ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๒
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไข ปรับปรุงระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วย การรักษา
ความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเพื่อให้ การพิทกั ษ์รักษา คุ้มครองป้องกันบุคคล เอกสาร
อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ได้ รอดพ้ นจาก การจารกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทําลาย การเกิดอัคคีภยั และการกระทําอื่นใด
ที่เป็ นผลกระทบกระเทือนต่อภารกิจ จึงได้ วางระเบียบว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วย การรักษา
ความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ “
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ พ.ศ.
๒๕๔๔ บรรดาระเบียบ หรื อการสัง่ การอื่นใดที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึง่ ขัด หรื อแย้ งกันระเบียบ
นี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนส่วนมาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ กล่าวไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบ ว่าด้ วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้ อ ๔ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับเฉพาะส่วนราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ในพื ้นที่รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๕ หน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่จะต้ องมีระเบียบเฉพาะในเรื่ องที่จะเพิ่ม
มาตรการ การรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากระเบียบนี ้ ให้ ขออนุมตั ิตอ่ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เพื่อวางระเบียบ สําหรับหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศนัน้ เป็ นกรณีไป
ข้ อ ๖ ในระเบียบนี ้
๖.๑ “พื ้นที่รักษาความปลอดภัย” หมายถึง พื ้นที่ควบคุม, พื ้นที่หวงห้ าม, พื ้นที่
หวงห้ ามเฉพาะ และพื ้นที่หวงห้ ามเด็ดขาดของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๒ “บุคคล ...

-๒๖.๒ “บุคคล” หมายถึง บุคคลภายนอก ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการของ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๓ “ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ๒ ล้ อ และรถลากจูง
อื่น ๆ
๖.๔ “ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑” หมายถึง ช่องทางกองโรงงาน
สรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๕ “ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๒” หมายถึง ช่องทางกองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๖ “ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๓” หมายถึง ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๓
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๗ “ช่องทางแผนกคลังสรรพาวุธ ๑” หมายถึง ช่องทางแผนกคลังสรรพาวุธ ๑
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๘ “นายทหารเวรอํานวยการ” หมายถึง นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๖.๙ “นายทหารเวร” หมายถึง นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๑๐ “ผู้ชว่ ยนายทหารเวร” หมายถึง ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๑๑ “เสมียนเวร” หมายถึง เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๑๒ “เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๖.๑๓ “เจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด
กองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๗ ให้ นายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ รักษาการตาม
ระเบียบนี ้
หมวด ๑
กําหนดพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
ข้ อ ๘ พื ้นที่รักษาความปลอดภัยกําหนดไว้ ดงั นี ้
๘.๑ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ดอนเมือง)
๘.๑.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ โรงเรี ยนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๘.๑.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
๘.๑.๓ ทิศตะวันออก...

-๓๘.๑.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ถนนเทวฤทธิ์พนั ลึก
๘.๑.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ กองซ่อมเครื่ องยนต์ กรมช่างอากาศ
๘.๒ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ทุง่ สีกนั ) มี ๒ พื ้นที่ คือ
๘.๒.๑ พื ้นที่กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๘.๒.๑.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ พื ้นที่เอกชน
๘.๒.๑.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ถนนเดชะตุงคะ
๘.๒.๑.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๘.๒.๑.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ ศูนย์วิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศ
๘.๒.๒ พื ้นที่แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๘.๒.๒.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ พื ้นที่เอกชน
๘.๒.๒.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ถนนเดชะตุงคะ
๘.๒.๒.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ศูนย์วิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศ
๘.๒.๒.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ เรื อนจําทหารอากาศ สํานักงาน
ผู้บงั คับทหารอากาศดอนเมือง
ข้ อ ๙ พื ้นที่รักษาความปลอดภัยกําหนดเป็ น
๙.๑ พื ้นที่ควบคุม ได้ แก่ บริเวณพื ้นที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับผิดชอบทังหมด
้
ทังนี
้ ้รวมถึงพื ้นที่ทงุ่ สีกนั ด้ วย
๙.๒ พื ้นที่หวงห้ าม ได้ แก่ บริเวณพื ้นที่ ที่เป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
กองบังคับการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองควบคุมการผลิต กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ, กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ, กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ, กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และกองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๙.๓ พื ้นที่หวงห้ ามเด็ดขาด ได้ แก่ บริเวณพื ้นที่แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้ หวั หน้ า...

-๔ให้ หวั หน้ าหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กําหนดเขตหวงห้ ามเฉพาะ และ
เขตหวงห้ ามเด็ดขาด ในส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ ตามความเหมาะสม ยกเว้ นข้ อ ๙.๓
ข้ อ ๑๐ ช่องทางเข้ าออกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๑๐.๑ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ดอนเมือง) มีชื่อเรี ยกดังนี ้
๑๐.๑.๑ ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑ ด้ านติดถนนเทวฤทธิ์พนั ลึก
ฝั่ งทิศใต้ เข้ า พื ้นที่หวงห้ าม
๑๐.๑.๒ ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๒ ด้ านติดถนนเทวฤทธิ์พนั ลึก
ฝั่ งทิศเหนือ ออก พื ้นที่หวงห้ าม
๑๐.๒ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ทุง่ สีกนั ) มีชื่อเรี ยกดังนี ้
๑๐.๒.๑ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ ช่องทางเข้ า - ออกพื ้นที่หวงห้ าม
กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ติดถนนเดชะตุงคะ ฝั่ งทิศใต้
๑๐.๒.๒ ช่องทางแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ ช่องทางเข้ า - ออกพื ้นที่หวงห้ าม
เด็ดขาด แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ติดถนนเดชะตุงคะ
ฝั่ งทิศใต้
ข้ อ ๑๑ กําหนดเวลาเปิ ด – ปิ ด และการบังคับใช้ ชอ่ งทาง
๑๑.๑ ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑ เปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา ๒๒๐๐
ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ บคุ คลเข้ าออก และยานพาหนะผ่านเข้ า และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๑๑.๒ ช่องทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๒ เปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา ๑๗๐๐
ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ บคุ คลเข้ าออก และยานพาหนะผ่านออก และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๑๑.๓ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ ด้ านทิศตะวันออกเปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา
๑๗๐๐ ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ บคุ คล และยานพาหนะผ่านเข้ าออก และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๑๑.๔ ช่องทางแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ ปิ ดตลอดเวลา อนุญาตให้ บคุ คลที่มีบตั ร
แสดงตนผ่านเข้ าออก เจ้ าหน้ าที่ของแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
ข้ อ ๑๒ นอกเวลาราชการ หรื อวันหยุดราชการเข้ าออกได้ เฉพาะ
๑๒.๑ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ และเจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในวันนัน้ ๆ
๑๒.๒ หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
รองหัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๒.๓ นายทหาร…

-๕๑๒.๓ นายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้ชว่ ย
นายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๒.๔ ผู้บงั คับบัญชา และนายทหารผู้ใหญ่ของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตังแต่
้
ระดับรองผู้อํานวยการกองขึ ้นไป
๑๒.๕ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ, ผู้ช่วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ และผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ งของกองทัพอากาศ ตําแหน่งตังแต่
้ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ ้นไป
หมวด ๒
การควบคุมบุคคล และยานพาหนะ
ข้ อ ๑๓ การควบคุมบุคคล และยานพาหนะในการผ่านเข้ าออกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
ได้ กําหนด และจัดทําบัตรผ่านไว้ ดงั นี ้
๑๓.๑ บัตรแสดงตนข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ (ตามผนวก ๑)
๑๓.๒ บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราวในพื ้นที่
รักษาความปลอดภัย (ตามผนวก ๒)
๑๓.๓ บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาประกอบการค้ าในพื ้นที่รักษาความ
ปลอดภัย (ตามผนวก ๓)
๑๓.๔ บัตรผ่านยานพาหนะบุคคลภายนอกเข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราว
ในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ตามผนวก ๔)
๑๓.๕ บัตรจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
(ตามผนวก ๕)
ข้ อ ๑๔ การติดบัตรผ่านเข้ าออก
๑๔.๑ บัตรแสดงตน ให้ ติดไว้ ที่กลางฝากระเป๋ าเสื ้อด้ านซ้ ายในลักษณะที่เห็นเด่นชัด
สําหรับสุภาพสตรี อนุโลมให้ ตดิ ที่กระดุมเสื ้อ หรื อติดที่ปกเสื ้อด้ านซ้ ายให้ มองเห็นได้ ชดั เจน และติดไว้
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๑๔.๒ บัตรแสดงตนข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ของส่วนราชการอื่น ๆ
ของกองทัพอากาศ เข้ ามาติดต่อราชการในเขตพื ้นที่รักษาความปลอดภัย ให้ ใช้ บตั รแสดงตนของ
ส่วนราชการนัน้ โดยอนุโลม
๑๔.๓ บัตรยานพาหนะชัว่ คราวบุคคลภายนอกให้ วางไว้ บริเวณกระจกหน้ าด้ านใน
ให้ เห็นเด่นชัด และสามารถอ่านข้ อความได้ ง่ายจากภายนอก
๑๔.๔ ห้ ามนําบัตร...

-๖๑๔.๔ ห้ ามนําบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะของตนเอง ให้ ผ้ อู ื่นไปใช้
ซึง่ เป็ นการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้ อ ๑๕ การขอบัตรแสดงตน
๑๕.๑ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะต้ องมี
บัตรแสดงตน โดยขอทําบัตรได้ ที่ เจ้ าหน้ าที่สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๒ บุคคลภายนอกขอบัตรอนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อ
ประกอบการค้ า จะต้ อง
๑๕.๒.๑ ทําบันทึกประวัติบคุ คลภายนอก (ขว.ทอ.๐๑)
๑๕.๒.๒ ทําบัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาประกอบการค้ า ตามข้ อ
๑๓.๓ ต่อนายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๓ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อพบหัวหน้ า
หน่วยขึ ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๓.๑ แสดงความจํานงขอเข้ าพบหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ต่อเสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวร
๑๕.๓.๒ เสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวร จะทําการติดต่อเมื่อได้ รับ
อนุญาตจากหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ แล้ ว จึงจะให้ ผ้ มู าติดต่อเข้ าพบได้
๑๕.๓.๓ ขอแลกบัตรแสดงตนตามข้ อ ๑๓.๒ และบัตรยานพาหนะตามข้ อ
๑๓.๔ กับเสมียนเวร หรื อผู้ช่วยนายทหารเวร
๑๕.๓.๔ จ่าอากาศเวรของหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ผ้ มู า
ติดต่อขอเข้ าพบเป็ นผู้รับ-ส่งนําเข้ าพบ และจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
ที่อยูใ่ นพื ้นที่รักษาความปลอดภัย ซี่งอยูใ่ นความควบคุม และรับผิดชอบของหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นัน้ ๆ
๑๕.๓.๕ นําบัตรแสดงตนและบัตรยานพาหนะส่งคืน เสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ย
นายทหารเวร ทันทีเมื่อเสร็ จกิจธุระในแต่ละวัน
๑๕.๔ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประกอบการ
อื่น ๆ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ จะต้ องดําเนินการดังนี ้
๑๕.๔.๑ ทําหนังสือขออนุมตั ิ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบด้ วย
๑๕.๔.๑.๑ เอกสารสัญญาหรื อหนังสือราชการที่มีตอ่
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในการประกอบการนัน้
๑๕.๔.๑.๒ กําหนดวัน เวลาที่ขอเข้ าปฏิบตั งิ าน
๑๕.๔.๑.๓ รายชื่อ …

-๗๑๕.๔.๑.๓ รายชื่อบุคคล ผู้ควบคุม ยานพาหนะที่ขอเข้ าภายใน
พื ้นที่รักษาความปลอดภัย พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนยานพาหนะ
๑๕.๔.๑.๔ เมื่อ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ อนุมตั แิ ล้ ว ให้ ขอ
แลกบัตรแสดงตนตามข้ อ ๑๓.๒ และบัตรยานพาหนะตามข้ อ ๑๓.๔ ต่อเสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวร
ก่อนเข้ าไปในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๑๕.๔.๑.๕ นําบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะคืนเสมียนเวร
หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวร ทันทีเมื่อเสร็ จกิจธุระในแต่ละวัน
๑๕.๕ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อส่งสิ่งของ
อนุญาตให้ เข้ าไปส่งสิ่งของได้ เฉพาะที่ร้านขายอาหาร, ร้ านค้ า และคลังแผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เท่านัน้ โดยจะต้ อง
๑๕.๕.๑ แสดงความจํานงขอบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะต่อ
เสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวร
๑๕.๕.๒ นําบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะคืนเสมียนเวร หรื อผู้ชว่ ย
นายทหารเวร ทันทีเมื่อเสร็ จกิจธุระในแต่ละวัน
๑๕.๖ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ของส่วนราชการอื่นของ
กองทัพอากาศ เข้ ามาติดต่อราชการในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย ให้ ใช้ บตั รแสดงตนของส่วนราชการนัน้ ๆ
โดยอนุโลม
๑๕.๗ บุคคลภายนอก นอกจากที่กล่าวไว้ ตามข้ อ ๑๕.๒ ถึง ๑๕.๕ ไม่อนุญาตให้ เข้ า
ไปในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย หากต้ องการพบบุคคลใดให้ ใช้ โทรศัพท์ติดต่อ และอนุญาตให้ ผ้ รู ับการ
ติดต่อพบได้ ที่
๑๕.๗.๑ ผู้ที่มาติดต่อนายทหารสัญญาบัตร ให้ ใช้ สถานที่อาคารชุมนุม
สัญญาบัตร หรื อพื ้นที่รับรอง กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๗.๒ ผู้ที่มาติดต่อนายทหารประทวน และลูกจ้ าง ให้ ใช้ สถานที่ด้านนอก
อาคารชุมนุมสัญญาบัตร หรื อพื ้นที่รับรอง กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๗.๓ สําหรับพื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ทุง่ สีกนั ) ให้ ใช้ สถานที่หน่วย
รักษาการณ์ของ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ห้ ามนําบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ รับอนุญาต เข้ าหน่วยงานของ
ทางราชการโดยเด็ดขาด
๑๕.๘ หน่วยงานของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขออนุญาตปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ หรื อในวันหยุดราชการ จะต้ องทํารายงานถึง เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบด้ วย
๑๕.๘.๑ ความจําเป็ น...

-๘๑๕.๘.๑ ความจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
๑๕.๘.๒ กําหนดวัน เวลาที่ขอปฏิบตั งิ าน
๑๕.๘.๓ รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุม และยานพาหนะที่ขอเข้ าพื ้นที่รักษา
ความปลอดภัย
๑๕.๘.๔ การขอเปิ ด-ปิ ดอาคารปฏิบตั งิ าน
เมื่อได้ รับอนุมตั จิ าก เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ แล้ ว จึงจะปฏิบตั งิ านได้
และให้ แจ้ งนายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์
กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และนายทหารเวรอํานวยการ หรื อนายทหารเวร เพื่อดําเนินการ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป
ข้ อ ๑๖ กําหนดพื ้นที่จอดยานพาหนะ
๑๖.๑ ห่างจากอาคารคลังที่มีวสั ดุไวไฟ หรื อวัตถุระเบิดในระยะที่ปลอดภัย
๑๖.๒ ไม่กีดขวางในการนํายานพาหนะเข้ าออกพื ้นที่จอดรถ
๑๖.๓ ไม่กีดขวางทางเข้ าออกของอาคารสถานที่ราชการ
๑๖.๔ ไม่อยูใ่ กล้ เสาไฟฟ้าที่มีหม้ อแปลงไฟฟ้าติดตังอยู
้ ่
๑๖.๕ ไม่อยูใ่ กล้ หวั ท่อนํ ้าดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงจนเป็ นการกีดขวางการ
ปฏิบตั งิ านเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ข้ อ ๑๗ การขับขี่ยานพาหนะผ่านเข้ าออกช่องทางที่มีเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ตรวจการผ่านเข้ า
ออก
๑๗.๑ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ต้องปิ ดแผงกันยานพาหนะไว้
้
ตลอดเวลา ผู้ขบั ขี่จะต้ อง
ลดความเร็ วของยานพาหนะลง และหยุดก่อนถึงแผงกันเพื
้ ่อให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ตรวจตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
๑๗.๒ ยานพาหนะ (รถยนต์) จะต้ องลดกระจกด้ านข้ างลงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
รักษาการณ์ตรวจได้ สะดวก
๑๗.๓ ผู้ขบั ขี่จะต้ องให้ ความร่วมมือต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ในการปฏิบตั ติ าม
มาตรการรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
๑๗.๔ เมื่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์เลื่อนหรื อเปิ ดแผงกันให้
้ แล้ ว จึงจะนํายานพาหนะ
ผ่านเข้ าออกได้
๑๗.๕ การขับขี่ยานพาหนะในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎ และ
เครื่ องหมายจราจรโดยเคร่งครัด
๑๗.๖ ยานพาหนะ...

-๙๑๗.๖ ยานพาหนะของข้ าราชการ ลูกจ้ าง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก
จะต้ องนําออกจากพื ้นที่รักษาความปลอดภัยก่อนเวลา ๑๗๐๐ ยกเว้ น เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ และ
เจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด
๑๗.๗ ยานพาหนะของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผ่านเข้ าออกช่องทางจะต้ องมี
ใบอนุญาตของผู้มีอํานาจอนุญาตให้ ใช้ ยานพาหนะแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ประจําช่องทางในขณะ
ผ่านออก และให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์รวบรวมใบอนุญาตนํายานพาหนะออก เสนอนายทหารรักษา
ความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวันราชการถัดไป เพื่อนําส่งหน่วยที่ออก
ใบอนุญาตตรวจสอบความถูกต้ อง
๑๗.๘ การนําพัสดุใด ๆ ออกนอกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย จะต้ องมีใบอนุญาต
นําพัสดุออกที่ทางราชการกําหนด แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ประจําช่องทางทุกครัง้ ผู้มีอํานาจอนุญาต
และรับผิดชอบในการนําออกได้ ต้ องเป็ นผู้มีตําแหน่งระดับหัวหน้ าแผนก หรื อทําการแทนหัวหน้ าแผนก
ขึ ้นไป และให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์รวบรวมใบนําออก เสนอนายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวันราชการถัดไป เพื่อนําส่งหน่วยที่ออกใบนําพัสดุออกตรวจสอบความ
ถูกต้ องต่อไป
ข้ อ ๑๘ การจัดทําบันทึกบุคคลภายนอก และยานพาหนะผ่านเข้ าออกพื ้นที่รักษา
ความปลอดภัย
๑๘.๑ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ดอนเมือง) ให้ เสมียนเวร หรื อผู้ช่วยนายทหารเวร
เป็ นผู้จดบันทึกทังใน
้ และนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
๑๘.๒ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย (ทุง่ สีกนั ) ให้ ผ้ ชู ว่ ยนายทหารเวร เป็ นผู้จดบันทึก
ทังใน
้ และนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
๑๘.๓ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ เสมียนเวร (ทุง่ สีกนั ) เป็ นผู้จดบันทึกทุกครัง้ ที่มีการอนุมตั ใิ ห้ บคุ คลภายนอก
และยานพาหนะผ่านเข้ าออก
ข้ อ ๑๙ การจอดยานพาหนะของ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย นอกเวลาราชการ
๑๙.๑ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะต้ อง
ทํารายงานชี ้แจงเหตุผลความจําเป็ นแจ้ งกําหนดวัน เวลา พร้ อมทังประเภทของยานพาหนะ
้
และหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะ เพื่อขออนุญาตจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการ ถึง เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ก่อนนํายานพาหนะจอดในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๑๙.๒ การจอดยาน...

- ๑๐ ๑๙.๒ การจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการ อนุญาตให้ เฉพาะผู้มาปฏิบตั ิหน้ าที่
เวรยามรักษาการณ์, เจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด และผู้ปฏิบตั ริ าชการต่อเนื่องเท่านัน้
หมวด ๓
รหัสสัญญาณผ่าน
ข้ อ ๒๐ รหัสสัญญาณผ่าน
๒๐.๑ กรมข่าวทหารอากาศ เป็ นผู้กําหนดรหัสสัญญาณผ่านของนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ สอบถามพิสจู น์ฝ่าย เสนอ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๐.๒ นายทหารรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศแจ้ งรหัสสัญญาณ
ผ่านต่อนายทหารเวรอํานวยการ และนายทหารเวร โดยให้ นายทหารเวรอํานวยการ และนายทหารเวร
แจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทราบก่อนเวลา ๐๘๐๐ ทุกวัน ถ้ าวันรุ่งขึ ้นตรงกับ
วันหยุดราชการให้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า
๒๐.๓ กําหนดระยะเวลาสําหรับรหัสสัญญาณผ่าน ให้ เริ่ มใช้ จากเวลา ๐๘๐๐ ใน
วันที่ออกรหัสถึงเวลา ๐๘๐๐ ของวันรุ่งขึ ้น
๒๐.๔ หากมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึ ้น ให้ ใช้ รหัสสัญญาณผ่านของ
กรมข่าวทหารอากาศ ประจําวันนัน้ ๆ
หมวด ๔
การควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ข้ อ ๒๑ ให้ เจ้ าหน้ าที่เวรยามประจําส่วนราชการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้ วย การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๕ “การรักษาการณ์ด้วย
เวรยามรักษาการณ์ประจําส่วนราชการ” และระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วย การรักษาการณ์
พ.ศ.๒๕๕๒
อนึง่ การรักษาความปลอดภัยของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบร่ วมกันของข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ทุกคนของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการที่กําหนดไว้ รวมทังการให้
้
ข้อเสนอแนะ การควบคุม สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อทางราชการสูงสุด
หมวด ๕...

- ๑๑ หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๒๒ ให้ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดําเนินการดังนี ้
๒๒.๑ จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ในการทําบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะตามข้ อ
๑๓.๑ ถึง ๑๓.๕ และวัสดุประจําสํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒๒.๒ จัดหาสมุดปกแข็ง สําหรับบันทึกการผ่านเข้ าออกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
ประจําช่องทางที่กําหนดไว้
ข้ อ ๒๓ บัตรแสดงตน และบัตรผ่านเข้ าออก พื ้นที่รักษาความปลอดภัย แสดงไว้ ตามผนวกที่
แนบท้ ายระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕
(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เมธา สังขวิจิตร
(เมธา สังขวิจิตร)
เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

สําเนาถูกต้ อง
น.ท. ชัชวาลย์ วิสทุ ธิวิเศษ
(ชัชวาลย์ วิสทุ ธิวิเศษ)
นรภ.สพ.ทอ.
๒๓ ธ.ค.๕๒

ผนวก ๑
บัตรแสดงตนข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

หมายเหตุ
๑. ขนาดของบัตรกว้ าง ๖ ซม. ยาว ๙ ซม
๒. พื ้นที่บตั รแถบด้ านบนสีแดง สัญลักษณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มุมด้ านขวา
แถบด้ านล่างสีเหลือง ตัวอักษรสีดํา
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ ้ว
๔. ด้ านหลัง วันออกบัตร วันหมดอายุ และลายเซ็นผู้ออกบัตร

ผนวก ๒
บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราวใน พื ้นที่รักษาความปลอดภัย กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ

หมายเหตุ
๑. ขนาดของบัตรกว้ าง ๖ ซม. ยาว ๘.๕ ซม.
๒. พื ้นที่บตั รสีเหลือง (ติดต่อในส่วนกองบังคับการ), สีชมพู(ติดต่อในส่วนหน่วยขึ ้นตรง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ),สีฟ้า (ขอเข้ าทําการก่อสร้ างในพื ้นที่ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ) ตัวอักษรสีดํา สัญลักษณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อยูก่ ี่งกลาง
๓. ด้ านหลังบัตรเป็ นคําเตือน

ผนวก ๓
บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาประกอบการค้ าในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ

หมายเหตุ
๑. ขนาดของบัตรกว้ าง ๖ ซม.ยาว ๙ ซม.
๒. พื ้นที่บตั รสีเขียว สัญลักษณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มุมบนด้ านขวา ตัวอักษรสีดํา
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ้ว
๔. ด้ านหลัง วันออกบัตร วันหมดอายุ และลายเซ็นผู้ออกบัตร

ผนวก ๔
บัตรยานพาหนะบุคคลภายนอกเข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราวภายในพื ้นที่รักษา
ความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

หมายเหตุ
๑. ขนาดของบัตรกว้ าง ๘.๕ ซม.ยาว ๒๐ ซม.
๒. พื ้นที่บตั รสีชมพู สัญลักษณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มุมบนด้ านซ้ าย
ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้ านหลังเป็ นคําเตือน

ผนวก ๕
หมายเหตุ
๑. ขนาดความกว้ าง ๑๑ ซม. ยาว ๑๖.๕ ซม.
๒. พื ้นที่บตั รสีขาว สัญลักษณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มุมบนด้ านซ้ าย ตัวอักษรสีดํา
(ภาษาไทย) ตัวอักษรสีแดง (ภาษาอังกฤษ)

ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ว่ าด้ วย การรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๒

