรือรั้วควรให้แสงสว่างท้ังด้านในและด้าน
นอก โดยเฉพาะท่ีเป็นก าแพงหรือรั้วทึบ 
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         - บริเวณโดยรอบตัวอาคารท่ีท าการและเขตหวงห้าม ได้แก่ บริเวณท่ีก าหนดไว้เป็น
พิเศษ อาคาร ชั้น ห้อง สถานท่ีท่ีเป็นท่ีเก็บทรัพย์สินมีค่า หรือทรัพย์สินท่ีมีความส าคัญ หรือข้อมูล
ท่ีมีความส าคัญ หรือเป็นความลับของทางราชการ 
         - ทางเข้า-ออก ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออกทุกแห่งในพ้ืนท่ีท่ีตั้งอาคาร สิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ ประตูทางเข้า-ออกภายในอาคาร สิ่งก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ปั๊มจ่ายน้ ามัน 
           ๓.๒ การใช้แสงสว่าง ควรให้อยู่ในระดับท่ีสูงเพียงพอและควรเป็นแสงสีขาว เช่น 
แสงจากหลอดฟลูไลท์เซนต์ ซึ่งจะท าให้มองเห็นบริเวณโดยรอบได้ชัดเจน วิธีการใช้แสงสว่างแบ่ง
ออกเป็น 

 - การใช้แสงส่องโดยตรงคือ การใช้
แสงไฟส่องไปยังจุดท่ีต้องการให้มีความ
สว่าง เช่น บริเวณประตูทางเข้า-ออกทุก
ประเภท เป็นต้น การใช้แสงวิธีนี้ไม่ควรใช้
ดวงไฟท่ีให้ก าลังแสงจ้ามาก เช่น แสงไฟ
สปอตไลท์ เพราะแสงท่ีให้ความสว่างมาก
เกินไปท าให้นัยตาพร่ามัวไม่มีความชัดเจน 

  - การใช้แสงส่องกระจายโดยรอบ โดยให้รัศมีของดวงไฟแต่ละดวงส่องทับเลยรัศมี
ของดวงไฟข้างเคียง เพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่อับแสงในเวลากลางคืน เช่น ให้ติดดวงไฟตลอดแนวถนน 
  - ต้องจัดระบบไฟฟ้าส ารอง เพราะหากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง จะสามารถใช้ระบบ
ไฟฟ้าส ารองได้ทันที เพื่อให้พื้นท่ีภายในหน่วยงานมีแสงสว่างตลอดเวลา 
 

    ๔. ระบบควบคุมพื้นที่ภำยในหน่วยงำน 
    วัตถุประสงค์   
   - เพื่อควบคุม ดูแลการเข้า -ออกพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ีและผู้มาติดต่อ และตรวจตรา
ยานพาหนะหรือการน าส่ิงของผ่านเข้า-ออกในบริเวณและในพื้นท่ีควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 
    - เพื่อหน่วงเหนี่ยว ปะทะ หรือป้องกันการลุกล้ าจากบุคคลภายนอกท่ีไม่มีกิจเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของรัฐ 
             ๔.๑  ทำงเข้ำ-ออกพื้นที่ท ำกำร  
  - ช่องทางผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะทุกแห่งในท่ีท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องมีป้ายแสดงทางเข้าและทางออกท่ีชัดเจน และควรมีป้ายแสดงก าหนดเวลาการผ่านเข้า-
ออกในวันราชการ วันหยุดราชการ รวมถึงข้อบังคับยกเว้นอื่นๆ ให้เห็นได้ชัดเจน 
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  - ช่องทางผ่านเข้า-ออกต้องมีประตูเหล็กท่ีแข็งแรงมั่นคงเป็นแนวป้องกันชั้นแรก 
โดยจะเป็นประตูแบบทึบหรือโปร่งก็ได้ ซึ่งในช่วงนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการควรปิดให้
เหลือช่องทางผ่านเพียงช่องทางเดียว ยกเว้นหน่วยงานท่ีอนุญาตให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า -ออก
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ท้ังในช่วงเวลาราชการ นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ จึงให้
เปิดประตูเช่นเดียวกับในวันราชการปกติ เช่น ช่องทางเข้า-ออกของกรมชลประทานท่ีอ าเภอปาก
เกร็ดจังหวัดนนทบุรี ต้องเปิดเป็นปกติโดยตลอด เพราะมีโรงพยาบาลชลประทานตั้งอยู่ภายในพื้นท่ี 
จ าเป็นต้องรับผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น  
  - ต้องมีเครื่องกั้นการผ่านเข้า-
ออกของยานพาหนะ เพื่อชะลอการผ่านเข้า-
ออกอีกชั้น หากเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญ ควร
ติดตั้งเครื่องกั้นการผ่านเข้า-ออกบุคคลไว้ด้วย 
จะช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีให้
ดียิ่งขึ้น เครื่องกั้นเหล่านี้จะช่วยชะลอให้ยาม
รักษาการณ์ได้มี เวลาตรวจตราบุคคลและ
ยานพาหนะที่จะผ่านเข้าพื้นท่ีในชั้นต้น ตัวอย่าง
อุปกรณ์กั้นช่องทาง เช่น ไม้กั้น ไม้กระดก รั้วเหล็กแบบเลื่อน เหล็กแผ่นหรือเหล็กแหลม(งาแซง)  
การควบคุมอุปกรณ์กั้นช่องทางมีท้ังแบบเลื่อนด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 
  -  ช่องทางเข้า-ออกพื้นท่ีท าการต้องจัดระบบแสงสว่างแบบส่องโดยตรงและต้องให้
มีแสงสว่างตลอดเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาท่ีมืดมัว โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านนโยบาย 
ความมั่นคง หรือดูแลทรัพย์สินมีค่าของชาติ ให้มีระบบไฟฟ้าส ารองหรือฉุกเฉินท่ีช่องทางเข้า -ออก 
ซึ่งจะเป็นระบบไฟฟ้าส ารองแบบเคล่ือนท่ีก็ได้ บริเวณโดยรอบและช่องทางเข้า-ออกต้องมีแสงสว่าง
ทดแทนตลอดเวลา เพื่อให้ยามรักษาการสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นชั่วขณะท่ีขาด
แสงไฟหรือในกรณีท่ีคนร้ายใช้เหตุไฟฟ้าดับอ าพรางเข้ามาก่อเหตุร้ายได้ 
  - ให้จัดท่ีจอดพักยานพาหนะส าหรับผู้มาติดต่อแยกออกจากท่ีจอดพักยานพาหนะ
ของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน โดยติดเครื่องหมายหรือป้ายแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน 
  - ในพื้นท่ีท่ีจัดเพื่อการติดต่อนี้ควรมีป้ายแสดงให้ทราบข้อมูลท่ีจ าเป็น เช่น 
เครื่องหมายจราจร  จุดห้ามจอดพักยานพาหนะ  เส้นทางติดต่อประชาสัมพันธ์  ข้อปฏิบัติเบื้องต้น
ในการมาติดต่อกับหน่วยงานของรัฐซึ่งข้อปฏิบัตินี้จะแตกต่างกันตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมท่ีแต่ละหน่วยงานจะก าหนดขึ้น  
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  ๔.๒ ประตูทำงเข้ำ-ออกอำคำรที่ท ำกำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ  
  -  ประตูเข้า-ออกภายในอาคารท่ีท าการ และควรมีมากกว่า ๑ แห่ง โดยประตูเข้า-
ออกหลักควรอยู่ด้านหน้าอาคาร ในกรณีท่ียังมีการปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ  
ควรก าหนดให้เปิดใช้ประตูเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้น โดยจะเปิดใช้ประตูหลักหรือประตูแห่งอื่น

ก็ได้ ประตูเข้า-ออกอาคารทุกแห่งต้องมี
ความมั่นคงแข็งแรง มีระบบล็อกหรือ
ติดกลอน-กุญแจท่ีแน่นหนา เพื่อใช้
ปิดล็อก หลังยุติการปฏิบัติงานแล้ว 
นอกจากนี้ อาจติดตั้งประตูเหล็กม้วน
ติดกุญแจ เพื่อใช้ปิดอีกชั้นหนึ่ง หลังปิด
ประตูปกติแล้ว 

  - ท่ีประตูเข้า-ออกหลักของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานควรติดป้ายแสดง
ก าหนดเวลาท่ีอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกให้ชัดเจน   
  - ประตูทางเข้า-ออกของอาคารหรือในชั้นอาคารของเอกชนท่ีเช่าพื้นท่ีเป็นท่ีท าการ 
ต้องมีป้ายแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีชัดเจนแยกออกจากพื้นท่ีอื่นท่ีเป็นส่วนของเอกชนและ 
มีลักษณะเหมือนเช่นท่ีกล่าวมาแล้ว และควรมีกลอนติดกุญแจหรือระบบปิดล็อกท่ีแน่นหนา เพื่อ
แยกพื้นท่ีออกต่างหากจากพื้นท่ีส่วนอื่นท่ีเป็นของเอกชน นอกจากนี้ ต้องมีแสงไฟส่องสว่างท่ี
บริเวณประตูทางเข้า-ออกทุกแห่งในทันทีท่ีเกิดความมืดมัวหรือในเวลากลางคืน 
  -  สิ่งก่อสร้างอื่นๆ  เช่น โกดังเก็บพัสดุ โรงเก็บสารเคมี  ควรมีประตูทางเข้า-ออก
อย่างน้อย ๒ แห่ง แบ่งเป็นประตูเข้า-ออกปกติและประตู
ฉุกเฉิน ซึ่งในเวลาปกติ ให้ใช้ประตูเข้า-ออกปกติเพียงประตู
เดียว และให้มีดวงไฟส่องสว่างท่ีบริเวณหน้าประตูเข้า-ออกทุก
แห่งตลอดเวลากลางคืนหรือในช่วงท่ีอากาศมืดมัว ประตู
ทางเข้า-ออกทุกแห่งต้องมีการปิดล็อกท่ีแน่นหนาแข็งแรง
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม่มีการเข้าไปท างาน หรือในช่วงนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ควรแสดงความ
เป็นพื้นท่ีควบคุม โดยการติดป้ายหรือเขียนท่ีผนังด้านข้างประตู
ทางเข้า-ออกทุกแห่งให้เห็นอย่างชัดเจนก็ได้ 
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  - ประตูฉุกเฉิน ต้องอยู่ตามเส้นทางหลบภัยและอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถใช้เพื่อหลบ
ภัยอันตรายได้จริง และให้ติดป้ายแสดงฐานะไว้ให้ชัดเจน  ในเวลาปกติ ประตูฉุกเฉินควรปิดไม่ใช้
งานและห้ามวางสิ่งของปิดขวางประตูฉุกเฉินเด็ดขาด 
 

 ๕.  พื้นที่ส ำหรับผู้มำติดต่อ 
 วัตถุประสงค์ 
 - เป็นพื้นท่ีท่ีทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ส าหรับควบคุม ดูแลบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน มาติดต่อ 
               ๕.๑ ให้จัดห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักรับรอง
ส าหรับผู้มาติดต่อ ซึ่งควรเป็นส่วนเฉพาะแยกจากอาคารท่ีท า
การ  หากไม่สามารถท าได้ ควรจัดพื้นท่ีชั้นล่างของอาคารท่ี
ตั้งอยู่ส่วนหน้าสุด ไม่ควรให้อยู่ลึกเข้ามาในพื้นท่ีหรือใกล้เขตท่ี
ก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุม เพื่อให้สะดวกแก่การควบคุม                    
               ๕.๒ ในกรณีท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจัดข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือ
ร้องขอตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ร าชก า ร  พ . ศ . ๒๕๔๐  นั้ น  ค ว ร จั ดห้ อ ง แ ยกออกจ าก
ประชาสัมพันธ์และห้องพักรับรอง แต่ให้อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันก็ได้  ท้ังนี้ให้ติดป้ายแสดงฐานะ
ห้องข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน และควรจัดเจ้าหน้าท่ีประจ าอยู่ท่ีนี้อย่างน้อย ๑ นาย 
 

 ๖. ระบบควบคุมแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำส ำรอง-ไฟฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค์   
 - ป้องกันมิให้มีการท าลายระบบไฟฟ้าหรือท าให้ระบบขัดข้อง เพราะ 
  ๑) ปัจจุบันไฟฟ้าถือเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด ารงชีวิตมากท่ีสุดประการหนึ่ง 
ฉะนั้นแหล่ง  ก าเนิดไฟฟ้าของหน่วยงานถือได้ว่าเป็นเป้าหมายแรกท่ีฝ่ายตรงข้ามมุ่งโจมตี 

โดยเฉพาะในการก่อวินาศกรรม หากสามารถ
ท าลาย หรือท าให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
หยุดชะงักลงชั่วระยะหนึ่งได้แล้ว จะเป็นผลให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยอุปกรณ์

เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบงานท่ีใช้ไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก 
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  ๒) หากระบบไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลากลางคืน จะเป็นโอกาสให้ท าการบุกยึดหรือ
เข้าโจมตีหน่วยงานของรัฐในช่วงนั้นได้ง่ายย่ิงขึ้น 
  - ระบบไฟฟ้าส ารองหรือไฟฉุกเฉินจะช่วยให้มีแสงสว่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งในช่วง
ท่ีไฟขัดข้อง 
  ๖.๑ ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาไม่ให้เกิด
เหตุขัดข้องขึ้นได้ ระบบควบคุมไฟฟ้าแต่ละอาคารควรก าหนดให้อยู่ภายในพื้นท่ีควบคุม โดยเป็น
ส่วนเฉพาะท่ีบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย   
               ๖.๒ ระบบไฟฟ้าส ารอง-ไฟฉุกเฉินต้องใช้งานทดแทนได้ทันทีท่ีแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
ปกติขัดข้อง เช่น โคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ  ระบบไฟฟ้าส ารองมีท้ังแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนท่ี
ได้ การน าใช้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของภารกิจภายในหน่วยงาน 
              ๖ . ๓  ค ว ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น ภั ย จ า ก
กระแสไฟฟ้าในทุกอาคาร เช่น ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารัด
วงจร เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด-ช็อต (AUTOMATIC ELECTRIC 
PROTECTOR) สวิทซ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  (FIRE 
ALARM SYSTEM) เป็นต้น นอกจากนี้ หากในพื้นท่ีท่ีตั้งท่ีท า
การอยู่ในท าเลท่ีเคยเกิดเหตุฟ้าผ่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างท่ีมี
ความสูงหรือเป็นกลุ่มอาคารท่ีตั้งกลางพื้นท่ีโล่งและกว้าง ควร
ติดตั้งเครื่องป้องกันฟ้าผ่า-ไฟกระโชก หรืออุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่า  (LIGHTNING AND SURGE PROTECTION) แต่ต้อง
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้วย เพราะเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาสูง 
 

     ๗.  กำรควบคุมเส้นทำงที่ไม่ใช้งำน 
 วัตถุประสงค์ 
 -  ป้องกันท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและบุคคลอื่นลุกล้ าเข้าไปในพื้นท่ีควบคุม ท้ัง
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
             ๗.๑ เส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีหน่วยงานท้ังท่ีอยู่ในหรือนอกพื้นท่ีควบคุม หากไม่
ต้องการให้ยานพาหนะผ่าน ต้องท าเครื่องกั้นถาวรขว้างเส้นทาง เช่น ปักเสาเข็ม หรือท าไม้กั้นถาวร 
             ๗.๒ ช่องทางระหว่างอาคารหรือช่องทางระหว่างอาคารกับก าแพงหรือรั้ว ถ้าไม่
ต้องการให้ใช้เป็นเส้นทางเดินผ่าน ให้ขึงตาข่ายเหล็กปิดไว้  โดยเฉพาะอาคารจอดรถ หากอยู่ติดกับ
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ก าแพงหรือรั้ว  ความสูงของก าแพงหรือรั้วจะช่วยให้ปีนข้ามไปยังชั้นท่ี ๒ ของอาคารจอดรถได้
โดยง่าย  ฉะนั้น ควรขึงตาข่ายเหล็กปิดช่องว่างระหว่างชั้นอาคารไว้ตลอดแนวด้วย 
             ๕.๗.๓ ดาดฟ้าหรือเฉลียงระหว่างอาคารท่ีตั้งต่อเนื่องกันหรือใกล้เคียงกัน ควรท ารั้ว
โปร่งหรือกั้นตาข่าย เพื่อกันการปีนข้ามระหว่างตัวอาคาร  
 

       ๘. ระบบป้องกันอัคคีภัย   
 วัตถุประสงค์       
 - ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย หรือบรรเทาความ
เสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัยลงให้มากท่ีสุด เพราะสาเหตุ
ท่ีเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มาจากความประมาทเลินเล่อ 
ความบกพร่องและขาดการดูแล ซ่อมบ ารุงของระบบ
ไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรือเกิดจากความร้อนสะสมใน
พื้นท่ีท่ีมีวัสดุไวไฟ   
  ๘.๑  ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เช่น กองทราย ถังน้ า 
สายฉีดน้ าดับเพลิง และขวาน เป็นต้น ไว้ในจุดที่สามารถใช้งานได้ทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้  
                 ๘.๒ ทุกอาคารและสิ่งก่อสร้างให้ติดตั้งถังดับเพลิง ท้ังนี้ให้พิจารณาน้ ายาดับเพลิงท่ี
เหมาะสมกับประเภทวัสดุท่ีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ โดยประเมินจากวัสดุสิ่งของท่ีมีอยู่ในอาคาร
และสิ่งก่อสร้างนั้น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง สารเคมี กระดาษเอกสาร และวัสดุไวไฟต่างๆ ประเภท
ของเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ดังนี้ 
   ก)  เพลิงประเภท ก (CLASS  A) เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเป็นของแข็งท่ัวไป 
ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ าธรรมดา (WATER GAS) หรือ
ชนิดฟองโฟมเคมี (FOAM) หรือชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) หรือชนิดเหลวระเหย (BCF  
HALON) 
                            ข)  เพลิงประเภท ข (CLASS  B) เกิดจากของเหลวหรือก๊าซท่ีเป็นสารไวไฟ 
เช่น น้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ทินเนอร์  ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟมเคมี หรือชนิดผงเคมี
แห้ง หรือชนิดเหลวระเหย หรือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
                            ค)  เพลิงประเภท ค (CLASS  C)  เกิดจากการช ารุด บกพร่องของระบบ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือชนิดเหลวระเหย หรือชนิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
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                            ง)  เพลิงประเภท ง (CLASS  D) เกิดจากโลหะติดไฟ สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยา
กับน้ าและลุกเป็นไฟได้ เช่น สารแมกนีเซียม สารโปรแตสเซียม การลุกไหม้จากเชื้อเพลิงประเภทนี้ 
มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยครั้ง เนื่องจากหน่วยงานท่ีครอบครองสารเคมีเหล่านี้จะต้องควบคุมดูแล
อย่างดี 
  ๘.๓ ท าป้ายแสดงคุณสมบัติเครื่องดับเพลิงท่ีใช้กับเชื้อเพลิงแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
ป้ายนี้ให้ติดควบคู่กับถังดับเพลิง เพื่อให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวถึง เพราะหากใช้เครื่องดับเพลิงท่ีมีน้ ายา
ไม่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแล้ว อาจจะกลายเป็นการเสริมให้เพลิงไหม้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น                         
              ๘.๔ อาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีมีความสูงเกินกว่า ๒ ชั้นขึ้น
ไปควรมีทางหนีไฟ พร้อมแผนผังเส้นทางหนีไฟ ป้ายแจ้งทางหนีไฟ (EXIT 
SIGN) และป้ายแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้ ส าหรับทาง
หนีไฟต้องมั่นตรวจตราให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งของ พัสดุ 
ครุภัณฑ์เหลือใช้ หรือวัสดุใดๆ วางขวางเส้นทางหนีไฟต้องแข็งแรง
ปลอดภัย หากพบส่วนท่ีช ารุด ต้องรีบซ่อมบ ารุงให้สภาพสมบูรณ์ตามเดิม 
               ๘.๕ เอกสารหรือวัสดุโดยท่ัวไปหรือท่ีรอท าลาย ครุภัณฑ์ช ารุดหลายประเภทมี
ความเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น เมื่อยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้หรือรอเวลาจ าหน่าย ต้องจัดเก็บให้
เรียบร้อยและอย่าให้อยู่ใกล้สิ่งท่ีลุกไหม้ได้ เพราะในกรณีท่ีจะเกิดการลอบวางเพลิงหรือโดย
ประมาทเลินเล่อขึ้นแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงขยายความรุนแรงของอัคคีภัยได้ทันที 
เช่น เพลิงไหม้ท่ีมีเหตุมาจากการจุดธูป ยากันยุงไว้ใกล้กองกระดาษเอกสาร เป็นต้น 

              ๘.๖ ส าหรับหน่วยงานท่ีมีความส าคัญ 
ควรติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติ เช่น ระบบป้องกัน
เพลิงอัตโนมัติ (FIRE ALARM SYSTEM) เครื่องตรวจจับ
ควันไฟ (SMOKE DETECTOR) เครื่องฉีดน้ าอัตโนมัติ 
(SPRINKLE) เป็นต้น แต่ระบบเหล่านี้มีราคาสูง ต้อง
คอยตรวจตราและบ ารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้
งานตลอดเวลา 
 

     ๙. ระบบปรับอำกำศภำยในอำคำรและเครื่องปรับอำกำศ   
 วัตถุประสงค์ 
 - ป้องกันมิให้มีการใช้ระบบปรับอากาศสร้างความเสียหายภายในหน่วยงาน 
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            ๙.๑ ห้องควบคุมระบบปรับอากาศควรอยู่ในพื้นท่ีควบคุมเช่นเดียวกับห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้  เนื่องจากห้องควบคุมนี้นับเป็นจุดอ่อนส าหรับ
การก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายทางชีวภาพ ได้แก่ การปล่อยก๊าซพิษให้ฟุ้งกระจายผ่านทาง
ระบบถ่ายเทอากาศ  การแพร่กระจายเ ชื้อโรค เช่น สปอร์เชื้อแอนแทรกซ์ เป็นต้น 
            ๙.๒ ท่ีตั้งส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เช่น คอมเพรสเซอร์ ควรติดตั้งในท่ี
ปลอดภัยและควรก าหนดระยะเวลาการตรวจตรา ดูแล  ยกเว้นในภาวะท่ีอาจเกิดการโจมตีจาก
ฝ่ายตรงข้าม ควรดูแลให้เข้มงวดขึ้น เพราะการท าให้คอมเพรสเซอร์เสียหาย เพื่อใช้การซ่อมบ ารุง
เป็นข้ออ้างเข้ามา เพื่อกระท าการร้าย อย่างเช่น การลอบวางระเบิด เนื่องจากน้ ายาปรับความเย็น
ท่ีบรรจุอยู่ในเครื่องปรับอากาศ เมื่อผสมกับน้ าตาลทราย จะเกิดการระเบิดขึ้นได้ 
           ๙.๓ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นถึงความจ าเป็นหรือมีโอกาสเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดภัยอันตรายจากระบบปรับอากาศ  ให้พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศอื่นๆ ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย แต่ท้ังนี้ต้องมีงบประมาณเพียงพอส าหรับด าเนินการ  เช่น 
ติดตั้งระบบบ าบัดอากาศเสียหรือฝุ่นควันในท่ีท าการท่ีเป็นอาคารทึบหรืออยู่ในชั้นใต้ดิน เพราะใน
กรณีท่ีมีการปล่อยก๊าซหรือควันพิษขึ้น ระบบนี้จะช่วยดูดก๊าซหรือควันพิษออกไปจากพื้นท่ีได้
บางส่วน ซึ่งช่วยบรรเทาเหตุและลดความเสียหายท่ีจะเกิดลงได้บ้าง 
 

 ๑๐. ที่ตั้งและลักษณะของอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อก าหนดมาตรการและวางระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ๑๐.๑  ท่ีตั้งอยู่ใกล้สิ่งก่อสร้างท่ีอาจเป็นภัยอันตราย เช่น 
อยู่ใกล้สถานีจ าหน่ายก๊าซหรือน้ ามันเชื้อเพลิง คลังเก็บสินค้า เคมีภัณฑ์ 
หรือโรงงานผลิตปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ในทางกลับกัน หากอาคารและ
สิ่งก่อสร้างท่ีจัดเก็บสารอันตรายของหน่วยงานตั้งอยู่ ในท าเลท่ีไม่
เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายได้เช่นกัน  เช่น สถานีจ่ายน้ ามัน
ของหน่วยงานตั้งใกล้ก าแพง ถือเป็นจุดอ่อนของหน่วยงานนั้น เพราะง่าย
ต่อการโจมตีจากภายนอก 
  ๑๐.๒ ความคงทน แข็งแรงของโครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น สร้างจาก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน กระเบื้องกระดาษ  หรือวัสดุเทียมไม้ เป็นต้น  ความแตกต่างของ
วัสดุก่อ สร้างเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงในการวางมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ี เพราะหากโครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงเพียงพอ ก็จ าเป็นต้องวาง
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มาตรการเสริมเฉพาะส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้น เช่น หลังคาโกดังเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์สร้างด้วยสังกะสี ควรขึงตาข่ายเหล็กปิดใต้โครงหลังคากันผู้บุกรุก เพราะสามารถตัด
สังกะสีในส่วนของหลังคาเข้ามา เพื่อขโมยหรือท าลายสิ่งของภายในได้ 

  ๑๐.๓ ประตู หน้าต่าง และกลอน
ตามห้องต่างๆ ภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้อง
แข็งแรง ทนทานต่อการงัดแงะท าลาย หากต้องการ
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้เพิ่มเหล็กดัดอีกชั้น 
ประตูห้องท่ีจัดเก็บสิ่งท่ีเป็นความลับต้องติดกุญแจ
ปิดล็อกให้แน่นหนา ประตูห้องประชุมลับเป็นประตู 
๒ ชั้น เพื่อป้องกันการแอบฟัง  

 

 ๑๑. เครื่องมือ อุปกรณ์เสริมประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ 
    วัตถุประสงค์ 
    -  เสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี  
    - ช่วยผ่อนภาระของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือยามรักษาการณ์ ในกรณีจ านวน
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับภารกิจ เครื่องมือ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถแบ่งลักษณะการใช้งานส าหรับ
ส่วนภายในอาคารและภายนอกอาคาร ได้แก่  

             ๑๑.๑ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CLOSE CIRCUIT TELEVISON SYSTEM-CCTV) ใช้ใน
การตรวจตราความเคลื่อนไหวหรือเฝ้าสังเกตในพื้นท่ี
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร  เพื่อป้องกันการบุก
รุก  และช่ วยลดภาระการเดินตรวจตราพื้น ท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและยามรักษาการณ ์
             ๑๑.๒ ระบบควบคุมการเข้า-ออก

อัตโนมัติ (ACCESS CONTROL SYSTEM) โดยใช้บัตรแสดงตน (ID CARD) ส าหรับระบุฐานะของผู้
ท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี และควบคุมการผ่านเข้า-ออกในพื้นท่ีควบคุม 
             ๑๑.๓ ระบบสัญญาณป้องกันขโมย หรือสัญญาณเตือนภัยต่างๆ (SECURITY 
ALAM SYSTEM) 
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             ๑๑.๔ เครื่องตรวจสอบบุคคล พัสดุ สิ่งของท่ีน าเข้ามาในพื้นท่ี เพื่อป้องกันการซ่อน
พรางวัตถุระเบิดหรือาวุธท่ีเข้ามาในพื้นท่ี เช่น เครื่องเอ็กซ์-เรย์ประเภทต่างๆ เครื่องตรวจโลหะ( 
METAL DETECTOR) ส าหรับตรวจสัมภาระสิ่งของ 
             ๑๑.๕ เครื่องตรวจสอบยานพาหนะ ใช้ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยหรือป้องกันการซ่อน
พรางวัตถุระเบิด เช่น ระบบตรวจใต้ท้องรถยนต์ (UNDERVEHICLE SYSTEM) กระจกตรวจใต้ท้อง
รถยนต์ (SEARCH TOOL) 
 

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


