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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ซ่ึงเปนระเบียบที่วาง
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  และสถานที่ไดใชบังคับมาเปน
เวลานานแลว  และมีบทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบันนํารายละเอียดในทาง 
ปฏิบัติมากําหนดไวเกินความจําเปน  รวมทั้งระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติในการรักษาขอมูลขาวสารของราชการที่เปนเอกสารมิใหร่ัวไหล 
มีผลใชบังคับแลว  สมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ”  หมายความวา  มาตรการและการดําเนินการที่กําหนดข้ึน

เพื่อพิทักษรักษาและคุมครองปองกันส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  ตลอดจนหนวยงานของรัฐ  
เจาหนาที่ของรัฐ  และทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ใหพนจากการรั่วไหลการจารกรรม  การกอวินาศกรรม  
การบอนทําลาย  การกอการราย  การกระทําที่เปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ  และการ
กระทําอื่นใดที่เปนการเปดเผยส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 

“ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสาร  บริภัณฑ  ยุทธภัณฑ   
ที่สงวน  การรหัส  ประมวลลับ  และส่ิงอื่นใดบรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ 

“ขอมูลขาวสาร”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
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“บริภัณฑ”  หมายความวา  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองกล  ส่ิงอุปกรณ  และส่ิงอื่นที่  กรช.  

ประกาศกําหนด 

“ยุทธภัณฑ”  หมายความวา  ส่ิงของทั้งหลายที่ใชประจํากาย  หรือประจําหนวยกําลังถืออาวุธ

ของทางราชการ  และส่ิงอื่นที่  กรช.  ประกาศกําหนด 

“ที่สงวน”  หมายความวา   

(๑) ส่ิงปลูกสรางทุกชนิดสําหรับการปองกันประเทศ  ฐานทัพบก  ฐานทัพเรือ  ฐานทัพอากาศ  

โรงงานทําอาวุธหรือยุทธภัณฑ  โรงชางแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ  อูเรือรบ  ทาเรืออันใชเปน 

ฐานทัพเรือ  สถานีวิทยุหรือโทรเลข  หรือสถานีสงและรับอาณัติสัญญาณ  รวมทั้งสถานที่ใด ๆ  ซ่ึงใช 

ในการสรางหรือซอมแซมเรือรบ  หรืออาวุธยุทธภัณฑ  หรือวัตถุใด ๆ  สําหรับใชในการสงคราม 

(๒) ชุมทางรถไฟ   โรงงาน   และสถานที่ผ ลิตและจายน้ํา   หรือกระแสไฟฟาอันเปน

สาธารณูปโภค 

(๓) ส่ิงอื่นที่  กรช.  ประกาศกําหนด 

“การรหัส”  หมายความวา  การใชประมวลลับ  หรือรหัสแทนขอความ  หรือการสงขาวสาร 

ที่เปนความลับ 

“ประมวลลับ”  หมายความวา  การนําตัวอักษร  ตัวเลข  คําพูด  สัญญาณ  สัญลักษณมาใชแทน

ความหมายอันแทจริงตามที่ตกลงกันไว  เพื่อรักษาความลับในการสงขาวหรือติดตอส่ือสารระหวางกัน 

“การจารกรรม”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  โดยทางลับเพื่อใหไดลวงรูหรือไดไปหรือ 

สงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการใหแกผูไมมีอํานาจหนาที่  หรือผูที่ไมมีความจําเปนตองทราบ   

โดยมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการกระทําดังกลาวเปนผลรายตอความมั่นคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอย

ภายใน   หรือระบอบการปกครอง   หรือเสถียรภาพของรัฐบาล  หรือกระทําเพื่อประโยชนแก 

รัฐตางประเทศ  หรือเพื่อประโยชนสวนบุคคล 

“การกอวินาศกรรม”  หมายความวา   การกระทําใด  ๆ   เพื่อทําลาย   ทําความเสียหาย 

ตอทรัพยสิน  วัสดุ  ขอมูลขาวสาร  อาคาร  สถานที่  ยุทธปจจัย  ที่สงวน  สาธารณูปโภค  และส่ิงอํานวย

ความสะดวก  หรือรบกวน  ขัดขวาง  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ  

รวมทั้งการประทุษรายตอบุคคล  ซ่ึงทําใหเกิดความปนปวน  หรือความเสียหายทางการเมือง  การทหาร  

การเศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา  หรือทางหนึ่งทางใด 
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“การบอนทําลาย”  หมายความวา   การกระทําใด  ๆ   ที่มุงกอให เกิดความแตกแยก    
ความปนปวน  ความกระดางกระเดื่อง  ซ่ึงนําไปสูการกอความไมสงบ  หรือความออนแอภายในชาติ
ในทางการเมือง  การทหาร  การเศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา  หรือทางหนึ่งทางใด  ซ่ึงทําใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงระบอบหรือลมลางสถาบันการปกครองของประเทศ  หรือเพื่อทําลายความจงรักภักดี
ของประชาชนตอสถาบันชาติ  หรือเพื่อประโยชนแกรัฐตางประเทศ 

“การกอการราย”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ที่สรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความ
หวาดกลัว  หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล  หรือองคการระหวางประเทศ  ใหกระทําหรือละเวน
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด  อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินที่สําคัญ 

“ทรัพยสินมีคาของแผนดิน”  หมายความวา  วัตถุ  อาคาร  สถานที่  หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณคา 
ตอสภาพจิตวิทยาของสังคม  ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน  หากสูญหาย  หรือถูกกระทํา 
ใหได รับความเสียหาย   พัง   ทลาย   หรือทําให เกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเ สียงและเกียรติยศ 
แลวจะกระทบกระเทือนตอความรูสึกของประชาชน  และอาจสงผลบั่นทอนความสงบเรียบรอย 
ของประเทศ 

“เขาถึง”  หมายความวา  การที่บุคคลมีอํานาจหนาที่  หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
ใหไดทราบ  ครอบครอง  ดําเนินการ  หรือเก็บรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ  รวมทั้งการที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในที่ซ่ึงนาจะไดทราบเร่ืองที่เกี่ยวกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการนั้นดวย 

“ร่ัวไหล”  หมายความวา  ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครองหรือไดทราบ 
โดยบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ 

“กรช.”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่อยูในกํากับของฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  และใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการที่เกี่ยวของกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 

“เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย”  หมายความวา  เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงต้ัง 
และมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ  เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ  ควบคุม  กํากับดูแล  ตลอดจน 
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานนั้น 
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“องคการรักษาความปลอดภัย”  หมายความวา  สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  
หรือศูนยรักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชา 
การตํารวจสันติบาล  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  แลวแตกรณี 

ขอ ๕ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติในสวนที่ เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร  นอกจาก 
ตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้แลว  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ดวย 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๗ ใหหนวยงานดังตอไปนี้  เปนองคการรักษาความปลอดภัย 
(๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เปนองคการรักษาความปลอดภัย 

ฝายพลเรือน  มีหนาที่ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงาน 
ของรัฐฝายพลเรือน  และกํากับดูแล  ตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อใหระบบ 
การรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ  ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ 

(๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหมเปนองคการ
รักษาความปลอดภัยฝายทหาร  มีหนาที่ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
แกหนวยงานของรัฐฝายทหาร  และกํากับดูแล  ตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อให
ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

(๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล   สํานักงานตํารวจแหงชาติ   เปนองคการรักษา 
ความปลอดภัยฝายตํารวจ  มีหนาที่ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ  และกํากับดูแล  ตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อให
ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

ขอ ๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน  
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดมอบหมายหรือทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด   
ซ่ึงเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย  ใหผูไดรับมอบหมายหรือผูเปนคูสัญญาซึ่งเปนเอกชนดังกลาว 
มีหนาที่ตองปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามระเบียบนี้ดวย 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๙ บุคคลที่จะเขาถึงส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการในชั้นใด  ตองเปนบุคคล 

ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ  และใหเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการไดเฉพาะเร่ือง

ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษา 

ความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได 

ขอ ๑๑ การมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานเกี่ยวของกับส่ิงที่เปนความลับของ 

ทางราชการ  ใหยึดถือหลักการจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน  เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหลุลวง

ไปดวยดี  หามผูไมมีหนาที่หรือไมไดรับคําส่ังหรือไมไดรับการมอบหมายอยางถูกตองอางยศ  ตําแหนง  

หรืออิทธิพลใดเพื่อเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 

ขอ ๑๒ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล  ใหองคการรักษาความปลอดภัย 

ทุกฝายประสานการปฏิบัติและประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการจัดใหมีหลักเกณฑ  วิธีการ  และคําแนะนํา

การปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปน 

ใหหนวยงานของรัฐนําหลักเกณฑ  วิธีการ  และคําแนะนําตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกําหนดวิธี

ปฏิบัติ  โดยประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย  และมาตรการที่เกี่ยวของเขาดวยกัน  พรอมทั้ง

สอดสอง  และตรวจสอบมาตรการที่กําหนดไวตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน  ทั้งนี้  วิธีปฏิบัติที่กําหนด

นั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ  และตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  และเจาหนาที่

ผูชวยไดตามความจําเปน 

ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบจัดการอบรมใหเจาหนาที่ของรัฐไดทราบโดยละเอียด

ถึงความจําเปนและมาตรการของการรักษาความปลอดภัย  และตองจัดใหมีการอบรมเพิ่มเติม  โดยอยู

ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาตามโอกาส 

อันสมควร 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรหรืออยางนอยทุกหาป  ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ

ทบทวนการปฏิบัติตามระเบยีบนี้  และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ  องคกรตามรัฐธรรมนูญ   
สวนราชการสังกัดรัฐสภา  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอื่นใดของรัฐ  อาจนําระเบียบนี้
ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ประเภทชั้นความลับ 

 

 

ขอ ๑๕ ชั้นความลับของส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  แบงออกเปน  ๓  ชั้น  คือ 

(๑) ลับที่สุด  (TOP  SECRET) 

(๒) ลับมาก  (SECRET) 

(๓) ลับ  (CONFIDENTIAL) 

ขอ ๑๖ ลับที่สุด  หมายความวา  ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร  

วัตถุ  สถานที่  และทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ซ่ึงหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวน 

ร่ัวไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ  จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชน 

แหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 

ขอ ๑๗ ลับมาก  หมายความวา  ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร  

วัตถุ  สถานที่  และทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ซ่ึงหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหล

ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ  จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ

อยางรายแรง 

ขอ ๑๘ ลับ  หมายความวา  ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร  วัตถุ  

สถานที่  และทรัพยสินมีคาของแผนดิน  ซ่ึงหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหล 

ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ  จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  
“กรช”  ประกอบดวย 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนกรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร เปนกรรมการ 

(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการ 
 ขาราชการพลเรือน เปนกรรมการ 
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ 
(๑๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ 
(๑๕) ผูบัญชาการทหารบก เปนกรรมการ 
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ เปนกรรมการ 
(๑๗) ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนกรรมการ 
(๑๘) เจากรมขาวทหาร เปนกรรมการ 
(๑๙) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
 ขอมูลขาวสารของราชการ เปนกรรมการ 
(๒๐) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๒๒) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๒๓) ผูบัญชาการกองบัญชาการ 
 ตํารวจสันติบาล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๐ ให  กรช.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ 
(๓) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

ตามที่  กรช.  มอบหมาย 
(๖) เชิญเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติมาชี้แจง  หรือเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๗) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๘) ดํ า เนิ นก าร เกี่ ย ว กับการรั กษาความปลอดภั ยแห งช า ติต ามที่ คณะรั ฐมนต รี 

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๒๑ ในการประชุม  กรช.  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการคนที่สอง 
เปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ ๒๒ การประชุม  กรช.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๒๓ ให สํานักงานสภาความมั่ นคงแห งชาติ   สํานักนายกรัฐมนตรี   ทําหนาที่ 
เปนสํานักงานเลขานุการของ  กรช.  และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย  พรอมทั้งวิเคราะหและสนธิขอมูล  ติดตาม  และประเมินผล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

(๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ  กรช.  เกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย  หรือแกไขปรับปรุง
กฎหมาย  กลไก  และมาตรการตาง ๆ  เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่  กรช.  มอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 

 

 

ขอ ๒๔ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล   
โดยกําหนดมาตรการสําหรับใชปฏิบัติตอผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงต้ังเปนเจาหนาที่ของรัฐ   
หรือเจาหนาที่ของรัฐ  หรือผูที่จะไดรับความไววางใจใหเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 
หรือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับราชการที่สําคัญ  เพื่อเลือกเฟนและตรวจสอบใหไดผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนที่ เชื่อแนวาตองเปนผูที่ไมเปนภัย  และไมกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง 
และผลประโยชนแหงรัฐ 

ขอ ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 
(๒) รับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 
ขอ ๒๖ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) ผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงต้ังเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
(๒) ผูที่เปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน  หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐที่ ยังมิไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ  และผูที่ขอกลับ 

เขารับราชการใหม 
(๔) เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่หรือตําแหนง 

ที่สําคัญของทางราชการ   หรือที่ เกี่ยวของกับส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสิน 
มีคาของแผนดิน 

(๕) ผูไดรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศของหนวยงานของรัฐเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
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กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ในระหวางที่ตองรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  

ถาจําเปนตองรีบบรรจุหรือจางบุคคลเขาปฏิบัติงาน  ก็ใหบรรจุหรือจางกอนไดโดยมีเง่ือนไขวาถาผล 

การตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสมใหหนวยงาน

ของรัฐส่ังเลิกบรรจุหรือเลิกจางได 

หากผลการตรวจสอบปรากฏวา  เจาหนาที่ของรัฐผูใดมีพฤติการณที่นาสงสัยหรือมีการกระทํา

อันกอใหเกิดความไมนาไววางใจซึ่งอาจเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ  ใหยายผูนั้น 

ออกจากตําแหนงหนาที่นั้นโดยเร็วและพิจารณาดําเนินการตอไป  โดยใหรายงานองคการรักษา 

ความปลอดภัยทราบดวย 

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๗ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 

โดยละเอียด  สําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลที่จะเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด  หรือลับมากหรือการรหัส 

(๒) บุคคลที่มีพฤติการณ  หรือปรากฏขาวสาร  หรือติดตอกับบุคคล  หรือองคการทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ  ที่จะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

(๓) บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สําคัญในหนวยงาน

ของรัฐ 

ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่ของขอ  ๒๖  มาใชบังคับกับการตรวจสอบประวัติ 

และพฤติการณบุคคลโดยละเอียดดวย 

ขอ ๒๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึง 

ส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการตามชั้นความลับที่ จะไดมอบหมายใหปฏิบั ติโดย ยึดถือ 

ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลนั้น 

บุคคลใดจะไดรับการรับรองความไววางใจ  จะตองผานการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษา

ความปลอดภัยตามระเบียบนี้เสียกอน  และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนง

หนาที่ 
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ในกรณีจําเปนเรงดวน  หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลโดยไมตองรอ
ฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลไดตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กําลังรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเพื่อบรรจุหรือแตงต้ัง
บุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใด  ถาจําเปนตองรีบบรรจุหรือแตงต้ังบุคคลเขาปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงนั้นโดยดวน  ก็ใหบรรจุหรือจางกอนได  โดยมีเง่ือนไขวาถาผลการตรวจสอบปรากฏวา 
ผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสม  ก็ใหเลิกบรรจุหรือเลิกจาง 

(๒) ในกรณีที่ เปนการมอบหมายความไววางใจใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ เปนการชั่วคราว 
ที่เกี่ยวของกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหนาที่  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีทะเบียนความไววางใจของเจาหนาที่ของรัฐทุกคน 
ตามระดับความไววางใจที่แตละคนไดรับอนุมัติ  และตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหตรงตาม
ใบรับรองความไววางใจ  ตามตําแหนงหนาที่ของบุคคล  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมี
พฤติการณที่สงสัยวาบุคคลนั้นจะไมเหมาะสมกับความไววางใจที่ไดรับอยู  จะตองตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณบุคคลใหมและแกไขทะเบียนความไววางใจทันที 

แบบทะเบียนความไววางใจ  และแบบใบรับรองความไววางใจ  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความลับ
ของทางราชการ  บุคคลนั้นตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  และใหหนวยงาน 
ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรแตงต้ังบุคคลซ่ึงไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนความไววางใจ   

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไววางใจใหเปนหลักฐาน  เมื่อตองสงบุคคลไปประชุม 
หรือเขารวมในกิจการอื่นใดที่ เกี่ยวกับส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการ  ชั้นลับที่สุดหรือลับมาก   
นอกหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่บุคคลใดจะพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับส่ิงที่เปนความลับ
ของทางราชการใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหหนวยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ใหบุคคลนั้นคืนขอมูลขาวสารกับหลักฐานตาง ๆ  ใหกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ   
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

(๓) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษา

ความปลอดภัย  ชี้แจงใหบุคคลนั้นไดทราบถึงความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ   

ในการเปดเผยความลับของทางราชการ  และใหบุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับ 

เมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไวเปนหลักฐาน 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๓๒ บุคคลที่พนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไปแลว  เมื่อกลับเขาทํางานในภารกิจ  

หรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  ตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณ

บุคคลใหมตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๕ 
การรักษาความปลดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

โดยกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกที่สงวน  อาคาร  และสถานที่ของหนวยงาน

ของรัฐ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  เจาหนาที่ของรัฐ  และขอมูลขาวสารในอาคารและสถานที่ดังกลาว   

ใหพนจากการโจรกรรม  การจารกรรม  การกอวินาศกรรม  การกอการราย  หรือเหตุอื่นใดอันอาจทําให

เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐได 

ขอ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ใหหนวยงานของรัฐ

คํานึงถึงภยันตรายดังตอไปนี้ 

(๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและอุปทวเหตุ  เชน  พายุ  น้ําทวม  ฟาผา  

แผนดินไหว  ดินถลม  และเพลิงไหม   

(๒) ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  ไดแก  การกระทําโดยเปดเผย  เชน  การจลาจล  

การกอความไมสงบ  และการโจมตีของฝายตรงขาม  และการกระทําโดยไมเปดเผย  เชน  การโจรกรรม  

การจารกรรม  การกอวินาศกรรม  และการกอการราย 
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ขอ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

(๒) กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

(๓) ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ขอ ๓๖ แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  ให จัดทําข้ึนโดยพิจารณาถึง 

ส่ิงดังตอไปนี้ 

(๑) ระดับความสําคัญของหนาที่และภารกิจของแตละหนวยงานของรัฐซ่ึงมีความแตกตางกัน 

(๒) สถานการณและสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่  ไดแก  ลักษณะภูมิศาสตรและทําเลที่ต้ัง

ของหนวยงานของรัฐ  อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้น  ตลอดจนพฤติการณที่อาจเปน

ภัยของฝายตรงขาม 

(๓) ขาวสาร  ส่ิงบอกเหตุ  และการเตือนภัย  ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือที่อาจขอรับจาก

หนวยงานของรัฐอื่น ๆ 

(๔) จํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาด 

ของอาคาร  สถานที่  และพื้นที่ที่ตองควบคุมดูแล 

(๕) งบประมาณที่จะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

(๖) การออกแบบกอสรางที่สงวน  อาคารและสถานที่  หรือเคร่ืองกีดขวางของทางราชการ 

ที่มีความสําคัญ  หรือความลับที่ตองพิทักษรักษา  ใหคํานึงถึงดานการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้   

ใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

(๗) การติดตอส่ือสารภายในหนวยงานของรัฐนั้น  และกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ 

(๘) การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา 

ขอ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย  โดยกําหนดขอบเขตที่แนชัดในการควบคุม 

การเขาและออก 

(๒) ใชเคร่ืองกีดขวาง  เพื่อปองกัน  ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไมมี

สิทธิเขาไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย   
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(๓) ใหแสงสวางเพื่อปกปองพื้นที่ที่มีความสําคัญ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

พื้นที่ 

(๔) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจและเตือนใหทราบ  เมื่อมีการเขาใกลหรือ 

การลวงล้ําเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 

(๕) ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหผานเขาพื้นที่ 

ที่มีการรักษาความปลอดภัย  พื้นที่ควบคุม  หรือพื้นที่หวงหาม 

(๖) ควบคุมยานพาหนะ  เพื่อใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาในพื้นที่ 

ที่มีการควบคุมและมีบันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก   

(๗) จัดใหมี เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยสถานที่  ประกอบดวย  เจาหนาที่ เวรรักษา 

ความปลอดภัยประจําวัน  นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน  ยามรักษาการณและเจาหนาที่อื่น ๆ  

เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๘) ปองกันอัคคีภัย  โดยตองวางแผนและกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  

และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนคําส่ังของทางราชการที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ 

ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสํารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับสถานที่ตามความเหมาะสม  โดยขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย 

หมวด  ๖ 
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ขอ ๓๙ ในหมวดนี้ 

“การประชุมลับ”  หมายความวา  การรวมปรึกษาหารือเร่ืองที่เกี่ยวของกับส่ิงที่เปนความลับ

ของทางราชการ  และใหหมายความรวมถึงการหาขอยุติ  ขอพิจารณา  ความเห็น  การอภิปราย   

การบรรยาย  การบรรยายสรุป  และเหตุการณที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นดวย 

ขอ ๔๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ   

โดยกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุมลับ 

ไมใหมีการร่ัวไหล  รบกวน  ขัดขวางการประชุม  หรือถูกจารกรรม  รวมทั้งคุมครองบุคคลและสถานที่

ที่เกี่ยวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม 
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ขอ ๔๑ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องที่จะมีการประชุมลับเปนผู รับผิดชอบ 

จัดประชุมและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมนั้น  หรืออาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสม 

เปนผูดําเนินการแทนได 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ

แตงต้ังเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  

รวมทั้งแจงใหผูเขารวมการประชุมและผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูเขาประชุมแตละฝายจําเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย

เฉพาะในฝายตนแลว  การวางมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ในการประชุมลับตามระเบียบนี้  และใหแตงต้ังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของฝายนั้นข้ึนเพื่อทํา

หนาที่ประสานงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ

ประชุมลับ 

ขอ ๔๓ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองคํานึงถึงหลักการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมลับ  ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล  

พรอมทั้งไดรับความไววางใจใหเขาถึงความลับในการประชุมนั้น  และการปฏิบัติงานใหอยูใน 

ความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น  สําหรับผูที่ไมมีอํานาจ

หนาที่  ตองไมไดรับทราบหรือครอบครองสิ่งที่เปนความลับของทางราชการในการประชุม 

(๒) หามนําเครื่องมือส่ือสาร  วัสดุอุปกรณ  หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเขาไปในสถานที่

ประชุม  และตองไมนําเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  หรือขอมูลขาวสารใด ๆ  ออกนอกสถานที่ประชุมนั้น 

ขอ ๔๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 

(๒) ดําเนินการรักษาความปลอดภัย 

(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 

(๔) กําหนดวิธีปฏิบัติตอผูมาติดตอ 

(๕) แถลงขาวตอส่ือมวลชน 

(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเร่ืองที่เปนความลับ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๔๕ การกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  ประกอบดวย 
ส่ิงดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดอาณาเขตที่ใชในการประชุมลับ  ที่ทําการของผู เขาประชุมลับและสถานที่ 
ที่ใชเก็บรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ  และจัดใหมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ตามความจําเปนและเหมาะสมไวลวงหนากอนเปดการประชุมลับ 

(๒) กําหนดใหมีบัตรผานหรือปายแสดงตนสําหรับใชควบคุมบุคคล  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตาม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ขอ ๔๖ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่กําหนดใหมีการรักษาความปลอดภัย

ทั้งหมดอยางละเอียดกอนวันเปดประชุมลับและระหวางการประชุมลับ 

(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความสําคัญมาก  หนวยงานของรัฐอาจขอความชวยเหลือ
จากองคการรักษาความปลอดภัยได  หลังจากที่องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว  ใหสงมอบ
ความรับผิดชอบในพื้นที่นั้นเปนลายลักษณอักษรแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับหรือผูแทนหนวยงานนั้น 

การปฏิบัติตอส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  การควบคุมดูแลการประชุมลับ  การทําลาย
ขอมูลขาวสารลับที่ไมใชแลว  ใหอยูในความดูแลของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับและนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 

ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีผูมาติดตอกับผูเขาประชุมในการประชุมลับ  ผูรับผิดชอบจัดประชุม 
ตองจัดใหมีการปฏิบัติตามขอ  ๓๗  (๕)  และขอ  ๔๕  (๒)  โดยอนุโลม 

ขอ ๔๘ กรณีจําเปนตองมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการประชุมลับ  ใหผูรับผิดชอบจัดประชุม
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดสถานที่ที่ใชแถลงขาวข้ึนโดยเฉพาะ  และควรอยูนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ 

(๒) กําหนดใหผูแถลงขาว  หัวขอที่จะนําแถลง  และขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมลับกอน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมลับมอบหมายใหมีผูแถลงขาวหลายคน  ผูแถลงขาว
แตละคนตองแถลงเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับอนุมัติจากที่ประชมุลับเทานั้น 
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(๓) ควบคุมใหการแถลงขาวหรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร  และผูเขารับฟงเปนไปดวย 

ความเหมาะสม 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่เปนการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเร่ืองที่เปนความลับนอกจากจะตอง

ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) กําหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุป  โดยถือตามชั้นความลับ 

ที่สูงสุดในขอมูลขาวสาร  หรือส่ิงที่ใชประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๒) กําหนดใหผูเขารับฟงทุกคนตองไดรับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของการบรรยาย

หรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๓) เมื่อเร่ิมและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป  ผูบรรยายตองแจงใหผูเขารับฟง

รับทราบชั้นความลับของการบรรยาย  และเนนยํ้าใหดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอส่ิงที่ไดรับฟง 

จากการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

หมวด  ๗ 
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๕๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการละเมิดฝาฝน  หรือ

ละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว  จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม  อันเปน

เหตุใหความลับของทางราชการรั่วไหล  หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐ  หรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน 

ของรัฐไดรับความเสียหาย 

ขอ ๕๑ ใหเจาหนาที่ของรัฐผูพบเห็นหรือทราบ  หรือสงสัยวาจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการ

การรักษาความปลอดภัย  รีบดําเนินการเบื้องตนเพื่อลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุดและรายงาน

ผูบังคับบัญชา  หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  หรือแจง

เจาของเร่ืองเดิมทราบโดยเร็วที่สุด 

ขอ ๕๒ ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(๑) สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

(๒) ดําเนินการเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุด 
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(๓) สํารวจตรวจสอบและคนหาสาเหตุแหงการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย  

ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง  ๆ 

(๔) ดําเนินการแกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมย่ิงข้ึน  เพื่อปองกันมิใหมี 

การละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดข้ึนอีก 

(๕) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น  หากมีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหรายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร

ลับดวย 

(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือขอสงสัยวาเกิดการจารกรรม   หรือการกอวินาศกรรม   

ใหรายงานและขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เพื่อแจงเร่ืองใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในดาน

การสืบสวนดําเนินการตอไป 

ขอ ๕๓ เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๕๒  แลว  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ  ดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเร่ืองเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูที่เกี่ยวของ 

ทราบทันที 

(๒) สอบสวนเพื่อใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 

(๓) พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนซํ้าอีก 

(๔) พิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย  

หรือผูจะละเมิด  และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 

ขอ ๕๔ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเร่ืองเดิมหรือผูที่เกี่ยวของ  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ 

นั้นหรือไม 

(๒) ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จะมีตอ 

ความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ  ในการนี้  อาจตองเปลี่ยนนโยบายและแผนพรอมทั้งปจจัยตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ  ๕๕  ใหส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  เปนส่ิงที่เปนความลับของทางราชการตามระเบียบนี้ 

บรรดาหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยที่ไดกําหนดไว
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหคงมีผลใชบังคับตอไป  จนกวาจะไดมีการกําหนดขึ้นใหมตามระเบียบนี้ 

แบบเอกสารตาง ๆ  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗   
ซ่ึงมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีการกําหนดแบบตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


