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มาตรการรักษาความปลอดภัยในอาคารและพ้ืนท่ีของกระทรวงยุติธรรม

๑. มาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะในการเข้า - ออก อาคารและพ้ืนท่ีของกระทรวงยุติธรรม

ข้อกําหนดเส้นทางเข้า - ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
ประตู แนวทางปฏิบัติ

ประตูทางเข้า (ป้อม ๑) ติดถนนแจ้งวัฒนะ
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๐.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคล เข้า - ออก

- ใช้สําหรับยานพาหนะ เข้า เท่าน้ัน

ประตูทางออก (ป้อม ๒) ติดถนนแจ้งวัฒนะ
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๒.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคล เข้า - ออก

- ใช้สําหรับยานพาหนะออก เท่าน้ัน

ประตู ๑ ช้ัน ๒ (หน้ามุข)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๑๙.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับเข้า - ออก เฉพาะผู้บริหาร และบุคคลสําคัญ

ของกระทรวงยุติธรรม หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต

ประตู ๒ ช้ัน ๑ (ด้านหน้า/ป๊ัมเชลล)์
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๑๙.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคลเข้า - ออก

ประตู ๓ ช้ัน ๑ (ด้านหน้า/TIJ)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๒.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคลเข้า - ออก

ประตู ๘ ช้ัน ๑ (ด้านลิฟต์ขนของ)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๑๙.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคล เข้า - ออก เพื่อสง่พสัดุ/สิง่ของจํานวนมาก ขนาดใหญ่ หรือ

ขนย้ายลําบาก การขนส่ง - ขนย้ายพัสดุ/สิ่งของ หรือการขนส่งสินค้าของ

ร้านค้า

ประตู ๑๐ ช้ัน ๑ (ด้านอาคารจอดรถ ๖ ช้ัน)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๒.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคลเข้า - ออก เฉพาะบุคคลซ่ึงมีบัตรแสดงตน เท่าน้ัน

ประตู ๑ ช้ัน B1 (ทางเข้าลิฟต์/ทิศเหนือ)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๒.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคลเข้า - ออก เฉพาะบุคคลซ่ึงมีบัตรแสดงตน เท่าน้ัน

ประตู ๑ ช้ัน B2 (ทางเข้าลิฟต์/ทิศเหนือ)
(เปิด ๐๕.๐๐ น. ปิด ๒๒.๐๐ น.)

- ใช้สําหรับบุคคลเข้า - ออก เฉพาะบุคคลซ่ึงมีบัตรแสดงตน เท่าน้ัน

ประตูอื่น ๆ - ปิด เว้นแต่ผู้อํานวยการกองกลาง ในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ

ปลอดภัยอาคารและพื้นที่กระทรวงยุติธรรม จะอนุญาตหรือกําหนดเป็น

อย่างอื่น (ประตู ๑๐ ปิดในวันหยุดราชการทุกกรณี)

หมายเหตุ - เวลาเปิด - ปิดประตู หรือนอกเหนือขอ้กําหนด อาจปรับเปลีย่นได้ตามภารกิจ และความเหมาะสม
- การเข้า - ออก นอกเวลาที่กําหนด หรือ ในกรณีฉุกเฉิน ให้แจ้งผู้อํานวยการกองกลาง ในฐานะเจ้าหน้าที่

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยอาคารและพ้ืนที่กระทรวงยุติธรรม เพ่ือพิจารณาอนุญาต

การเข้า...
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การเข้า - ออกของบุคคล

กรณี แนวทางปฏิบัติ

กรณีมีบัตรแสดงตน
ของกระทรวงยุติธรรม

- ต้องผ่านการคัดกรองทางเข้าอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจํา

ประตู ๑ ประตู ๒ ประตู ๓ ประตู ๘ ประตู ๑๐ ประตู ๑ (B1) ประตู ๑ (B2)

- เฉพาะผู้บริหาร และแขกสําคัญของกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถผ่านการคัดกรองทางเข้า

อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม ณ ประตู ๑ (ช้ัน ๒)

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจบัตรแสดงตนกับบุคคลว่าตรงกันหรือไม่ หากพบว่า

ไม่ตรงกัน ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานลงบันทึกในสมุด

รายงานการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ทําการกระทรวง

ยุติธรรม เว้นแต่จะได้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีไม่มีบัตรแสดงตน

- ให้ติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม

กรณีไม่มีบัตรแสดงตน
ของกระทรวงยุติธรรม

- ติดต่อขอแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล ณ ประตู ๒ ประตู ๓ และประตู ๑๐ ยกเว้น

๑. บุคคลซ่ึงมาติดต่อเพื่อส่งพัสดุ/สิ่งของจํานวนมาก ขนาดใหญ่ หรือขนย้ายลําบาก

การขนส่ง - ขนย้ายสิ่งวัสด/ุครุภัณฑ์ หรือการขนส่งสินค้าของร้านค้า

ให้ติดต่อขอแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล ณ ประตู ๘ (ด้านลิฟต์ขนของ)

๒. แขกสําคัญของกระทรวงยุตธิรรม กรณีประสงค์ติดตอ่ขอแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล สามารถ

ตดิตอ่ขอแลกบัตรแสดงตนไดท้ี่ประตู ๑ ช้ัน ๒ (หน้ามุข)

- แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย ประตู ๑ ประตู ๒ ประตู ๓ ประตู ๘ และประตู ๑๐ แล้วแต่กรณี

เพื่อแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล และติดบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลตลอดเวลาท่ีอยู่ใน

อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม

- กรณีมีความจําเป็นต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการติดต่อราชการ และไม่สะดวกนํา

บัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้มาแลกได้ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เพื่อบันทึกช่ือและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้แลกบัตร พร้อมทั้งแจ้งช่ือหน่วยงาน

ที่ไปติดต่อราชการ

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อราชการ

กับหน่วยงานหรือบุคคล ในอาคารกระทรวงยุติธรรม โดยตรวจสอบกับวาระงาน

การประชุมของแต่ละหน่วยงานในวันนั้น

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประสานแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลท่ีบุคคลซ่ึงได้รับบัตร

อนุญาตสําหรับบุคคลประสงค์จะไปติดต่อราชการทราบ และประสานแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย ประจําจุดต่าง ๆ ทราบ เพื่ออํานวยความสะดวก

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดําเนินการบันทึก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วัน/

เดือน/ปี และเวลาเข้า - ออก ลงในสมุดทุกคร้ัง ทุกกรณี (ตรวจสอบกําหนดให้ครบตามรายการ

ในสมุด)

- ให้ผู้มาติดต่อซ่ึงได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล ข้ึนไปบนอาคารเพื่อติดต่อส่วนราชการหรือ

เข้าพบเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ลิฟต์โถงกลาง เท่าน้ัน

การเข้า...
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การเข้า - ออกของยานพาหนะ

กรณี แนวทางปฏิบัติ

กรณีมีบัตรอนุญาต

สําหรับยานพาหนะ

- ให้ยานพาหนะเข้าทางประตูทางเข้า (ป้อม ๑) และออกทางประตูทางออก

(ป้อม ๒) เท่าน้ัน

- ให้ติดบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะหน้ากระจกด้านคนขับให้เห็นชัดเจน

- ลดกระจกด้านคนขับลงให้สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ

- ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความเร็วรถไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง และต้องปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายจราจรหรือสัญลักษณ์

ของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

กรณีไม่มีบัตรอนุญาต

สําหรับยานพาหนะ

- ให้ยานพาหนะเข้าทางประตูทางเข้า (ป้อม ๑) และออกทางประตูทางออก

(ป้อม ๒) เท่าน้ัน

- ลดกระจกด้านคนขับให้สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในพื้นท่ี

อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานหรือบุคคลท่ีจะติดต่อ และตรวจสอบ

กับวาระงานการประชุมในวันนั้น

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้

(คนใดคนหน่ึง) ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําประตูทางเข้า (ป้อม ๑)

เพื่อแลกบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ และบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล

- หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขอตรวจสอบเพิ่มเติมให้จอดรถในพื้นที่ ที่จัด

ไว้ให้สําหรับตรวจสอบ เพื่อทําการตรวจสอบหรือตรวจค้น

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดําเนินการจดบันทึก ช่ือ - สกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปี เวลาเข้า - ออก ลงในสมุดทุกคร้ัง

- บุคคลที่โดยสารมากับยานพาหนะ หากประสงค์จะเข้าภายในอาคารท่ีทําการ

กระทรวงยุติธรรม ให้ติดต่อขอแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลตามแนวทางปฏิบัติ

กรณีไม่มีบัตรแสดงตน

- การแลกบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้คืน

สามารถแลกคืนได้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูทางออก

(ป้อม ๒) หรือประตูทางเข้า/ออก อาคารท่ีแลกบัตรเข้ามาส่วนบัตรอนุญาต

สําหรับยานพาหนะให้ส่งคืนท่ีประตูทางออก (ป้อม ๒)

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประตูทางออก (ป้อม ๒) ส่งคืนบัตรอนุญาต

สําหรับยานพาหนะให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า (ป้อม ๑) และ

ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า (ป้อม ๑) ตรวจสอบการเข้า -

ออก และจดบันทึกยืนยันการคืนบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะในสมุดด้วยทุก

คร้ัง

การเข้า...
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การเข้า - ออก กรณีอ่ืน ๆ

กรณี แนวทางปฏิบัติ

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบํารุง

ตดิตั้งอุปกรณ์ ตกแต่งอาคาร/ สถานที่

หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานอง

เดียวกันในบริเวณอาคาร

ที่ทําการกระทรวงยุติธรรม

- เม่ือได้รับอนุมัติ/อนุญาต/ความเห็นชอบการดําเนินการหรือการใช้พ้ืนที่จาก

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอํานาจหน้าท่ีที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ของทางราชการแล้ว ให้กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สําเนาเรื่องแจ้งกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อดําเนินการ

เก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองมีหนังสือ

แจ้งกําหนดวันและเวลาการเข้าทํางาน รายช่ือและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทํางาน รายช่ือ

บุคคลที่จะเข้าทํางานทุกคน รายละเอียดยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่จะ

นําเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในส่วนนั้น ๆ และผลกระทบท่ีอาจมีต่อโครงสร้างหรือ

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพ่ือพิจารณาอนุญาตและกําหนดพื้นที่

ที่อนุญาต รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทํางาน

ยานพาหนะ และรายช่ือบุคคลที่จะเข้าทํางาน (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมี

ใบอนุญาตการทํางาน) และประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของเร่ืองซ่ึง

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทํางาน เพื่อควบคุมดูแลการทํางานจนเสร็จสิ้น

- ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทํางาน อยู่เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจอด

ยานพาหนะในพื้นที่ท่ีกําหนด ใช้ลิฟต์และห้องนํ้าตามที่กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การ

ใช้ลิฟต์ขนของตอ้งทําการปูผ้าใบปิดพื้นทีท่างเดินสว่นกลาง และใช้รถเข็นที่มี

ลอ้ยาง เท่าน้ัน

- งานทีเ่ก่ียวข้องกับประกายไฟ ต้องจดัเตรียมเคร่ืองดับเพลิงไวใ้นบริเวณพืน้ที่

ที่ทํางานให้สามารถหยิบใช้ได้ง่าย และห้ามทําการจัดเก็บวัสดุไวไฟ เช่น สีนํ้ามัน

ทินเนอร์ ไว้บริเวณพื้นท่ีตกแต่งโดยเด็ดขาด

การเข้า - ออกของยานพาหนะ
กรณี แนวทางปฏิบัติ

- ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ความเร็วรถไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง และต้องปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายจราจรหรือสัญลักษณ์

ของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

กรณีการเข้า - ออก

เพื่อรับ - ส่งผู้โดยสารช่ัวคราว

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลให้มีการเข้า - ออก ตามพื้นท่ี ที่

กําหนดโดยเร็ว และห้ามเข้าพื้นที่อ่ืนนอกจากพื้นที่กําหนดไว้ เว้นแต่จะได้มีการ

ตรวจสอบและแลกบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะและบัตรอนุญาตสําหรับบุคคล

การเข้า...
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การเข้า - ออก กรณีอ่ืน ๆ

กรณี แนวทางปฏิบัติ

- งานทีม่ีเสยีงดงัหรือมีประกายไฟหรือส่งกลิน่รบกวนการทํางานของผูใ้ช้อาคาร

อนุญาตให้ดําเนินการได้เฉพาะในวันหยุดราชการ หรือตามวันเวลาที่กําหนด

เท่าน้ัน

- ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์บริเวณทางเดิน ประตูหนีไฟ เส้นทางอพยพ และพื้นท่ี

ส่วนกลาง โดยเด็ดขาด

การขนส่ง - ขนย้ายพัสดุ/สิ่งของ - ให้หน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของเรื่องมีหนังสือแจ้งกําหนดวันและเวลา

รายการพัสดุ/สิ่งของ และรายช่ือพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ี

ผูร้ับผิดชอบในการควบคุมการขนส่ง - ขนย้าย ให้ผู้มีอํานาจหน้าท่ีทราบและ

พิจารณาอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วันทําการ

- ให้จอดยานพาหนะในพื้นท่ีที่จัดไว้สําหรับส่งของ (บริเวณด้านหลังทางเข้า

ประตู ๘)

- พัสดุ/สิ่งของท่ีจะขนส่ง - ขนย้าย จะต้องทําการบรรจุจัดเก็บอย่างเรียบร้อย เพื่อ

สะดวกในการขนส่ง - ขนย้าย

- ให้ใช้ลิฟต์ขนของ เท่านั้น

- ผู้ขนส่ง - ขนย้าย ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและสิ่งทีจ่ําเป็น

ในการขนส่ง - ขนย้าย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาคาร

เช่น วัสดุรองรับสิ่งของหรือรถเข็นท่ีมีล้อยางเท่านั้น

การรับ - ส่งเอกสาร/พัสดุ/สิ่งของ - ให้จอดยานพาหนะในพื้นท่ีที่จัดไว้สําหรับส่งของ

๑. กรณี รับ/ส่ง เอกสาร/พัสดุ/สิ่งของ จํานวนมาก ขนาดใหญ่

หรือขนย้ายลําบาก ให้จอดบริเวณด้านหลังทางเข้าประตู ๘

๒. กรณี รับ/ส่ง เอกสาร/พัสดุ/สิ่งของ จํานวนเล็กน้อย ขนาดเล็ก

หรือขนย้ายไม่ลําบาก ให้จอดบริเวณด้านข้างอาคารทางเข้าประตู ๒

- เอกสาร/พัสดุ/สิ่งของท่ีจะนําเข้ามาภายในอาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรมตอ้ง

ผา่นจดุคัดกรองหรือการตรวจสอบของเจา้หน้าทีรั่กษาความปลอดภัยทกุกรณี

- กรณีเอกสาร/พัสดุ/สิ่งของ มีจํานวนมาก ขนาดใหญ่ หรือขนย้ายลําบากให้จัดส่ง

ณ จุดจัดส่งส่ิงของ บริเวณประตู ๘ หากมีจํานวนเล็กน้อยหรือขนย้ายไม่ลําบาก

เช่น หนังสือราชการ พัสดุส่วนตัว อาหาร เครื่องดื่มให้จัดส่ง ณ จุดจัดส่งส่ิงของ

บริเวณประตู ๒

- กรณีเอกสาร/พัสดุ/สิ่งของ เป็นของทางราชการ ให้ผู้ส่งประสานส่วนราชการ

เจ้าของเร่ืองให้มารับโดยตรง บริเวณทางเข้าประตู ๒ หรือประตู ๘ แลว้แตก่รณี หรือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อแลกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและ

นําส่งแก่เจ้าหน้าที่สารบรรณ ณ จุดรับ - ส่งเอกสารของกระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๑

(เคาน์เตอร์ฝั่งศูนย์ยตุิธรรมสร้างสุข) หรือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง

การเข้า...
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การเข้า - ออก กรณีอ่ืน ๆ

กรณี แนวทางปฏิบัติ

- กรณีเอกสาร/พัสด/ุสิ่งของ เป็นของส่วนตวั ให้ผู้ส่งประสานให้เจา้ของหรือผู้แทนมารับ

ดว้ยตัวเอง ณ จุดจัดส่งสิ่งของบริเวณทางเข้าประตู ๒ หรือประตู ๘ แล้วแต่กรณี

การติดต่อขอพบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ภายในอาคารที่ทําการกระทรวง

ยุติธรรม

- ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ประจําประตู

เพื่อทราบล่วงหน้า

ประตู ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๙๓๑ หรือ

ประตู ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๙๓๐

- ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ

เพื่อยืนยันการให้เข้าพบหรือลงมารับ ก่อนอนุญาตให้ผู้มาติดต่อแลกบัตร

อนุญาตสําหรับบุคคล

- กรณีผู้มาติดต่อซ่ึงได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลจะข้ึนไปบนอาคารเพื่อ เข้าพบ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ให้ใช้ลิฟต์โถงกลาง เท่าน้ัน และให้เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยประสานแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําจุดต่าง ๆ

ทราบและอํานวยความสะดวก

๒. มาตรการกําหนดเขตพ้ืนที่หวงห้าม

กําหนดให้พื้นที่อาณาบริเวณโดยรอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามโดยแบ่ง

พื้นที่เขตหวงห้ามตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี

๑. เขตพื้นที่ควบคุม ได้แก่ พื้นที่ภายในกําแพงร้ัวอาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม

๒. เขตพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ทําการผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี

๒.๑ พื้นที่ทําการของบุคคลสําคัญ ช้ัน ๑๑

๒.๒ พื้นที่ทําการผู้บริหารสํานักงานรัฐมนตรี ช้ัน ๑๑ และ ช้ัน ๑๐

๒.๓ พืน้ที่ทําการผูบ้ริหารสํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม ช้ัน ๑๑ และช้ัน ๑๐ (ฝั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

๒.๔ พืน้ที่ทําการผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและพื้นทีท่ําการผู้บริหารกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ ช้ัน๖

๓. เขตพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ ได้แก่ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง ห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ห้อง

ความมั่นคงสูงของสํานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และห้องควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ของอาคารกระทรวงยุติธรรม

๓. มาตรการออกบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาต สําหรับผ่านเข้าพ้ืนที่อาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม
๑. บตัรแสดงตนสําหรับผู้ปฏิบัตงิานภายในอาคารที่ทําการกระทรวงยุตธิรรม ให้กองกลาง สํานักงานปลดักระทรวง

ยุตธิรรม เป็นผู้ดําเนินการออกบัตรแสดงตนแบบติดรูปถ่าย มีรายละเอียดดังน้ี

๑.๑ บัตรแสดงตนสําหรับผู้บริหารระดับสูง สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๓. มาตรการ...
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๓. มาตรการออกบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาต สําหรับผ่านเข้าพ้ืนที่อาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม

- (บัตรสนํ้ีาเงิน สพีื้นหลังรูปถ่ายสเีหลืองแถบทอง) สําหรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลดักระทรวงยตุิธรรม

รองปลดักระทรวงยุติธรรม ผูต้รวจราชการกระทรวงยตุิธรรม อธิบดี รองอธบิดี และ ผู้ช่วยปลดักระทรวงยุติธรรม

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีเหลืองแถบสีขาว) สําหรับ ที่ปรึกษาพิเศษด้านประชาสัมพันธ์

และวิชาการ

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีนํ้าเงินแถบสีขาว) สําหรับ ผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และเลขาที่ปรึกษา ฯ

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีฟ้าแถบสีทอง) สําหรับ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี และผู้อํานวยการ

กอง/สํานัก

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีฟ้าแถบสีขาว) สําหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีฟ้าไม่มีแถบสี) สําหรับ ลูกจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ

๑.๒ บัตรแสดงตนสําหรับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีส้มแถบสีทอง) สําหรับ ผู้อํานวยการกอง/สํานัก

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีส้มแถบสีขาว) สําหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจํา

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีส้มไม่มีแถบสี) สําหรับ ลูกจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ

๑.๓ บัตรแสดงตนสําหรับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีเขียวแถบสีทอง) สําหรับ ผู้อํานวยการกอง/สํานัก

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีเขียวแถบสีขาว) สําหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจํา

- (บัตรสีน้ําเงิน สีพ้ืนหลังรูปถ่ายสีเขียวไม่มีแถบสี) สําหรับ ลูกจ้างช่ัวคราว และจ้างเหมาบริการ

๑.๔ บัตรแสดงตนสําหรับพนักงานขับรถยนต์ (บัตรสีน้ําเงิน มีคําว่า “พนักงานขับรถยนต์”)

๑.๕ บัตรแสดงตนสําหรับผู้สื่อข่าวประจํากระทรวง (บัตรสีน้ําเงิน มีแถบสีขาวหลังคําว่า “ผู้ส่ือข่าว”)

๑.๖ บัตรแสดงตนสําหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดงเลือดหมู มีคําว่า “เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย”)

๑.๗ บัตรแสดงตนสําหรับพนักงานรักษาความสะอาด (บัตรสีเขียว มีแถบสีขาวหลังคําว่า “พนักงานรักษาความ

สะอาด”)

๑.๘ บัตรแสดงตนสําหรับพนักงานดูแลระบบงานอาคาร (บัตรสีม่วง มีแถบสีขาวหลังคําว่า “พนักงานดูแล

ระบบงานอาคาร”)

๑.๙ บัตรแสดงตนสําหรับพนักงานจ้างเหมาทําสวน ร้านค้า (บัตรสีเขียว มีแถบสีขาวหลังคําว่า “พนักงานจ้าง

เหมาทําสวนหรือ ผู้ประกอบการร้านค้า”)

๑.๑๐ บัตรแสดงตนสําหรับนักศึกษาฝึกงาน (บัตรสนํ้ีาเงิน มีแถบสบ่ีงบอกถึงหน่วยงานหลงัคําว่า “นักศึกษาฝึกงาน”)

๒. บัตรอนุญาตสําหรับบุคคลท่ีมาติดต่อราชการ ให้กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดําเนินการออก

บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล ไม่มีรูปถ่าย แบ่งตามประเภทสีของบัตร ดังน้ี

๒.๑ บัตรสีแดง สําหรับผู้มาติดต่อสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ (เขตพื้นทีห่วงห้ามเด็ดขาด) ช้ัน๖ , ช้ัน๑๐ (ฝัง่สํานักผูต้รวจราชการกระทรวงยตุิธรรม) และช้ัน๑๑

๓. มาตรการ...
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๓. มาตรการออกบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาต สําหรับผ่านเข้าพ้ืนที่อาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม

๒.๒ บัตรสีนํ้าเงิน สําหรับผู้มาติดต่อหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒.๓ บัตรสีส้ม สําหรับผู้มาติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๒.๔ บัตรสีเขียว สําหรับผู้มาติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๓. บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ ให้กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดําเนินการออกบัตรอนุญาต

สําหรับพาหนะ มีรายละเอียดดังน้ี

๓.๑ บัตรสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม

- บัตรสีทอง สําหรับข้าราชการการเมือง และข้าราชการระดับผู้อํานวยการกอง/สํานัก ข้ึนไป

- บัตรสีนํ้าเงิน สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม

- บัตรสีนํ้าเงิน สําหรับร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ และธนาคาร

๓.๒ บัตรสําหรับผู้มาติดต่อราชการ เป็นบัตรสําหรับแลกเพ่ือผ่านเข้าพ้ืนที่กระทรวงยุติธรรม

๔. มาตรการห้ามจอดยานพาหนะข้ามคืน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หากมีความจําเป็นต้องจอดยานพาหนะข้ามคืน เช่น

มีภารกิจต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการ/อบรมสัมมนา/ดูงานในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ต้องมีหนังสือจาก

หน่วยงานที่สังกัด และกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถยนต์ข้ามคืนภายในบริเวณอาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อ

แจ้งความประสงค์และเหตผุลความจําเป็น รายละเอียดหมายเลขทะเบียน ช่ือ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ ไปยังกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อดําเนินการเก่ียวกับมาตรการ

รักษาความปลอดภัย

๒. ยานพาหนะของผู้มาติดต่อราชการไม่อนุญาตให้จอดข้ามคืนภายในพื้นที่กระทรวงยุติธรรม ทุกกรณี

๓. หากผู้ใดฝ่าฝืน ผู้อํานวยการกองกลาง ในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่

ของกระทรวงยุติธรรม มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี

๓.๑ การตักเตือน

- เมื่อมีการฝ่าฝืน คร้ังที่ ๑ จะดําเนินการตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึก

ประวัติการฝ่าฝืนไว้

- เมื่อมีการฝ่าฝืน คร้ังที่ ๒ จะดําเนินการตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และมีหนังสือแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวทราบและกําชับการปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกประวัติการฝ่าฝืนไว้

๓.๒ การใส่เครื่องบังคับล้อ

- เมื่อมีการฝ่าฝืน คร้ังที่ ๓ จะดําเนินการใส่เคร่ืองบังคับล้อหรือในกรณีจําเป็นจะเคลื่อนย้ายยานพาหนะ

ในทันที และมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งแจ้งค่าธรรมเนียมการปลด

เครื่องบังคับล้อ จํานวนไม่เกิน ๕๐๐ บาท (เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๔๘)

๓.๓ การปลดเครื่องบังคับล้อ

- เมื่อมีการชําระค่าธรรมเนียมการปลดเครื่องบังคับล้อภายในระยะเวลาที่กําหนด จะอนุญาตให้

ดําเนินการปลดเคร่ืองบังคับล้อ

๔. มาตรการ...
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๔. มาตรการห้ามจอดยานพาหนะข้ามคืน

๓.๔ การยกเลิกบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ

- เมื่อไม่มีการชําระค่าธรรมเนียมชําระค่าธรรมเนียมการปลดเครื่องบังคับล้อภายในระยะเวลาที่กําหนด

จะดําเนินการยกเลิกบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๖. การปฏิบัติทั่วไปภายในอาคารและพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม

๑. การใช้พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรมเพื่อการประกอบกิจการพาณิชย์ การขนส่ง หรือ

กิจกรรมอ่ืนใดในพื้นที่กระทรวงยุติธรรม ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมาย

๒. ให้ท้ิงขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ อาหารที่นําข้ึนอาคารหรือรับประทานอาหารภายในพื้นท่ีของผู้ใช้อาคาร

หากเหลือจากการรับประทาน ให้นําออกนอกอาคารหรือทิ้งในถังรองรับขยะท่ีจัดเตรียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์รบกวนต่าง ๆ

๓. ห้ามทิ้งเศษอาหาร กระดาษชําระ และสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในท่อน้ําทิ้งและโถสุขภัณฑ์

๔. ห้ามล้างภาชนะ แก้ว จาน ชาม ในอ่างล้างหน้าภายในห้องน้ําส่วนกลาง

๕. ห้ามปัดกวาดเศษผงหรือขยะจากพื้นที่ของผู้ใช้อาคาร ออกมาในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

๖. ห้ามดื่มของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ ภายในอาคาร

๗. ห้ามสูบบุหร่ีภายในอาคาร

๘. ห้ามเล่นการพนันหรือดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพนัน

๙. ห้ามกระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

๑๐. ห้ามนําสัตวเ์ลีย้งต่าง ๆ เข้าภายในอาคาร และ/หรือบริเวณพื้นทีภ่ายในกระทรวงยตุิธรรม ก่อนได้รับอนุญาต

๑๑. ไม่ประพฤติตนหรือกระทําการใด ๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน

๑๒. ห้ามแจกใบปลิว ติดป้ายโฆษณา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ก่อนได้รับอนุญาต

๑๓. ห้ามกระทําใด อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรมหรือของส่วนราชการที่มีที่ตั้งภายในอาคารที่ทําการ

กระทรวงยุติธรรม เสียหาย หากเกิดความเสียหายกระทรวงยุติธรรมจะเรียกค่าเสียหายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน

๑๔. ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวางกองวัสดุหรือสิง่ของบริเวณโถงทางเดิน บันไดหรือบันไดหนีไฟ

๕. การจัดพื้นท่ีสําหรับจอดยานพาหนะ
๑. ข้าราชการการเมือง และข้าราชการระดับผู้อํานวยการกอง/สํานัก ขึ้นไป (บัตรสีทอง) กําหนดพื้นที่บริเวณ

ลานจอดรถยนต์ ช้ัน B1

๒. ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม (บัตรสีนํ้าเงิน) กําหนดพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ ช้ัน B2

อาคารจอดรถยนต์ ช้ัน ๓ - ๗ และพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ ช้ัน ๑ (ด้านหลัง)

๓. สื่อมวลชนประจํากระทรวง (บัตรสีทอง) กําหนดพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ ช้ัน B1

๔. สําหรับผู้มาประชุม หรือมาติดต่อราชการ กําหนดพื้นที่ ดังน้ี

๔.๑ อาคารจอดรถยนต์ ช้ัน ๑ และชั้น ๒ หรือ พื้นที่ที่กําหนดในช่วงเวลาท่ีมีการขอที่จอดรถยนต์จํานวนมาก

๔.๒ บริเวณด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม

๖. การปฏิบัติ...
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๖. การปฏิบัติทั่วไปภายในอาคารและพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม

๑๕. ลฟิต์โดยสาร มีไว้เพือ่การโดยสารเท่าน้ัน ห้ามใช้ลิฟตโ์ดยสารเพื่อการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเด็ดขาด

๑๖. การขนย้ายพัสดุ/สิ่งของเข้า - ออกอาคารให้ใช้ลิฟต์ขนของเท่านั้น

๑๗. หากพัสดุ/สิ่งของท่ีขนส่ง - ขนย้าย มีขนาดใหญ่หรือยาวเกินไป จะต้องตัดให้มีขนาดความยาวเหมาะสมกับขนาด

ลิฟต์ก่อนทําการขนส่ง - ขนย้าย ถ้าเป็นพัสดุ/สิ่งของท่ีไม่สามารถตัดได้ ให้ขนย้ายข้ึน - ลงโดยใช้บันไดกลาง หรือบันไดหนีไฟ

ของอาคาร ทั้งนี้ ผู้ทําการขนส่ง - ขนย้ายจะต้องแจ้งขออนุญาตกับกลุ่มงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองบริหารการ

คลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ก่อนดําเนินการทุกคร้ัง

๑๘. ห้ามใช้ลิฟต์ขนของ ขนย้ายวัสดุที่มีน้ําหนักเกินกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม

๑๙. ห้ามเล่น ห้ามกระโดดภายในลิฟต์ และห้ามมิให้เด็กใช้ลิฟต์ตามลําพัง

๒๐. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ลิฟต์ค้างให้กดปุ่ม “EMERGENCY CALL” เพื่อติดต่อเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการช่วยเหลือ

ต่อไป

๒๑. กรณีผู้โดยสารติดค้างในลิฟต์ ห้ามมิให้งัดแงะประตูลิฟต์เพ่ือออกจากตัวลิฟต์

๒๒. ห้ามขีดเขียน ปิด แปะ แผ่นภาพโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ บนผนังลิฟต์หรือประตูลิฟต์

๒๓. ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กะเทาะ ขีดเขียน พน่สี หรือทําให้ปรากฏดว้ยข้อความ รูปภาพ หรือรอยใด ๆ ที่ผนัง กําแพง ถนนหรือ

ต้นไม้ หรือสว่นใดส่วนหน่ึงของอาคาร เว้นแตเ่ป็นการกระทําของหน่วยงานทีม่ีอํานาจกระทําได้

๗. ศูนย์ติดต่อประสานงาน

๑. ผูอํ้านวยการกองกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๒๑ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๔๔๔ ๒๒๖๘

๒. กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๓๔

๓. กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพหนะ กองบริหารการคลงั หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๔๑๗

๔. เจ้าหน้าที่สารบรรณ ณ จุดรับ - ส่งเอกสารของกระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๑ (เคาน์เตอร์ฝั่งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๓๓

๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประตู ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๔๙๓๑

ประตู ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๔๙๓๐

๖. หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๓๓ ๑๐๙๖

สถานะ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
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