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1. วัตถุประสงค 
 8เพ่ือใชกําหนดข้ันตอนในการบริหารงานรักษาความปลอดภัยใหมีแนวทางและเปนมาตรฐานท่ีชัดเจน
และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ(องคการมหาชน)วาดวยเร่ืองการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ.2552 

 
2. ขอบเขต 

 ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ใชกับงานการรักษาความปลอดภัยของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(องคการมหาชน)  วาดวยเร่ืองการรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2552 
 

3. นิยาม/ คํายอ 
3.1 OSS    หมายถึง  เจาหนาท่ีงานรักษาความปลอดภัย 
3.2 เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภยั หมายถึง หวัหนางานรักษาความปลอดภยั 
3.3 รปภ.    หมายถึง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
3.4 การรักษาความปลอดภยั หมายถึง บรรดามาตรการท่ีกําหนดขึ้น ตลอดจนการดําเนนิการท้ังปวงเพื่อพิทักษ

รักษาและคุมครองปองกันส่ิงท่ีเปนความลับของสถาบัน บุคลากร สวนงานและทรัพยสินของสถาบัน ให
พนจากการร่ัวไหล การจารกรรม การกอวนิาศกรรม การบอนทําลายและการกระทําอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบ
กระเทือนหรือเปนภยัตอความม่ันคงของสถาบัน 

3.5 การจารกรรม หมายถึง การกระทําใดๆโดยทางลับเพื่อใหไดลวงรูหรือไดไปและ/หรือสงส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางสถาบันใหแกผูไมมีอํานาจหนาท่ีหรือผูไมมีความจําเปนตองทราบโดยมีเหตผุลท่ีเช่ือไดวาการ
กระทําดังกลาวจะเปนผลรายตอความม่ันคงแหงชาติและสถาบัน หรือความสงบเรียบรอยภายในสถาบัน
และหรือประเทศหรือการกระทําเพื่อประโยชนแกรัฐตางประเทศหรือเพ่ือประโยชนสวนบุคคล 

3.6 การกอวินาศกรรม หมายถึง การกระทําใดๆเพ่ือทําลาย ทําความเสียหายตอทรัพยสิน  วัสดุอาคาร สถานท่ี 
ยุทธปจจัย สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวก หรือรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว ระบบการ
ปฏิบัติงานใดๆรวมท้ังการประทุษรายตอบุคคลซ่ึงทําใหเกิดความปนปวนทางการเมืองการทหาร การ
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางใดทางหนึ่ง ดวยความมุงหมายท่ีจะใหเกดิผลรายตอความสงบ
เรียบรอย ขวัญ ผลประโยชนหรือความม่ันคงแหงชาติ 
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3.7 การบอนทําลาย หมายถึง การกระทําใดๆท่ีมุงกอใหเกิดความแตกแยก    ความปนปวนความกระดาง
กระเดื่อง อันจะนําไปสูการกอความไมสงบหรือความออนแอภายในสถาบัน ในทางการเมืองการทหาร 
การเศรษฐกจิ และสังคมจิตวทิยา หรือทางใดทางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปล่ียนแปลงระบอบหรือลม
ลางสถาบันการปกครองของประเทศ หรือเพ่ือทําลายความจงรักภกัดีของประชาชนตอสถาบันของชาติ
หรือเพ่ือประโยชนแกรัฐตางประเทศ 

3.8 ขอมูลขาวสาร หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆไมวาการส่ือ
ความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการ
บันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 

3.9 ขอมูลขาวสารลับ หมายความวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544 ท่ีมีคําส่ังไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดุแลของสถาบันไม
วาจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือสถาบัน หรือท่ีเกีย่วกับเอกชนซ่ึงมีการกําหนดใหมีช้ัน
ความลับเปน ช้ันลับ  ลับมาก  ลับท่ีสุด  โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีของสถาบันและประโยชนแหงรัฐ
ประกอบกัน 

3.10 การเขาถึง หมายความวาการท่ีบุคคลมีอํานาจหนาท่ีหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัยชาใหไดทราบ
ครอบครอง ดาํเนินการ หรือเก็บรักษาส่ิงท่ีเปนความลับของทางสถาบัน รวมท้ังการท่ีไดรับอนุญาตใหอยู
ในท่ีซ่ึงนาจะไดทราบเร่ืองท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความลับของสถาบันนั้นดวย 

3.11 การจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปน หมายความวา หลักการท่ีใชพิจารณาในการใหสิทธ์ิเขาถึงส่ิงท่ีเปนความลับ
ของทางสถาบันแกบุคคลผูจาํเปนตองทราบ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไป 

3.12 ลับท่ีสุด (TOP SECRET)เปนความลับท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เกี่ยวกับขาวสาร วัตถุ หรือบุคคล ซ่ึงถาหาก
ขอมูลขาวสารดังกลาวท้ังหมดหรือเปนเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดรับทราบจะทําให
เกิดความเสียหายตอความม่ันคง ความปลอดภัยของประเทศชาติ หรือพันธมิตร หรือความสงบเรียบรอย
ภายในราชอาณาจักรอยางรายแรง 

3.13 ลับมาก (SECRET)เปนความลับท่ีมีความสําคัญมากเกี่ยวกับขาวสาร วตัถุ หรือบุคคล ซ่ึงถาหากขอมูล
ขาวสารดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดรับทราบจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอความม่ันคงความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความสงบเรียบรอยภายใน
ราชอาณาจักรอยางรายแรง 
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3.14 ลับ (CONFIDENTIAL)  เปนความลับท่ีมีความสําคัญเกีย่วกับขาวสาร วัตถุ หรือบุคคล ซ่ึงถาหากขอมูล
ขาวสารดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดรับทราบ จะทําใหเกิดความ
เสียหายตอประเทศชาติ หรือเกียรติภูมิของชาติ หรือพันธมิตร หรือสถาบันฯ 

3.15 พื้นท่ีควบคุม(Controlled Area)หมายถึงพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบสถาบัน 
3.16 พื้นท่ีหวงหาม (Restricted Area)เปนพื้นท่ีท่ีมีการพิทักษรักษาส่ิงท่ีเปนความลับ  ตลอดจนบุคคลสําคัญ 

ทรัพยสิน หรือวัสดุท่ีสําคัญของทางสถาบันแบงออกเปน 
(1) เขตหวงหามเฉพาะ (Designated Restricted Area) คือเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีส่ิงท่ีเปนความลับตลอดจนบุคคลหรือ

ส่ิงท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงจะตองพิทักษรักษาและการเขาไปในเขตพ้ืนท่ีนี้โดยปราศจากการควบคุม อาจทําให
เขาถึงความลับ บุคคล และส่ิงอุปกรณสําคัญดังกลาวบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตหวงหามเฉพาะ 
จะตองไดรับความไววางใจตามช้ันความลับท่ีเหมาะสม ในท่ีนีห้มายถึงบริเวณภายในสถาบันฯ 

(2) เขตหวงหามเด็ดขาด(Absolute Restricted Area)คือเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีส่ิงท่ีเปนความลับตลอดจนบุคคลหรือ
ส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่ง   ซ่ึงจะตองพิทักษรักษาและการเขาไปในเขตพ้ืนท่ีนี้  อาจทําใหสามารถเขาถึง
ความลับ บุคคล และส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยดังกลาวโดยตรงบุคคลท่ีไดรับอนุญาต
ใหเขาไปในเขตหวงหามเดด็ขาดจะตองไดรับความไววางใจตามช้ันความลับท่ีเหมาะสม ในท่ีนี้หมายถึง
บริเวณหองรองผูอํานวยการ และหองผูอํานวยการ 
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4. แผนผังกระบวนการ 
     4.1   การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับบุคคล 

 
 

4.2  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
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4.3 การดําเนนิการเม่ือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย  
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5. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 
5.1 การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยปีองกันประเทศ(องคการมหาชน)วาดวย 

เร่ืองการรักษาความปลอดภยั  พ.ศ.2552  แบงเปน 4 ประเภท                           
(1) การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับบุคคล (งานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบ) 
(2) การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับเอกสาร(งานธุรการรับผิดชอบ) 
(3) การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับสถานที่(งานรักษาความปลอดภยัรับผิดชอบ) 
(4) การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(งานเทคโนฯรับผิดชอบ) 

        5.2  การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับบุคคล 
   5.2.1  การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกับบุคคล        
               (1)  หัวหนารักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัตแิละพฤติการณของผูปฏิบัติงาน  รวมท้ังบุคคลท่ีจะ 
                          มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสําคัญหรือเกี่ยวกับความลับ(แบบ รปภ.1,รปภ.1/1,รปภ.2)     
               (2)  หัวหนารักษาความปลอดภัยอบรมเร่ืองการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสถาบันเทคโนโลย ี
                          ปองกันประเทศ(องคการมหาชน)วาดวยเรื่องการรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2552  แกผูปฏิบัติงาน 
                         ทุกคนและบคุคลท่ีทํางานในตําแหนงหนาท่ีเกี่ยวกับความลับของสถาบัน        
               (3)  หัวหนารักษาความปลอดภัยจัดทําบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเขารับตําแหนงหรือหนาท่ี  
                          (แบบ รปภ. 17)        
               (4)  หัวหนารักษาความปลอดภัยรับรองความไววางใจ(แบบ รปภ.3),ทะเบียนความไววางใจ 
                          (แบบ รปภ.4)และทําเนียบลับท่ีสุดหรือลับมาก(แบบ รปภ.5)        

(5) หัวหนารักษาความปลอดภัยบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพนตําแหนงหรือหนาท่ีพรอม 
       ช้ีแจงใหทราบถึงความรับผิดชอบในการรักษาความลับของเร่ืองดังกลาว(แบบ รปภ.18)   
     

       5.3  การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับสถานท่ี  
         5.3.1  มาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี หวัหนารักษาความปลอดภัยดาํเนินการดังนี้      
              (1)  กําหนดพืน้ท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยคือพื้นท่ีควบคุมและพ้ืนท่ีหวงหาม (ปายเขตหวงหาม 
                         เฉพาะ,ปายเขตหวงหามเดด็ขาด)       
                 (2)  วางมาตรการทางวัตถุเพื่อมิใหมีการบุกรุกของผูไมมีอํานาจหนาท่ีโดยการแสดงอาณาเขตโดย   
                        รอบสถาบันหรือท่ีสงวนใหเห็นเดนชัดเชนร้ัว,กําแพง,เคร่ืองกีดขวางประตูทางเขา-ออกสถาบัน 
                         เปนตน   
             (3)  จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อปองกนัอุบัติภยัตางๆเชนอัคคีภัยเปนตน(ระเบียบสถาบันฯวาดวยการ 
                        ปองกันอัคคีภยัและการปฏิบตัิเม่ือเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2553)         
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             (4) วางระบบติดตอส่ือสารเชนโทรศัพท,วิทยุส่ือสารและระบบสัญญาณแจงภยัคือการใชเคร่ืองมือทาง 
                        เทคนิคสําหรับตรวจและแจงใหทราบ   ในเม่ือมีการเขาใกลหรือการลวงลํ้าเขามาในพื้นท่ีรักษาความ 
                        ปลอดภัย โดยใชติดกับประตู หนาตาง ตูเก็บเอกสาร หองนิรภัย กําแพง ร้ัว พื้น ฯลฯ      
             (5) การควบคุมบุคคลปฏิบัติดังนี้        
                    1. จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลภายในเพ่ือใชแสดงวาเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหผานเขาไปในพ้ืนท่ีท่ี 
                        มีการรักษาความปลอดภัยได(บัตรประจําตัวเจาหนาท่ี)        
                    2. จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลผูมาติดตอ(VISITOR)ติดในท่ีเห็นชดัเชนอกเส้ือเพ่ือเปนปายแสดง 
                             ตนวาไดรับอนุญาตใหเขาไปในพ้ืนท่ีใดได(บตัรVISITOR,บัตรนักขาวชางภาพ)     
                    3. จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับบุคคลภายนอก เชน ผูมาประชุม ติดตอหรือเยีย่ม ชางกอสราง 
                            ซอมแซมผูนําสงหรือรับส่ิงของจากสวนราชการหรือหนวยงานเปนตน (บันทึกควบคุมบุคคล 
                            ผานเขา-ออกพื้นท่ีของสถาบัน,ใบอนุญาตผานเขาเขตสถาบันฯสําหรับบุคคล)    
                    4. จัดใหมีท่ีพักผูมาติดตอหรือเยี่ยมไวเปนพิเศษตางหากไมควรอนุญาตใหผูมาเยี่ยมเขาไปยังท่ีทํา 
               งานนอกจากบุคคลท่ีมาติดตองานท่ีเกี่ยวของโดยแทจริง ผูรับการเยี่ยมตองรับผิดชอบในตัวผูเยี่ยม 
                            ตลอดเวลาท่ีอยูในพืน้ท่ีสถาบัน        
             (6)  การควบคุมยานพาหนะปฏิบัติดังนี ้        
                     1.  มีเจาหนาท่ีตรวจสอบยานพาหนะประจําอยูท่ีชองทางเขา-ออกของสถาบันทําหนาท่ีตรวจสอบ 
                             บุคคลและส่ิงของตางๆบนยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะใหใชเสนทางและท่ีจอดรถที่ 
                             อนุญาตเทานั้น(พนักงาน รปภ.) 
                         2. ทําบันทึกหลักฐานยานพาหนะเขา-ออก(แบบบนัทึกการนํายานพาหนะเขา-ออกบริเวณ สทป. 
                            ,บัตรผานสําหรับยานพาหนะ)    
             (7)  จัดเจาหนาท่ีรักษาการณคือเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยประกอบดวย 
                         เจาหนาท่ีเวรรักษาความปลอดภัยประจําวนั   ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีอ่ืน    เพ่ือใหมีการรักษา 
                         ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะไมวาจะมีเคร่ืองกีดขวางชนิดใด หากไม 
                         มีการเฝารักษาแลว ก็อาจมีการเล็ดลอดเขาไปได   
 
 หนาท่ี        
             1.เจาหนาท่ีเวรรักษาความปลอดภยัประจําวันมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติของยามรักษาการณและ
หนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการนัน้ๆ (บันทึกการเบิกใบนําเขา-นําออก,บันทึกการนําส่ิงอุปกรณ
เขา-ออกพื้นท่ี,บันทึกการตรวจพื้นท่ีเพื่อความปลอดภยั,บันทึกการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ,บันทึกการตรวจสภาพเคร่ืองมือดับเพลิง,บันทึกการตรวจปายบอกทางหนีไฟ,บนัทึกการตรวจตู Fire 
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Hose,บันทึกการตรวจ Alarm Bell,บันทึกการตรวจไฟฉุกเฉิน,บันทึกการตรวจสวิทซแจงเหตุ,บันทึกการตรวจ
ระบบ CC.TV.,บันทึกการตรวจจุดปฏิบัตหินาท่ี รปภ.,บนัทึกจุดตรวจพิเศษ รปภ.)       
             2.ยามรักษาการณมีหนาท่ีปองกนับริเวณเขตหวงหามท้ังหมดตลอดจนวัสดแุละส่ิงอุปกรณท้ังปวง ทํา
การตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะและส่ิงของตางๆท่ีนําเขามาหรือออกไปจากอาคารสถานท่ีใหปฏิบัติตามกฏและ
ขอบังคับตางๆโดยเฉพาะท่ีเกีย่วกับการปองกันอัคคีภยั อุบัติเหตุและภยันตรายอ่ืนๆ(บันทึกการนําส่ิงอุปกรณเขา-
ออกพ้ืนท่ี,บันทึกการตรวจพื้นท่ีเพื่อความปลอดภยั,บนัทึกการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ,
บันทึกการตรวจสภาพเคร่ืองมือดับเพลิง,บันทึกการตรวจปายบอกทางหนีไฟ,บันทึกการตรวจตู Fire Hose,บันทึก
การตรวจ Alarm Bell,บันทึกการตรวจไฟฉุกเฉิน,บันทึกการตรวจสวิทซแจงเหตุ,บันทึกการตรวจระบบCC.TV.,
บันทึกควบคุมบุคคลผานเขา-ออกพ้ืนท่ีของสถาบัน,บนัทึกการนํายานพาหนะเขา-ออกบริเวณ สทป.,บัตรผาน
สําหรับยานพาหนะ) 
            5.4   การละเมิดการรักษาความปลอดภัย (ใชแบบการรายงานภายในท่ัวไป)        
                5.4.1.  ผูใดพบเหน็หรือทราบวามีการละเมิดหรือสงสัยวาจะมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
                                 เกิดข้ึนตองรีบรายงานหัวหนางานรักษาความปลอดภัยซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมการรักษาความ 
                                  ปลอดภัยโดยเร็วท่ีสุดซ่ึงตองดําเนนิการดังนี ้        
                            (1) สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดการรักษาความปลอดภัย   
               (2) ดําเนินการเพื่อลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุด        
                            (3) สํารวจตรวจสอบและคนหาสาเหตุแหงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยตลอดจนจดุออน 
                                      และขอบกพรองตางๆ        
                            (4) แกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมยิ่งข้ึนเพื่อปองกนัมิใหการละเมิดการรักษา 
                                       ความปลอดภัยเกิดข้ึนอีก        
                            (5) กรณีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหจัดทํารายงานรายละเอียดเกี่ยวกบัการละเมิดการรักษา 
                                      ความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ        
                            (6) กรณีปรากฏหลักฐาน หรือขอสงสัยวาถูกจารกรรมหรือกอวินาศกรรมใหรายงาน 
                                       ผูบังคับบัญชา ตามลําดับ        
                5.4.2. สอบสวนเบ้ืองตนเพื่อใหทราบวาบุคคลผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น     
                5.4.3. พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นอุบัติซํ้าอีกท้ังปวงทําการตรวจสอบ 
                              บุคคล ยานพาหนะและส่ิงของตางๆท่ีนําเขามาหรือออกไปจากอาคารสถานท่ีใหปฏิบัติตาม 
                              กฏและขอบังคับตางๆโดยเฉพาะท่ีเกีย่วกับการปองกนัอัคคีภัย,อุบัตเิหตุ และภยันตรายอ่ืนๆ  

 
 
 
 



Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-OSS-WP-001 

Name : Security Revision No. : 0 Pages : 10 / 12 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

 

6. บันทึกคุณภาพ 
 

รหัส ชื่อบันทึก เก็บรักษาโดย 
ระยะเวลาขั้นต่ํา 
ในการเก็บรักษา 

DTI-00-G-OSS-FM-001 บันทึกควบคุมบุคคลผานเขา-ออก 
พื้นที่ของสถาบัน 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-002 ใบอนุญาตผานเขาเขตสถาบัน
เทคโนโลยีปองกันประเทศสําหรับ
บุคคล 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-003 บันทึกการนํายานพาหนะเขา-ออก 
บริเวณ สทป. 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-004 บันทึกการเบกิใบนําเขานําออก เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-005 บันทึกการนําส่ิงอุปกรณเขา-ออก 
พื้นที ่

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-006 บันทึกการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-007 บันทึกการตรวจพืน้ท่ีเพื่อความ
ปลอดภัย 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-008 บันทึกการตรวจสภาพเคร่ืองมือ
ดับเพลิง 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-009 บันทึกการตรวจปายบอกทางหนี
ไฟ 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-010 บันทึกการตรวจตู Fire Hose เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-011 บันทึกการตรวจ Alarm Bell เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-012 บันทึกการตรวจไฟฉุกเฉิน เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 



Work Procedure Doc. No. : DTI-00-G-OSS-WP-001 

Name : Security Revision No. : 0 Pages : 11 / 12 

 

Defence Technology Institute (Public Organization) 
 

DTI-00-G-OSS-FM-013 บันทึกการตรวจสวิทซแจงเหตุ เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-014 บันทึกการตรวจระบบ CC.TV. เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-015 บันทึกการตรวจจดุปฏิบัติหนาท่ี 
รปภ. 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-016 บันทึกจุดตรวจพิเศษ รปภ. เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-017 แบบ รปภ.1(ประวัติบุคคล) 
 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-018 แบบ รปภ.1/1(บันทึกเปล่ียนแปลง
ประวัติบุคคล) 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-019 แบบ รปภ.2(บันทึกของเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติ
บุคคล) 

เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-020 แบบ รปภ.3 เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-021 แบบ รปภ.4 เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-022 แบบ รปภ.5 เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-023 แบบ รปภ.17 เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 

DTI-00-G-OSS-FM-024 แบบ รปภ.18 เจาหนาท่ีรักษา 
ความปลอดภยั 

5 ป 
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7. เอกสารอางอิง 
7.1 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 
7.2 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ(องคการมหาชน) วาดวยเร่ืองการรักษาความปลอดภยั  
7.3 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ(องคการมหาชน)วาดวยการปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเม่ือ

เกิดอัคคีภยั พ.ศ.2553      

8. ภาคผนวก/เอกสารท่ีแนบ 

- 
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