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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเปน ระเบียบที่วาง
แนวทางปฏิบัติใ นการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ไดใ ชบังคับมาเปน
เวลานานแล ว และมีบ ทบัญญัติหลายประการที่ไ มเหมาะสมกับกาลปจจุบั น นํารายละเอียดในทาง
ปฏิ บั ติ ม ากํ า หนดไว เ กิ น ความจํ า เป น รวมทั้ ง ระเบี ย บว า ด ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติในการรักษาขอมูลขาวสารของราชการที่เปนเอกสารมิใหรั่วไหล
มีผ ลใชบังคับแลว สมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” หมายความวา มาตรการและการดําเนินการที่กําหนดขึ้น
เพื่อพิทักษรักษาและคุมครองปองกัน สิ่งที่เปน ความลับของทางราชการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
เจาหนาที่ของรัฐ และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการรั่วไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรม
การบอนทําลาย การกอการราย การกระทําที่เปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ และการ
กระทําอื่นใดที่เปนการเปดเผยสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
“สิ่งที่เปน ความลับของทางราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑ ยุทธภัณฑ
ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
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“บริภัณฑ” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ และสิ่งอื่นที่ กรช.
ประกาศกําหนด
“ยุทธภัณฑ” หมายความวา สิ่งของทั้งหลายที่ใชประจํากาย หรือประจําหนวยกําลังถืออาวุธ
ของทางราชการ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“ที่สงวน” หมายความวา
(๑) สิ่งปลูกสรางทุกชนิดสําหรับการปองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ
โรงงานทําอาวุธ หรื อยุท ธภัณ ฑ โรงชา งแสงหรื อคลังอาวุธ ยุทธภัณ ฑ อูเรื อรบ ทาเรืออั น ใช เป น
ฐานทัพเรือ สถานีวิทยุหรือโทรเลข หรือสถานีสงและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช
ในการสรางหรือซอมแซมเรือรบ หรืออาวุธยุทธภัณฑ หรือวัตถุใด ๆ สําหรับใชในการสงคราม
(๒) ชุ ม ทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่ ผ ลิ ต และจ า ยน้ํ า หรื อ กระแสไฟฟ า อั น เป น
สาธารณูปโภค
(๓) สิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“การรหัส” หมายความวา การใชประมวลลับ หรือรหัสแทนขอความ หรือการสงขาวสาร
ที่เปนความลับ
“ประมวลลับ” หมายความวา การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณมาใชแทน
ความหมายอันแทจริงตามที่ตกลงกันไว เพื่อรักษาความลับในการสงขาวหรือติดตอสื่อสารระหวางกัน
“การจารกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อใหไดลวงรูหรือไดไปหรือ
สงสิ่งที่เปน ความลับของทางราชการใหแ กผูไมมีอํานาจหนาที่ หรือผูที่ไมมีความจําเปน ตองทราบ
โดยมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการกระทําดังกลาวเปนผลรายตอความมั่นคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอย
ภายใน หรื อ ระบอบการปกครอง หรื อ เสถี ย รภาพของรั ฐ บาล หรื อ กระทํ า เพื่ อ ประโยชน แ ก
รัฐตางประเทศ หรือเพื่อประโยชนสวนบุคคล
“การก อ วิ น าศกรรม” หมายความว า การกระทํา ใด ๆ เพื่ อ ทํา ลาย ทํา ความเสี ย หาย
ตอทรัพยสิน วัสดุ ขอมูลขาวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือรบกวน ขัดขวาง แกไข เปลี่ยนแปลง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ
รวมทั้งการประทุษรายตอบุคคล ซึ่งทําใหเกิดความปนปวน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร
การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด
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“การบ อ นทํา ลาย” หมายความว า การกระทํา ใด ๆ ที่ มุ ง ก อ ให เ กิ ด ความแตกแยก
ความปนปวน ความกระดางกระเดื่อง ซึ่งนําไปสูการกอความไมสงบ หรือความออนแอภายในชาติ
ในทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด ซึ่งทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงระบอบหรือลมลางสถาบันการปกครองของประเทศ หรือเพื่อทําลายความจงรักภักดี
ของประชาชนตอสถาบันชาติ หรือเพื่อประโยชนแกรัฐตางประเทศ
“การกอการราย” หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่สรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความ
หวาดกลัว หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือละเวน
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินที่สําคัญ
“ทรัพยสินมีคาของแผนดิน” หมายความวา วัตถุ อาคาร สถานที่ หรือสิ่งอื่น ใดที่มีคุณคา
ตอสภาพจิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน หากสูญหาย หรือถูกกระทํ า
ให ไ ด รั บ ความเสี ย หาย พั ง ทลาย หรื อ ทํ า ให เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ย ศ
แลว จะกระทบกระเทื อ นต อความรู สึก ของประชาชน และอาจส งผลบั่ น ทอนความสงบเรี ยบรอ ย
ของประเทศ
“เขาถึง” หมายความวา การที่บุคคลมีอํานาจหนาที่ หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ใหไดทราบ ครอบครอง ดําเนิน การ หรือเก็บรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ รวมทั้งการที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในที่ซึ่งนาจะไดทราบเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการนั้นดวย
“รั่วไหล” หมายความวา สิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครองหรือไดทราบ
โดยบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่
“กรช.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่อยูในกํากับของฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
“เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
และมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแล ตลอดจน
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานนั้น
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“องคการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
หรื อ ศู น ย รั ก ษาความปลอดภั ย กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กระทรวงกลาโหมหรื อ กองบั ญ ชา
การตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณี
ขอ ๕ การรัก ษาความปลอดภัย แหง ชาติใ นสว นที่ เกี่ย วข องกับข อมู ลขา วสาร นอกจาก
ตองปฏิ บั ติ ตามที่กํ าหนดไวใ นระเบี ยบนี้ แ ลว ให เปน ไปตามระเบี ยบว าดวยการรั กษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปนองคการรักษาความปลอดภัย
(๑) สํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป น องค ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ฝายพลเรือน มีหนาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแ กหนวยงาน
ของรัฐ ฝายพลเรือน และกํากับดูแ ล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อ ใหระบบ
การรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ
(๒) ศูน ยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมเปน องคการ
รักษาความปลอดภัยฝายทหาร มีหนาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
แกหนวยงานของรัฐฝายทหาร และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อให
ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ
(๓) กองบั ญ ชาการตํ า รวจสั น ติ บ าล สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ เป น องค ก ารรั ก ษา
ความปลอดภัยฝายตํารวจ มีหนาที่ใ หคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อให
ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ
ขอ ๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน
ในกรณีที่ หนวยงานของรัฐ ไดม อบหมายหรือทํ าสัญญาจางให เอกชนดําเนิน การอย างหนึ่ง อยางใด
ซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย ใหผูไดรับมอบหมายหรือผูเปนคูสัญญาซึ่งเปนเอกชนดังกลาว
มีหนาที่ตองปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามระเบียบนี้ดวย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๙ บุ ค คลที่ จ ะเข า ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ความลั บ ของทางราชการในชั้ น ใด ต อ งเป น บุ ค คล
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดเฉพาะเรื่อง
ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เห็ น เปน การสมควร หัว หนาหนวยงานของรัฐ อาจขอใหองคการรักษา
ความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได
ขอ ๑๑ การมอบหมายให เจ าหนา ที่ข องรัฐ ปฏิ บัติ งานเกี่ย วข องกับ สิ่ง ที่เ ปน ความลับ ของ
ทางราชการ ใหยึดถือหลักการจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหลุลวง
ไปดวยดี หามผูไมมีหนาที่หรือไมไดรับคําสั่งหรือไมไดรับการมอบหมายอยางถูกตองอางยศ ตําแหนง
หรืออิทธิพลใดเพื่อเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ขอ ๑๒ เพื่อ ใหการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผ ล ใหองคการรักษาความปลอดภั ย
ทุกฝายประสานการปฏิบัติและประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนํา
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปน
ใหหนวยงานของรัฐนําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกําหนดวิธี
ปฏิบัติ โดยประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการที่เกี่ยวของเขาดวยกัน พรอมทั้ง
สอดสอง และตรวจสอบมาตรการที่กําหนดไวตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติที่กําหนด
นั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และเจาหนาที่
ผูชวยไดตามความจําเปน
ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบจัดการอบรมใหเจาหนาที่ของรัฐไดทราบโดยละเอียด
ถึงความจําเปนและมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และตองจัดใหมีการอบรมเพิ่มเติม โดยอยู
ภายใต ความควบคุ มของเจ าหนา ที่ค วบคุม การรั กษาความปลอดภั ยหรือ ผูบั งคั บบั ญชาตามโอกาส
อันสมควร
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรหรืออยางนอยทุกหาป ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ
ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนใ นการรักษาความปลอดภัยของประเทศ องคกรตามรัฐ ธรรมนูญ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นใดของรัฐ อาจนําระเบียบนี้
ไปใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ประเภทชั้นความลับ
ขอ ๑๕ ชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)
(๒) ลับมาก (SECRET)
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL)
ขอ ๑๖ ลับที่สุด หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร
วัตถุ สถานที่ และทรัพยสิน มีคาของแผน ดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสว น
รั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชน
แหงรัฐอยางรายแรงที่สุด
ขอ ๑๗ ลับมาก หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร
วัตถุ สถานที่ และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล
ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่น คงและผลประโยชนแ หงรัฐ
อยางรายแรง
ขอ ๑๘ ลับ หมายความวา ความลับที่ มีความสํา คัญเกี่ ยวกับ บุคคลขอมู ลขาวสาร วัต ถุ
สถานที่ และทรัพยสิน มีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล
ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“กรช” ประกอบดวย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ
เจากรมขาวทหาร
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
ผูบัญชาการกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
เปนประธานกรรมการ
เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๐ ให กรช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ
(๓) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่ กรช. มอบหมาย
(๖) เชิ ญ เจ า หนา ที่ ข องรั ฐ หรื อ บุ คคลที่เ กี่ ย วข อ งกับ การดํ า เนิน งานเกี่ ยวกั บ นโยบายและ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๗) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย แ ห ง ช าติ ต าม ที่ ค ณะรั ฐ ม น ตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๒๑ ในการประชุม กรช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที่ห นึ่ง ไมม าประชุ มหรื อไมอาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด ใหร องประธานกรรมการคนที่ สอง
เปน ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมม าประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๒๒ การประชุ ม กรช. ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม นอ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๓ ให สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทํ า หน า ที่
เปนสํานักงานเลขานุการของ กรช. และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย พรอมทั้งวิ เคราะหแ ละสนธิขอ มูล ติดตาม และประเมิน ผล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

(๒) สนั บ สนุ น และประสานงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
(๓) พิจ ารณาเสนอความเห็น ต อ กรช. เกี่ ย วกับ การให มี กฎหมาย หรื อ แกไ ขปรับ ปรุ ง
กฎหมาย กลไก และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กรช. มอบหมาย
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ขอ ๒๔ ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คล
โดยกําหนดมาตรการสํา หรับ ใช ปฏิบั ติตอ ผูที่อ ยูร ะหว างรอบรรจุ หรือ แตง ตั้งเปน เจา หนา ที่ของรั ฐ
หรือเจาหนาที่ ของรั ฐ หรือ ผูที่จ ะไดรั บความไววางใจใหเข าถึง สิ่งที่เ ปน ความลับของทางราชการ
หรือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับราชการที่สําคัญ เพื่อเลือกเฟน และตรวจสอบใหไดผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป น ที่ เ ชื่ อ แน ว า ต อ งเป น ผู ที่ ไ ม เ ป น ภั ย และไม ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ความมั่ น คง
และผลประโยชนแหงรัฐ
ขอ ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
(๒) รับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ขอ ๒๖ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) ผูที่เปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน
(๓) เจ า หน า ที่ข องรั ฐ ที่ ยัง มิ ได รั บการตรวจสอบประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ และผู ที่ ขอกลั บ
เขารับราชการใหม
(๔) เจ าหน าที่ ข องรัฐ หรือ บุ คคลที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหป ฏิ บัติ งานในหนา ที่ห รื อตํ า แหน ง
ที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ หรื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง ที่ เ ป น ความลั บ ของทางราชการหรื อ ทรั พ ย สิ น
มีคาของแผนดิน
(๕) ผูไดรับ ทุน การศึกษาทั้ งในประเทศหรือตา งประเทศของหนวยงานของรัฐเมื่อ สําเร็ จ
การศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
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กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหวางที่ตองรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
ถาจําเปนตองรีบบรรจุหรือจางบุคคลเขาปฏิบัติงาน ก็ใ หบรรจุหรือจางกอนไดโดยมีเงื่อนไขวาถาผล
การตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสมใหหนวยงาน
ของรัฐสั่งเลิกบรรจุหรือเลิกจางได
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา เจาหนาที่ของรัฐผูใดมีพฤติการณที่นาสงสัยหรือมีการกระทํา
อันกอใหเกิดความไมนาไววางใจซึ่งอาจเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแ หงรัฐ ใหยายผูนั้น
ออกจากตํ า แหน ง หนา ที่ นั้ น โดยเร็ว และพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไป โดยให ร ายงานองค ก ารรั ก ษา
ความปลอดภัยทราบดวย
การตรวจสอบประวัติแ ละพฤติการณบุคคล ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนด
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๒๗ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสอบประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ บุ ค คล
โดยละเอียด สําหรับบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่จะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือลับมากหรือการรหัส
(๒) บุคคลที่มีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ที่จะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
(๓) บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญในหนวยงาน
ของรัฐ
ให นํ า ความในวรรคสามและวรรคสี่ข องขอ ๒๖ มาใช บัง คั บ กับ การตรวจสอบประวั ติ
และพฤติการณบุคคลโดยละเอียดดวย
ขอ ๒๘ ใหหั วหนา หน วยงานของรั ฐ มี หนา ที่รั บรองความไวว างใจบุค คลเพื่อ ให เข าถึ ง
สิ่ ง ที่ เ ป น ความลั บ ของทางราชการตามชั้ น ความลั บ ที่ จ ะได ม อบหมายให ป ฏิ บั ติ โ ดยยึ ด ถื อ
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลนั้น
บุคคลใดจะไดรับการรับรองความไววางใจ จะตองผานการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยตามระเบียบนี้เสียกอน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนง
หนาที่
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ในกรณีจําเปนเรงดวน หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลโดยไมตองรอ
ฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลไดตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่กําลังรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเพื่อบรรจุหรือแตงตั้ง
บุคคลเป น เจ าหน าที่ข องรั ฐ ตํา แหน งใด ถ าจํา เป น ตอ งรีบ บรรจุหรื อ แต งตั้ง บุคคลเข าปฏิ บัติห นา ที่
ในตําแหนงนั้น โดยดวน ก็ใหบรรจุหรือจางกอนได โดยมีเงื่อนไขวาถาผลการตรวจสอบปรากฏวา
ผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสม ก็ใหเลิกบรรจุหรือเลิกจาง
(๒) ในกรณี ที่ เ ป น การมอบหมายความไว ว างใจให บุ ค คลปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น การชั่ ว คราว
ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
แบบบั น ทึกรั บรองการรักษาความลับเมื่ อเข ารับตํ าแหน งหนา ที่ ใหเป น ไปตามที่กํ าหนด
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๒๙ ใหห นวยงานของรัฐ จั ดให มีท ะเบี ยนความไวว างใจของเจาหนาที่ ของรัฐ ทุ กคน
ตามระดับความไววางใจที่แ ตละคนไดรับอนุมัติ และตอ งแกไขทะเบียนความไววางใจใหตรงตาม
ใบรับรองความไววางใจ ตามตําแหนงหนาที่ของบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมี
พฤติการณที่สงสัยวาบุคคลนั้นจะไมเหมาะสมกับความไววางใจที่ไดรับอยู จะตองตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณบุคคลใหมและแกไขทะเบียนความไววางใจทันที
แบบทะเบียนความไววางใจ และแบบใบรับรองความไววางใจ ใหเปน ไปตามที่กําหนด
ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๓๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความลับ
ของทางราชการ บุคคลนั้น ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล และใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนความไววางใจ
(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไววางใจใหเปน หลักฐาน เมื่อตองสงบุคคลไปประชุม
หรือเข ารวมในกิจ การอื่ น ใดที่ เกี่ยวกั บสิ่งที่ เปน ความลั บของทางราชการ ชั้น ลับที่สุ ดหรือ ลับมาก
นอกหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๓๑ ในกรณีที่บุคคลใดจะพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหหนวยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ
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(๒) ให บุ ค คลนั้ น คื น ข อมู ล ข า วสารกั บ หลั ก ฐานต า ง ๆ ให กั บ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
(๓) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาที่ควบคุม การรักษา
ความปลอดภัย ชี้แ จงใหบุคคลนั้น ไดทราบถึงความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแ หงรัฐ
ในการเปดเผยความลับของทางราชการ และใหบุคคลนั้น ลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไวเปนหลักฐาน
แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๓๒ บุคคลที่พนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไปแลว เมื่อกลับเขาทํางานในภารกิจ
หรือตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
บุคคลใหมตามระเบียบนี้
หมวด ๕
การรักษาความปลดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ขอ ๓๓ ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่
โดยกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกที่สงวน อาคาร และสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจาหนาที่ของรัฐ และขอมูลขาวสารในอาคารและสถานที่ดังกลาว
ใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย หรือเหตุอื่นใดอันอาจทําให
เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐได
ขอ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ใหหนวยงานของรัฐ
คํานึงถึงภยันตรายดังตอไปนี้
(๑) ภยัน ตรายที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและอุปทวเหตุ 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 แผนการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่ ให จั ด ทํ า ขึ้ น โดยพิ จ ารณาถึ ง
สิ่งดังตอไปนี้
(๑) ระดับความสําคัญของหนาที่และภารกิจของแตละหนวยงานของรัฐซึ่งมีความแตกตางกัน
(๒) สถานการณและสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทําเลที่ตั้ง
ของหนวยงานของรัฐ อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้น ตลอดจนพฤติการณที่อาจเปน
ภัยของฝายตรงขาม
(๓) ขาวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือที่อาจขอรับจาก
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ
(๔) จํานวนเจาหนาที่ ที่ปฏิ บัติง านและเจา หนา ที่รัก ษาความปลอดภั ย ซึ่งขึ้ น อยู กับ ขนาด
ของอาคาร สถานที่ และพื้นที่ที่ตองควบคุมดูแล
(๕) งบประมาณที่จะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๖) การออกแบบกอสรางที่สงวน อาคารและสถานที่ หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการ
ที่มีค วามสํ าคั ญ หรือ ความลับ ที่ต องพิทั กษ รัก ษา ให คํา นึง ถึง ดา นการรัก ษาความปลอดภัย ทั้ง นี้
ใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
(๗) การติดตอสื่อสารภายในหนวยงานของรัฐนั้น และกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
(๘) การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ใหหนวยงานของรัฐ พิจารณา
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยกําหนดขอบเขตที่แ นชัดในการควบคุม
การเขาและออก
(๒) ใชเครื่องกีดขวาง เพื่อปองกัน ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไมมี
สิทธิเขาไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
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(๓) ใหแ สงสวางเพื่อปกปองพื้นที่ที่มีความสําคัญ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
พื้นที่
(๔) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจและเตือ นใหทราบ เมื่อมีการเขาใกลหรือ
การลวงล้ําเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๕) ควบคุ ม บุ ค คลเพื่อ ตรวจสอบให ทราบว า เป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ผ า นเข า พื้ น ที่
ที่มีการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงหาม
(๖) ควบคุมยานพาหนะ เพื่อใหทราบวายานพาหนะใดได รับอนุญาตใหผ านเขาในพื้น ที่
ที่มีการควบคุมและมีบันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก
(๗) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สถานที่ ประกอบด ว ย เจ า หน า ที่ เ วรรั ก ษา
ความปลอดภัยประจําวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณและเจาหนาที่อื่น ๆ
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ปองกัน อัคคีภัย โดยตองวางแผนและกํากับดูแ ลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสํารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ตามความเหมาะสม โดยขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย
หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ขอ ๓๙ ในหมวดนี้
“การประชุมลับ” หมายความวา การรวมปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการ และให ห มายความรวมถึ ง การหาข อ ยุ ติ ขอ พิ จ ารณา ความเห็ น การอภิ ป ราย
การบรรยาย การบรรยายสรุป และเหตุการณที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นดวย
ขอ ๔๐ ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ดํ าเนิ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการประชุ ม ลั บ
โดยกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปน ความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุม ลับ
ไมใหมีการรั่วไหล รบกวน ขัดขวางการประชุม หรือถูกจารกรรม รวมทั้งคุมครองบุคคลและสถานที่
ที่เกี่ยวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม
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ขอ ๔๑ ให หัว หนา หนว ยงานของรั ฐ เจ า ของเรื่ องที่ จะมี การประชุม ลับ เปน ผู รับ ผิ ดชอบ
จัดประชุม และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุม นั้น หรืออาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสม
เปนผูดําเนินการแทนได
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
รวมทั้งแจงใหผูเขารวมการประชุมและผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ
ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูเขาประชุมแตละฝายจําเปน ตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เฉพาะในฝายตนแลว การวางมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับตามระเบียบนี้ และใหแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของฝายนั้น ขึ้น เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับ
ขอ ๔๓ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมลับ ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
พร อ มทั้ ง ไดรั บ ความไว ว างใจใหเ ข า ถึ ง ความลั บ ในการประชุ ม นั้น และการปฏิ บั ติ งานให อ ยู ใ น
ความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น สําหรับผูที่ไมมีอํานาจ
หนาที่ ตองไมไดรับทราบหรือครอบครองสิ่งที่เปนความลับของทางราชการในการประชุม
(๒) หามนําเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเขาไปในสถานที่
ประชุม และตองไมนําเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือขอมูลขาวสารใด ๆ ออกนอกสถานที่ประชุมนั้น
ขอ ๔๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๒) ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
(๔) กําหนดวิธีปฏิบัติตอผูมาติดตอ
(๕) แถลงขาวตอสื่อมวลชน
(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เปนความลับ
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ขอ ๔๕ การกํ า หนดพื้ น ที่ที่ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ในการประชุ ม ลั บ ประกอบด ว ย
สิ่งดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดอาณาเขตที่ ใ ช ใ นการประชุ ม ลั บ ที่ ทํ า การของผู เ ข า ประชุ ม ลั บ และสถานที่
ที่ใ ช เ ก็บ รั ก ษาสิ่ ง ที่เ ป น ความลับ ของทางราชการ และจั ด ให มี ม าตรการการรัก ษาความปลอดภั ย
ตามความจําเปนและเหมาะสมไวลวงหนากอนเปดการประชุมลับ
(๒) กําหนดใหมีบัตรผานหรือปายแสดงตนสําหรับใชควบคุมบุคคล หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการกําหนดพื้น ที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การตาม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ขอ ๔๖ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่กําหนดใหมีการรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมดอยางละเอียดกอนวันเปดประชุมลับและระหวางการประชุมลับ
(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความสําคัญมาก หนวยงานของรัฐอาจขอความชวยเหลือ
จากองคการรักษาความปลอดภัยได หลังจากที่องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว ใหสงมอบ
ความรับผิดชอบในพื้นที่นั้นเปนลายลักษณอักษรแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับหรือผูแทนหนวยงานนั้น
การปฏิบัติตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ การควบคุมดูแลการประชุมลับ การทําลาย
ขอมูลขาวสารลับที่ไมใชแลว ใหอยูในความดูแลของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ
ประชุมลับและนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีผูม าติ ดตอกับผูเขาประชุมในการประชุม ลับ ผูรับผิ ดชอบจัดประชุ ม
ตองจัดใหมีการปฏิบัติตามขอ ๓๗ (๕) และขอ ๔๕ (๒) โดยอนุโลม
ขอ ๔๘ กรณีจําเปน ตองมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการประชุมลับ ใหผูรับผิดชอบจัดประชุม
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดสถานที่ที่ใชแถลงขาวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ
(๒) กําหนดใหผูแถลงขาว หัวขอที่จะนําแถลง และขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมลับกอน หรือในกรณีที่ที่ประชุมลับมอบหมายใหมีผูแถลงขาวหลายคน ผูแถลงขาว
แตละคนตองแถลงเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับอนุมัติจากที่ประชุมลับเทานั้น
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(๓) ควบคุ ม ให การแถลงขาวหรือการเผยแพรขอมู ลขา วสาร และผูเ ขารั บฟงเปน ไปดว ย
ความเหมาะสม
ขอ ๔๙ ในกรณีที่เปนการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องที่เปนความลับนอกจากจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) กํา หนดชั้ น ความลับ ของการบรรยายหรือ การบรรยายสรุป โดยถือ ตามชั้ น ความลั บ
ที่สูงสุดในขอมูลขาวสาร หรือสิ่งที่ใชประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
(๒) กําหนดใหผูเขารับฟงทุกคนตองไดรับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของการบรรยาย
หรือการบรรยายสรุปนั้น
(๓) เมื่อเริ่ม และสิ้น สุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป ผูบรรยายตองแจงใหผูเขารับฟง
รับทราบชั้นความลับของการบรรยาย และเนนย้ําใหดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่ไดรับฟง
จากการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
หมวด ๗
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๕๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการเพื่อปองกัน การละเมิดฝาฝน หรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม อันเปน
เหตุใหความลับของทางราชการรั่วไหล หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน
ของรัฐไดรับความเสียหาย
ขอ ๕๑ ใหเจาหนาที่ของรัฐผูพบเห็นหรือทราบ หรือสงสัยวาจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย รีบดําเนิน การเบื้องตน เพื่อลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุดและรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือแจง
เจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๕๒ ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(๒) ดําเนินการเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุด
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(๓) สํารวจตรวจสอบและคน หาสาเหตุแ หง การละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย
ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง ๆ
(๔) ดําเนิน การแกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุม ยิ่งขึ้น เพื่อปองกัน มิใ หมี
การละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นอีก
(๕) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น หากมีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหรายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร
ลับดวย
(๖) หากปรากฏหลั ก ฐานหรื อ ข อ สงสั ย ว า เกิ ด การจารกรรม หรื อ การก อ วิ น าศกรรม
ใหรายงานและขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อแจงเรื่องใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในดาน
การสืบสวนดําเนินการตอไป
ขอ ๕๓ เมื่ อไดดํ าเนิ น การตามข อ ๕๒ แลว ให หัว หนา หน วยงานของรั ฐ ดํา เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปน เจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูที่เกี่ยวของ
ทราบทันที
(๒) สอบสวนเพื่อใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น
(๓) พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นซ้ําอีก
(๔) พิจารณาดําเนิน การลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
หรือผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น
ขอ ๕๔ ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวาสมควรลดหรือ ยกเลิก ชั้น ความลับของสิ่ งที่เ ปน ความลับ ของทางราชการ
นั้นหรือไม
(๒) ขจั ดความเสี ยหายอัน เกิด จากการละเมิด มาตรการการรัก ษาความปลอดภัย ที่จ ะมี ต อ
ความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้ อาจตองเปลี่ยนนโยบายและแผนพรอมทั้งปจจัยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๕ ให สิ่ ง ที่ เป น ความลั บของทางราชการที่มี อ ยู ก อนตามระเบีย บว า ดว ยการรั ก ษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสิ่งที่เปนความลับของทางราชการตามระเบียบนี้
บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยที่ไดกําหนดไว
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะไดมีการกําหนดขึ้นใหมตามระเบียบนี้
แบบเอกสารต าง ๆ ตามระเบียบวาด วยการรั กษาความปลอดภั ยแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีการกําหนดแบบตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

