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เหตุที่ตองมีการรักษาความปลอดภัย(รปภ.)
) การ รปภ.เปนหนึ่งในมาตรการ ตข.เชิงรับ ซึ่งปองกันฝายเราใหรอดพนจากความพยายามอยางไมลดละ
ของฝายตรงขาม(ฝตข.)ในการจารกรรม, การกอวินาศกรรม และการบอนทําลาย ตลอดจนพฤติกรรม
ขาวกรองอื่นๆ ที่เปนภัยจากภายในและภายนอก

การจารกรรม, การกอวินาศกรรม และการบอนทําลาย

การกอวินาศกรรม

การจารกรรม

ลักษณะการปฏิบัติ
(ของ ฝตข.)

การบอนทําลาย
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กระทําโดยทางลับ และ
ผิดกฎหมาย
¾ ใหลวงรู
¾ สงสิ่งของ
…วัตถุสิ่งของ, ขาวสาร
ของทางราชการ

วัตถุประสงค
(ของการปฏิบัติ)

เปาหมาย
(ฝายเรา)

เพื่อ…ผูที่ไมมีอํ านาจหนาที่ # วัตถุสิ่งของ
หรือ ผูที่ไมจําเปนตองทราบ  ขาวสาร
ไดลวงรู/ทราบ สงผลรายตอ
ความมั่นคงของชาติ
เพื่อ…ประโยชนตอ ฝตข.
(ประเทศ, องคกร, บุคคล)

เพื่ อ …รบกวน, ขั ด ขวาง,
¾ การลบลาง, สราง
ความเสียหายตอ… หน ว งเหนี่ ย วการปฏิ บั ติ ง าน
ทรัพยสิน, อาคาร-สถานที่, ใดๆ
ยุทธปจจัย, สาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก
การประทุษรายตอบุคคล
เพื่ อ …ให เ กิดความปนปว น
ทางการเมื อ ง, เศรษฐกิ จ ,
สังคมจิตวิทยา, และทํ าลาย
ขวัญ, ผลประโยชน และความ
มั่นคงของชาติ
การสรางความแตกแยก, เพื่ อ …เปลี่ ย นแปลงระบอบ
ปนปวน, กระดางกระเดื่อง การปกครอง, ลมลางสถาบัน
และสรางความไมสงบ - การปกครอง, ทํ าลายความ
จงรักภักดีตอชาติ
ความออนแอในชาติ

# วัตถุสิ่งของ
+ สถานที่

b บุคคล
…ดานรางกาย

v ประชาชน…
…ดานจิตใจ(บุคคล)

ประเภทของการปฏิบัติ
Ö การปฏิบัติการปกปด
…วางแผน/ดําเนินการอยาง
ปกปด - ซอนเรน พยายาม
ไมใหผิดกฎหมาย
Ö การปฏิบัติการลับ
…ดํ าเนิ น การลั บและผิ ด
กฎหมาย
Ö เชิงรับ
…การตอตานเชิงรับ, การ
ละเลยการปฏิบัติ, การลด
ผลผลิต เปนตน
Ö เชิงรุก
…การปฏิบัติที่รุนแรง เห็น
ผลความเสี ย หาย, ถู ก
ทําลาย

Ö แบบเปดเผย
…การโฆษณาที่เปดเผย ไม
ปดบังแหลงหรือที่มา
Ö แบบปกปด
…องค ก รใต ดิ น ปกป ด
แหลงหรือที่มา
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สิง่ ที่เปนความลับของทางราชการ
หมายถึง เอกสาร, บริภัณฑ, ยุทธภัณฑ, ที่สงวน และสิ่งอื่นๆ ในทํานองนี้ ตลอดจนขาวสารที่ถือวาเปนความลับของ
ทางราชการ ซึง่ สงถึงกันดวยคําพูดหรือดวยวิธีการอื่นใด
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ระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.2544

Ö การ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
(ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517)
Ö การ รปภ.เกี่ยวกับเอกสาร
(ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544)
Ö การ รปภ.เกี่ยวกับสถานที่
(ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517)

แบงชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับเปน 3 ชั้น คือ

1. ลับที่สุด(TOP SECRET)
2. ลับมาก(SECRET)
3. ลับ(CONFIDENTIAL)

ลับที่สุด
ลับมาก
ลับ
ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย…
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แกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด

แกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง

แกประโยชนแหงรัฐ

ไดแก
) เอกสารทางการเมืองที่สําคัญ
) การเจรจาระหวางประเทศ
) ประมวลลับ/รหัส ที่ใชอยู
) เอกสารเกี่ยวกับแผนการสงคราม, แผนการ
ยุทธศาสตร และแผนปองกันประเทศ
) คําสั่ง/การดําเนินการ/ผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติการพิเศษที่ไดรับมอบจาก ผบ.ชั้นสูง

ไดแก
) แผนโครงการ รายงานขอตกลง/
การเจรจา หากเปดกอนเวลา
สมควรจะเสียผลประโยชน
) รายงานที่มีผลรายตอขวัญ
(การปฏิบัติทางทหารที่สําคัญ)
) การพัฒนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
) แผนการปราบปรามการกอการ
ราย

ไดแก
) การดําเนินการที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม /
ลมเลิกสวนราชการ
) การดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่สําคัญ
) ประกาศ/คํ าสั่ งที่สํ าคัญ ที่ยัง
ดําเนินการอยู

การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณาถึงองคประกอบตอไปนี้ เชน
9 ความสําคัญของเนื้อหา
9 จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ

9 แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
9 ผลกระทบหากมีการเปดเผย

9 วิธีการนําไปใชประโยชน
9 หน ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในฐานะเจาของเรื่องหรือผูอนุมัติ
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การจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน
หมายถึง หลักการที่ใชพิจารณา ในการให “สิทธิ์เขาถึง” สิ่งที่เปนความลับของทางราชการแกบุคคลผูจําเปนตองทราบ
เพื่อปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไป
การเขาถึง หมายถึง การที่บุคคลมีอํานาจหนาที่หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาใหไดทราบ, ครอบครอง, ดําเนินการ หรือ เก็บรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ รวมทั้งการที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในที่ซึ่งนาจะไดทราบเรื่องที่เปนความลับของทางราชการนั้นดวย
การรั่วไหล หมายถึง สิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครอง
หรือไดทราบโดยบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่
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การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517

“ การ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล คือ มาตรการที่กําหนดขึ้น
สําหรับใชปฏิบัติตอขาราชการ หรือ ผูที่จะไดรับความไววางใจ
ใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือ ใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่สําคัญ เพื่อ…ใหเปนที่เชื่อแนวาตองเปนผูที่ไม
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศชาติ ”

ความมุงหมาย…
เพื่อ…เลือกเฟนตรวจสอบใหไดบุคคลที่มีลักษณะ
9 เหมาะแกการบรรจุเขารับราชการ หรือ ใหปฏิบัติ
หนาที่
9 กําหนดระดับความไววางใจ ในการมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความลับ

ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ
9 ตรวจสอบประวัติและพฤติการณขาราชการ
ทุกคนในสังกัด
9 บันทึกความเปลี่ยนแปลงประวัติหรือพฤติการณ
ของบุคคล แจงตอองคการรักษาความปลอดภัย
หากปรากฏวามีพฤติการณที่ไมนาไววางใจ
9 ถาพิจารณาเห็นวาบุคคลดังกลาวจะเปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาติ หรือ แสดงออก หรือ กอให
เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความไมซื่อสัตย…
ตองใหยายไปจากตําแหนงหนาที่นั้นโดยเร็วที่สุด
แลวจัดหาบุคคลอื่นมาบรรจุแทน

องคการรักษาความปลอดภัย
เปนผูดําเนินการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณขาราชการ ไดแก
1. ขาราชการฝายพลเรือน คือ

สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.)
สํานักนายกรัฐมนตรี

2. ขาราชการทหาร คือ

ศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.)
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
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การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
หลักการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล เพื่อใหได บุคคลทีจ่ ะตองทําการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
บุคคลที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้.9 กอนที่จะบรรจุบุคคลเขารับราชการ เพื่อใหทราบวาบุคคล
9 มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือ
ผูนั้นมีลักษณะเหมาะสมและไมเปนภัยตอทางราชการใน
ระเบียบวาดวยการบรรจุเขาเปนขาราชการ
ดานการ รปภ.และเมื่อจะมอบหมายใหบุคคลใดทํางานใน
หนาที่สํ าคัญเกี่ยวกับความลับของทางราชการ จะตอง
9 ตองไมมีพฤติการณที่ขัดตอระบบการ รปภ.
ตรวจสอบเพื่อกําหนดระดับความไววางใจอีกชั้นหนึ่ง
9 มีความซื่อสัตยสุจริตและเปนที่ไววางใจในความจงรัก
9 กรณีที่สวนราชการรับบุคคลเขาเปนนักเรียน นักศึกษา
ภักดีตอทางราชการ
ของสวนราชการนั้นๆ ซึ่งมีขอผูกพันวา เมื่อสําเร็จการ
9 มีคณ
ุ ลักษณะ เชน อุปนิสัย ความสุขุมรอบคอบ มีมนุษย
ศึกษา หรือเรียนจบตามหลักสูตรแลว จะตองบรรจุเขา
สัมพันธดี ซึ่งแสดงวาบุคคลนั้นควรไววางใจใหปฏิบัติงาน
ทํางานในสวนราชการนั้นๆ ใหตรวจสอบฯ เบื้องหลังใน
ตามหนาที่นั้นได
โอกาสแรกที่เขาเรียน เชน นักเรียนนายรอย, นักเรียน
แพทย, พยาบาล เปนตน

บุคคลที่ตองตรวจสอบโดยละเอียดเปนพิเศษ
Ö บุคคลที่เขาถึงเรื่องลับที่สุด ลับมาก หรือการรหัส
Ö บุคคลที่มีเชื้อชาติ สัญชาติ หรือมีภูมิสําเนาเดิมอยูใน
ประเทศที่ มี น โยบายเป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงของ
ประเทศ
Ö บุคคลที่มีการติดตอบุคคลหรือองคการที่มีพฤติการณ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
Ö บุคคลที่มีพฤติการณ หรือปรากฎขาวสารที่สอใหเห็น
วาอาจอยูในสภาพถูกบีบบังคับจากตางประเทศ หรือ
จากแหลงอื่นใหกระทําการอันเปนภัยตอประเทศ
Ö บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ หรือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่สําคัญในสวนราชการ

กรรมวิธใี นการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
ในการบรรจุบุคคลเขาเปนขาราชการ หรือเขาเปนนัก
เรียน นักศึกษา และทหารกองประจําการ ในสวนราชการนั้น ๆ
ดําเนินกรรมวิธี ดังนี้. ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือ
และประวัติอาชญากร (เฉพาะบุคคลที่จะเขารับราชการ)
 ใหผูรับการตรวจสอบกรอกประวัติของตนในแบบประวัติ
บุคคล(รปภ.1) ในความกํากับดูแลของเจาหนาที่ควบคุม
การ รปภ.ของสวนราชการนั้น เพื่อสงใหองคการรักษา
ความปลอดภัยดําเนินการตรวจสอบ ถามีบันทึกขอคิด
เห็นเพิ่มเติมของ จนท.ผูรับผิดชอบการลงบันทึกประวัติ
บุคคล(รปภ.2) และหลักฐานอื่น ก็ใหสงไปดวย
 ในการใหองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบตองระบุ
วัตถุประสงคในหนังสือนํา เชน
1) ขอใหเขาถึงชั้นความลับชั้นใด รวมทั้งการรหัสดวย
หรือไม
2) ปจจุบันดํารงตําแหนงใด จะขอใหดํารงตําแหนงใด
3) เคยไดรับความไววางใจชั้นใด – เมื่อใด – เคยผาน
การตรวจสอบมาแลวหรือไม
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การรับรองความไววางใจ
 หน.สวนราชการมีหนาที่รับรองความไววางใจบุคคล โดย
ยึดถือผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณของบุคคล
ผูน นั้ เปนแนวทางพิจารณาตามที่เห็นสมควร
 ในกรณีจํ าเปนหรือเรงดวน หน.สวนราชการอาจรับรอง
ความไววางใจบุคคลได โดยไมตองรอฟงผลการตรวจ
สอบประวัติและพฤติการณจากองคการรักษาความปลอด
ภัยตามเงื่อนไขดังตอไปนี้.1) ในกรณีบรรจุบุคคลเขาเปนขาราชการ ระหวางที่กําลัง
รอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ ถาจําเปนจะ
ตองบรรจุบุคคลเขาทํางานก็ผอนผันใหบรรจุหรือจางไวกอนได
2) ในกรณีมอบความไววางใจใหบุคคลปฏิบัติหนาที่
เฉพาะภารกิจเปนการชั่วคราวที่เกี่ยวกับความลับของทางราช
การชั้นลับที่สุด ลับมาก หรือลับ
 กอนที่บุคคลจะไดรับรองความไววางใจ จะตองผานการ
อบรมในเรื่องการ รปภ.ตามระเบียบเสียกอนและให
บุคคลผูนั้นลงนามในบันทึกการรับรองการรักษาความลับ
เมื่อเขารับตําแหนง(รปภ.17) และให หน.สวนราชการ
ลงนามในใบรับรองความไววางใจ(รปภ.3)
 การรั บรองความไว วางใจให บุ ค คลใดกระทํ าหน า ที่ เกี่ยว
กับการรหัส จะตองระบุไวใน รปภ.3 ของบุคคลนั้นดวย
การทะเบียนความไววางใจ
สวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับ จะตองมี
ทะเบียนความไววางใจ(รปภ.4) ของ จนท.ทุกคนตามระดับ
ความไววางใจที่แตละบุคคลไดรับอนุมัติแลว และจะตองรวบ
รวมแกไข รปภ.4 ใหตรงกับ รปภ.3 ตามตําแหนงหนาที่ของ
บุคคลนั้นอยูเสมอ
การอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย
สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบจัดการอบรมใหขาราชการ
ทุกคน และบุคคลที่ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวกับความลับของ
ทางราชการไดทราบโดยละเอียด ถึงความจําเปนและมาตรการ
ของการ รปภ.และจะตองใหมีการอบรมเพิ่มเติมอยูประจําหรือ
ตามหวงระยะเวลาที่เห็นสมควร

การใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเรื่องลับที่สุด หรือลับมาก
9 กอนที่จะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่ จะตองผาน
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณโดยละเอียดเปน
พิเศษแลว
9 ใหสวนราชการมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร แตงตั้ง
บุคคลซึ่งไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับ
ความลับของทางราชการโดยเฉพาะชั้นลับที่สุด หรือ ลับ
มาก และใหลงทะเบียนชื่อบุคคลดังกลาวในทําเนียบลับที่
สุด หรือลับมาก(รปภ.5) ของสวนราชการนั้นๆ ดวย
9 ถาจะสงบุคลใหไปประชุมหรือเขารวมกิจการอื่นๆ นอก
สวนราชการตนสังกัดที่เปนเรื่องลับที่สุด หรือ ลับมาก
แลว จะตองมีหนังสือใบรับรองความไววางใจ(รปภ.3) ไป
ใหสวนราชการที่จัดใหมีการประชุม หรือ ที่ไปรวมกิจการ
ดังกลาวเปนหลักฐาน
9 กรณีที่บุคคลผูเคยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยว
กับเรื่องลับที่สุด หรือ ลับมากแลว พนหนาที่ดวยประการ
ใดๆ ก็ตาม จะตองดําเนินการดังตอไปนี้.1) คัดชื่อออกจากทํ าเนียบลับที่สุดหรือลับมาก(รปภ.5)
ทันที
2) ใหมอบคืนเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ที่เคยปฏิบัติอยู
ทั้งหมด
3) ใหลงนามในบันทึกการรักษาความลับ เมื่อพนจาก
ตําแหนงหนาที่(รปภ.18) ไวเปนหลักฐานเพื่อเปนการ
ประกันวาความลับจะไมรั่วไหล
9 หากบุคคลที่พนจากตําแหนงหรือหนาที่ไปแลว แตกลับ
เขาทํางานใหมในตําแหนงหรือหนาที่เกี่ยวกับความลับชั้น
ลับที่สุด หรือลับมาก ตองสงคําขอใหองคการรักษาความ
ปลอดภัย ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จะใช
ความไววางใจที่ไดรับอยูเดิมไมได เพราะหวงระยะเวลาที่
ผานมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงประวัติและพฤติการณใน
ลักษณะที่เปนภัยในดานการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น
ก็ได

ดูแบบฟอรมการ รปภ. หนา ข – 13 ถึง ข - 24

การรักษาความปลอดภัยขั้นมูลฐาน

6-6

6

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

หมวดที่ 1 บททั่วไป
 ขอมูลขาวสารลับ ขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งไมใหเปดเผยและ
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับ
เอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับ(ชั้นลับ – ชั้นลับมาก –
ชั้นลับที่สุด) โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน
 ประโยชนแหงรัฐ การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปน
เรื่ อ งความมั่ น คงของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ งภายในประเทศ
หรือระหวางประเทศ, การปองกันประเทศ, เศรษฐกิจ, สังคม,
วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, การพลังงาน และสิ่งแวดลอม
 หัวหนาหนวยงานของรัฐ
Ö หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
…ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ไดแก หน.สวนราชการที่ขึ้น
ตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรมราชองครักษ,
กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพบก, กองทัพเรือ และกอง
ทัพอากาศ
Ö สวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด
Ö สวนทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร, นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด, นายกเทศมนตรี, ประธาน
สภาตําบล, ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล, นายกเมืองพัทยา ฯลฯ
Ö ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

สวนที่ 1 องคกรรักษาความปลอดภัย

มาตรา 14 “ขอมูลขาวสารของทางราชการที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได”
 การปรับชั้นความลับ การลด – เพิ่ม – ยกเลิกชั้นความ
ลับของขอมูลขาวสารลับ
Ö ทุกหา(5)ปเปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ
ทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแกไข
เพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม
Ö หน.หนวยงานของรัฐ…มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับ
ในหนวยงานของตนและอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาว
ได ต ามความจํ าเป น ให ผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ให แ ก
ราชการสวนภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอํ านาจได
ตามกฎหมาย

“บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปน
บุคคลที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอ
มูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมายเทานั้น”

c สํานักขาวกรองแหงชาติ ( สํานักนายกรัฐมนตรี )
เปนองคกรรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน
d ศูนยรักษาความปลอดภัย ( กองบัญชาการทหารสูงสุด )
เปนองคกรรักษาความปลอดภัยฝายทหาร

สวนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ ชัน้ ความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ
c ลับที่สุด (TOP SECRET )
d ลับมาก ( SECRET )
e ลับ ( CONFIDENTIAL )

การรักษาความปลอดภัยขั้นมูลฐาน

6-7
หมวดที่ 2 การกําหนดชั้นความลับ
สวนที่ 1 ผูมีอํานาจในการกําหนดชั้นความลับ
 กรณีที่มีความจํ าเปนเรงดวน : จนท.ที่เกี่ยวของมี
หน.หนวยงานของรัฐ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้นความ
อํ านาจกํ าหนดชั้นความลับเปนการชั่วคราว และใหรีบ
ลับ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกํ าหนดชั้นความลับของ
เสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ เพื่อสั่งการเกี่ยว
ขอมูลขาวสารลับนั้นดวย ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาว
กับการกําหนดชั้นความลับตอไปทันที
ไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
 กรณีขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่อง
ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย
เดียวกัน : ใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับ
สูงสุดที่มีอยูในขอมูลขาวสารลับนั้น
การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด
 กรณี ต  อ งอ า งอิ ง ข อ ความจากข อ มู ล ข า วสารที่ มี ชั้ น
ใหพิจารณาถึงองคประกอบตอไปนี้ เชน
ความสําคัญของเนื้อหา
ความลับสูงกวา : ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึงนั้นวา
แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
จะไมทําใหขอมูลขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวารั่วไหล
วิธีการนําไปใชประโยชน
จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ
; นายทะเบี ย นจดแจ งเหตุ ผลประกอบการกํ าหนดชั้ นความ
ผลกระทบหากมีการเปดเผย
ลับของขอมูลขาวสารลับ ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาว
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่อง/ผูอนุมัติ
สารลับ(ทขล.) …..หากเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือ
เหตุผ ลนั้นบางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของ
ทะเบียนขอมูลขาวสาร
หน.หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบการใด เพื่อปฏิบัติเพิ่มเติม
) บันทึกเหตุผลยอไวใน ทขล.
จากระเบียบนี้ก็ได ถาเห็นวา ”การปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะ
) บันทึกเหตุผลละเอียด หรือ เหตุผลสวนที่มีชั้นความ
กอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม” โดยกําหนดวิธีการรักษาความ
ลับสูงกวาแยกออกมา โดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูล
ลับในเรื่องนั้น ดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได
ขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น

;

) เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ : ใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับทีข่ นาดใหญกวาตัว

สวนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ

อักษรธรรมดา โดยใชสีแดง หรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน

 ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปน q ข อ มู ล ข า วสารที่ มี ส ภาพเป น ภาพ  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก, แถบบันทึก,
เอกสาร : แสดงชั้นความ
ฟลมบันทึกภาพทุกประเภท, สิ่งบันทึกที่สามารถ
เขียน, ภาพถาย, แผนที่, แผนภูมิ,
ลั บที่กลางหนากระดาษทั้ง
แสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใดๆ :
แผนผัง และสําเนาสิ่งของดังกลาว
ดานบนและดานลางของทุก
แสดงชั้ น ความลั บ ไว ที่ ต  น และปลายม ว นฟ ล  ม
นั้น : แสดงชั้นความลับในลักษณะ
หนาเอกสารนั้น ถาเอกสาร
หรือตนและปลายของขอมูลขาวสาร หรือบนวัสดุ
เดียวกับเอกสาร ถาเอกสารนั้นมวน
เข า ปกให แ สดงไว ที่ ด  า น
หรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไมสามารถแสดงชั้นความ
หรือพับไดใหแสดงชั้นความลับไวให
นอกของปกหน า ปกหลั ง
ลับไวในที่ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซึ่ง
ปรากฏเห็นไดขณะที่เอกสารนั้นมวน
ดวย
มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น
หรือพับอยูดวย
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สวนที่ 3 การปรับชั้นความลับ

) ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับของหนวยงานเจาของเรื่อง

c หนวยงานเจาของเรื่องเห็นควรให ) เมื่อหนวยงานเจาของเรื่องปรับชั้นความลับแลว ใหแจงหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับการ
แจกจายทราบ เพื่อใหมีการแกไขชั้นความลับโดยทั่วกัน
ทําการปรับชั้นความลับ
d ผบ.ตามสายงานมี อํ านาจปรั บ ชั้ น ) เมื่อพิจารณาเห็นวา “การกําหนดชั้นความลับไมเหมาะสม” แตตองแจงใหผูกําหนด
ชั้นความลับเดิมทราบ
ความลับได
e กํ าหนดระยะเวลาในการปรั บ ชั้ น ) หนวยงานเจาของเรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนา/หนาแรกของ
ขอมูลขาวสารแตละฉบับ โดยแสดงไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม เพื่อให
ความลับลวงหนา
ทราบวา เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวลวงหนานั้นจะปรับชั้นความลับได โดยไมตองยืนยัน
ใหทราบอีก
) ใหขีดฆาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม แลวแสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กําหนด
f การแกไขชั้นความลับ
ใหม(ถามี) ไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนขอมูลขาวสารดังกลาว และให
จดแจงการปรับชั้นความลับนั้นไวใน ทขล.ดวย ในกรณีที่เห็นสมควร หน.หนวยงานของ
รัฐจะกํ าหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่หนาแรกของเอกสาร หรือแสดงชั้น
ความลับตามสภาพขอมูลขาวสารลับแลวแตกรณี
g คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย ) ขอมูลขาวสารมีคํ าวินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใด ใหถือวาขอมูล
ขา วสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแลว เวนแตมีการฟองคดีตอศาล และศาลหรือ
คําพิพากษาเปนอยางอื่น

หมวดที่ 3 การทะเบียน
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่ดังนี้

สวนที่ 1 นายทะเบียน
หน.หนวยงานรัฐแตงตั้ง จนท.ควบคุมและรับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับขึ้นภายในหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบเรียกวา “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และจะ
แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามความเหมาะสม
ดวยก็ได
9 ผช.นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ : มีหนาที่ปฏิบัติการ
แทนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย
9 นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ : (อยางนอย)ตองจัดใหมี
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับประกอบดวย ทะเบียนรับ,
ทะเบียนสง, และทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แยก
ตางหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวย

n ดํ าเนินการทางทะเบี ยนขอมูลขา วสารลับใหเ ปนไปตาม
ระเบียบนี้
o เก็บรักษาแบบเอกสารตางๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตาม
ระเบียบนี้ และบรรดาขอมูลขาวสารลับในความควบคุม
ดูแลไวในที่ปลอดภัย
p เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
และ ผช.นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของ
รัฐอื่นๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปนประจํา
q ประสานงานกั บ ผู  ค วบคุ มทะเบียนความไววางใจตามที่
กําหนดในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
เพื่ อ กํ าหนดตั ว บุ ค คลที่ จ ะเข า ถึ ง ชั้ น ความลั บ ตามความ
เหมาะสม + ความรับผิดชอบ
r ปฏิ บั ติง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล ข า วสารลับ ตามที่
กํ าหนดไวในระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หน.หนวยงานของรัฐ

การรักษาความปลอดภัยขั้นมูลฐาน

6-9
สวนที่ 2 การตรวจสอบ
“เมื่อสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารลับไดรู หรือ อาจรูถึงขอมูลขาวสารลับ
หรือ เมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ขอมูลขาวสารของราชการ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา”

หน.หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย :
b นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เปน ประธานกรรมการ
b เจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวาสองคน เปน กรรมการ
) ทําการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และ
การมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
อยางนอยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัวหนา
หนวยงานรัฐนั้นทราบและสั่งการตอไป

หมวดที่ 4 การดําเนินการ
สวนที่ 1 การจัดทํา

(2) นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอนขอมูลขาวสารลับ
ดังกลาวไวในทะเบียนควบคุม

) การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ให หน. สวนที่ 4 การสงและการรับ
หนวยงานของรัฐกําหนดจํานวน จนท.ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จํา
) ภายในบริเวณหนวยงานเดียวกัน : (ทุกชั้นความลับ) ตองใช
เปนตอภารกิจ และ จํากัดใหทราบเทาที่จําเปนเทานั้น
ใบปกขอมูลขาวสารลับปดทับขอมูลขาวสารลับ
) ใหแสดง…(1) ชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง (2) เลขที่
ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และ(3) เลขที่หนาของจํานวน ) การสงออกนอกบริเวณหนวยงาน : ตองบรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสงสอง(2)ชั้นอยางมั่นคง
หนาทั้งหมดไวทุกหนาของขอมูลขาวสารลับ (ทั้งนี้จะแสดงชื่อ
บนซองหรือภาชนะชั้นใน ใหจาหนา…
หนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได)
(1) เลขที่หนังสือนําสง
) ใหแสดง…(1) ชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง และ(2) เลข
(2) ชื่อหรือตําแหนงผูรับ
ที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมดไวที่กลองหรือหีบหอของขอมูลขาว
(3) หนวยงานผูสง
สารลับนั้น (ทั้งนี้จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได)
(4) ทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ(ดานหนา +
สวนที่ 2 การสําเนาและการแปล
ดานหลัง)
บนซองหรือภาชนะชั้นนอก ใหจาหนาระบุขอความเชน
) การสําเนา – แปลเอกสาร – เขา/ถอดรหัสขอมูลขาวสารลับ
เดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน แตไมตองมีเครื่อง
ตองบันทึก…จํานวนชุด, ยศ – ชื่อ - ตําแหนงของผูดําเนิน
หมายแสดงชั้นความลับใดๆ
การ และชื่อหนวยงานของรัฐที่จัดหาไวที่ขอมูลขาวสารลับ
 ใบตอบรับ : หามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไวในใบตอบรับ
ฉบับตนที่ตนครอบครอง และที่ฉบับสําเนา ฉบับคําแปล ฉบับ
แตใหระบุ…
เขารหัส หรือฉบับถอดรหัส แลวแตกรณีดวย
กรณี จนท.นําสารถือขอมูล
(1) เลขที่หนังสือสง
) การบันทึกขางตน จะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได
ขาวสารลับไปเอง… ใหรอรับ
(2) วัน เดือน ป
ใบตอบรับคืนมาดวย
(3) จํานวนหนา
สวนที่ 3 การโอน
(4) หมายเลขฉบับ
) การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานของรัฐหรือการโอน
และเจาของเรื่องเดิม(นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ)เก็บรักษา
ภายในหนวยงานเดียวกัน ให (1) จนท.ผูโอนและ จนท.ผูรับ
ใบตอบรับนั้นไว จนกวาจะไดรับขอมูลขาวสารลับนั้นคืน หรือ
โอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนไวเปนหลักฐาน และ
ยกเลิกชั้นความลับ หรือทําลายขอมูลขาวสารลับนั้นแลว
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“การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงานภายในประเทศ
ไทย จนท.นําสารให หน.หนวยงานของรัฐ (หรือผูซึ่ง หน.หนวยงาน
ของรัฐมอบหมาย)มีอํานาจอนุญาตใหกระทําได และใหนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก ”

|

การสงขอมูลขาวสารลับภายในประเทศ จะจัดใหมี

ผูอารักขาการนํ าสารดวยก็ได โดยเจาหนาที่นําสารและ
ผูอารักขาการนําสาร มีหนาที่ ดังนี้
 รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่
นําออกนอกบริเวณหนวยงาน และเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยู
ในความดูแลใหปลอดภัย
 จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ถานายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ หรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได
~ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูต
โดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปดวย
ตนเองก็ได

การสงขอมูลขาวสารลับแกผูรับตามจาหนา
9 ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
(1) ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หนวยงาน
ของตน
(2) แจงใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
; ในกรณี ที่ ส ถานที่ นํ าส ง อยู  ห  า งไกลและไม ส ามารถ
เดินทางกลับภายในวันเดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภั ย จนกว า จะส ง มอบแก น ายทะเบี ย นข อ มู ล
ขาวสารลับหรือผูรับตามจาหนา
; ในกรณีที่เจาหนาที่นํ าสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหผูอ ารักขาการนํ าสารปฏิบัติหนาที่แทน และให
รายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว

การสงโทรคมนาคม :
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย

" การปฏิบัติที่สําคัญในการสงและรับขอมูลขาวสารลับ
 การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอกประเทศ : จะสงทางโทรคมนาคมไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
โดยวิธีการอื่นใดก็ได แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
 กรณีที่ จนท.สารบรรณทราบวาขอมูลขาวสารที่รับไวเปนขอมูลขาวสารลับ : ใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับ
 ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ : ลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบตอบรับนั้นแกผูนําสง หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานของ
รัฐที่เปนผูสง และลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับกอนที่จะดําเนินการอยางอื่น
 กรณีที่ผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได : ใหผูรับนําขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ตามระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
 กรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา : ใหผูรับตามจาหนาแจงตอนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อใหลงทะเบียนในทะเบียนขอ
มูลขาวสารลับโดยไมชักชา

สวนที่ 6 การยืม
สวนที่ 5 การเก็บรักษา

) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ(หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) พิจารณาดวยวาผูยืม
มีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดหรือไม
) ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไว
ในที่ปลอดภัย และใหกํ าหนดระเบียบการเก็บ ) ถาเปนเรื่องของหนวยงานอื่น กอนใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
เจาของเรื่องนั้นกอน โดยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทําบันทึกการยืม
รั ก ษาข อ มู ล ข า วสารลั บ ไว เ ป น การเฉพาะตาม
พรอมทั้งจดแจงการยืมไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย
คําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย
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สวนที่ 7 การทําลาย

สวนที่ 10 การเปดเผย

) กรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุด เสี่ยงตอการ n กรณีที่ หน.หนวยงานของรัฐ หรือ จนท.ของรัฐมีคําสั่งให
รั่วไหลอันจะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ หน.หนวย
เป ด เผยขอมูลข า วสารลั บใดโดยมีข อ จํ ากัดหรือ เงื่อนไข
งานของรัฐจะพิจารณาสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้น
เชนใด ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับนั้นไดตามขอจํากัดหรือ
ได หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําลาย
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
) นอกจากกรณีแรกแลว หน.หนวยงานของรัฐจะสั่งทําลายขอมูล o กรณี ที่ ข  อ มู ล ข า วสารลั บ ใดไม มี เ ครื่ อ งหมายแสดงชั้ น
ขาวสารลับไดตอเมื่อไดสงขอมูลขาวสารลับ ใหหอจดหมายเหตุ
ความลับไว ให จนท.ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผย
แหงชาติพิจารณากอนวาไมมีคุณคาในการเก็บรักษา
ขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่นั้นไดรูหรือควรจะ

หน.หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับ
ประกอบดวย :
b นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เปน ประธานกรรมการ
b เจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวาสองคน เปน กรรมการ

รู  ข  อ เท็ จ จริ ง ว า ข อ มู ล ข า วสารนั้ น ได มี ก ารกํ าหนด
ชัน้ ความลับแลว

) เมื่อคณะกรรมการฯ ไดทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจด
แจงการทําลายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ และจัดทํา
ใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย
) ใบรับรองการทําลาย : ใหเก็บไวเปนหลักฐานไมนอยกวาหนึ่ง(1)ป

สวนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
) ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน :

(1) แผนการเคลื่อนยาย
(2) แผนการพิทักษรักษา
(3) แผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ
เพื่อนํามาปฏิบัติเปนลําดับชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ

สวนที่ 9 กรณีสูญหาย
) ใหผูทราบขอเท็จจริง ดําเนินการดังนี้.(1) รายงานขอเท็จจริงที่เกี่ยวของให หน.หนวยงานของรัฐที่ตน
สังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป
(2) ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสาร
ลับสูญหายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย

ดูเอกสาร ทขล.(ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544) หนา ข – 25 ถึง ข - 29
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การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517

“การรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่ คือ
มาตรการที่กําหนดขึ้น เพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแก
ทีส่ งวน, อาคาร และสถานที่ของสวนราชการ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ, เจาหนาที่ และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกลาว
ใหพนจากการโจรกรรม, การจารกรรม และการกอวินาศกรรม
หรือเหตุผลอื่นใด อันอาจทํ าใหเสียสมรรถภาพการปฏิบัติ
ภารกิจของสวนราชการได ”

ขอพิจารณาในการวางมาตรการ รปภ.เกี่ยวกับสถานที่

ความมุงหมาย…
9 มาตรฐานการ รปภ.เกี่ยวกับสถานที่ของสวนราชการ
9 เปนแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
เกีย่ วกับสถานที่ของสวนราชการ ในเรื่อง.¾ การ รปภ.สถานที่ที่ตั้งขึ้นใหม หรือ ขยายออกไป
¾ การประเมินคาการ รปภ.สถานที่ที่มีอยูเดิม
¾ ใหสวนราชการดําเนินมาตรการ รปภ.ใหมีความ
เหมาะสมกับระดับความสําคัญของสถานที่นั้นๆ
9 เปนการชวย จนท.ผูรับผิดชอบ ในการพิทักษรักษา
สถานที่ และวัตถุตางๆ ที่มีคาใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลตามความมุงหมาย

Ö ปจจัยสําคัญที่จะตองพิจารณา ไดแก
9 ลักษณะภูมิศาสตร
9 ภารกิจของสวนราชการนั้นๆ 9 สภาพของสถานที่
9 สถานการณทางเศรษฐกิจ
9 อุดมการณทางการเมืองของประชาชน 9 พฤติการณของฝายที่อาจเปนศัตรู
Ö ระดับการรักษาความปลอดภัยของสถานที่หนึ่งๆ ยอมมีความแตกตาง ตองแยกพิจารณาการวางมาตรการปองกัน
อาคารและสถานที่เปนเรื่องๆ แลวแตความสําคัญของภารกิจ, สิ่งที่เปนความลับ และ ทรัพยสิน
Ö การออกแบบกอสรางที่สงวน, อาคารสถานที่ หรือ เครื่องกีดขวางของทางราชการที่มีความสําคัญหรือความลับ
ตองพิทักษรักษาใหสถาปนิกหรือวิศวกรผูออกแบบกอสรางใหพิจารณาในเรื่องความปลอดภัย โดยหารือกับ จนท.
ควบคุมการ รปภ.ของสวนราชการนั้น หรือ องคการรักษาความปลอดภัย ทัง้ นี้ใหอยูในความรับผิดชอบของ หน.
สวนราชการนั้น
การสํารวจ/ตรวจสอบการ รปภ.เกี่ยวกับสถานที่
ขัน้ ตอนการปฏิบัติของ จนท.ควบคุมการ รปภ….
ขั้นที่ 1 วางแนวทางสํารวจ, วิเคราะหสภาพแวดลอม, หลักฐาน
ในการปฏิบัติ และ ขอบกพรองที่มีมาแลว
ขั้นที่ 2 สํารวจบริเวณพื้นที่และอาคารสถานที่โดยละเอียด
ขั้นที่ 3 จัดทํารายงานการตรวจสอบ/สํารวจ, ชี้ขอบกพรอง
มาตรการที่ใชอยูในปจจุบัน และเสนอแนวทางแกไข

ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่
1 ภยันตรายที่เกิดจากปรากฎการณธรรมชาติและอุปทว
เหตุ เชน พายุ, ฟาผา, นํ้าทวม, เพลิงไหม, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผนดินไหว ฯลฯ
1 ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 2 ประเภท
¾ การกระทําโดยเปดเผย เชน การโจมตีของฝาย
ตรงขาม, การโจรกรรม, การกอความไมสงบ
หรือการจลาจล
¾ การกระทําโดยทางลับ เชน การจารกรรม, การ
กอวินาศกรรม
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มาตรการรักษาความความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
เครื่องกีดขวาง

การใหแสงสวาง

คือ เครื่องมือที่ใชปองกัน – ขัดขวาง – หนวงเหนี่ยว…
การใหมีแสงสวางก็เพื่อจะใหมองเห็นบริเวณรั้ว และ
บุคคล, สัตว, หรือยานพาหนะที่ไมมีสิทธิ์เขาไปในพื้นที่ รปภ. เขตหวงหามตางๆ โดยชัดเจนในเวลามืด และจะไดมองเห็น
โดยใชเครื่องกีดขวางเปนแนวเขตของพื้นที่ โดยใหเขาถึงพื้นที่ ผูท ี่บุกรุกเขามาในสถานที่
อยาง ชาๆ กอใหเกิดสภาพทางจิตวิทยาและทางวัตถุ ทําใหไม
กลาเขาหรือหนวงเหนี่ยวการลวงลํ้า เพื่อให จนท.รปภ.มีโอกาส
ตรวจ – หยุดยั้ง – จับกุมได
อีกทั้งเปนการประหยัดจํ านวน จนท.รปภ.และเปนการ
การใหแสงสวาง มี 2 วิธีคือ
บังคับใหบุคคล/ยานพหานะที่จะผานเขา - ออกตองผานเฉพาะ
9 การใหแสงสวางโดยตรง คือ การพุงแสงสวางไป
ตามทางที่กําหนดให เพื่อสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ
ยังจุดใดจุดหนึ่งที่ตองการ เชน ที่ตัวอาคาร, รั้ว
เครื่องกีดขวางโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ชนิด
หรือประตู เปนตน
9 เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ
9 การใหแสงสวางกระจายรอบตัว ทําใหมีแสงสวาง
….ทะเล, แมนํ้า, ลําคลอง, หนาผา, เนินดินที่ไดดัด
ทัว่ บริเวณ ดวงไฟควรอยูในระดับสูงพอที่จะชวยให
แปลงใหเปนประโยชนในการกั้น
มองเห็นเครื่องกีดขวางตางๆ ไดชัด
9 เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึ้น
ในกรณีเปนรั้วแบบทึบ ตองใหมีแสงสวางสองให
…..รั้วทึบ, รั้วโปรง, เครื่องกั้นถนน, ลวดหีบ
เห็นพื้นที่ไดทั้งสองดานและตองใหรัศมีสองสวางของดวง
ไฟดวงหนึ่งทับเลยเขาไปในรัศมีของดวงขางเคียง เพื่อ
เพลง, ลวดหนาม, ลูกกรงเหล็ก, กําแพง, กุญแจ
มิใหเกิดพืน้ ที่อับแสงระหวางรัศมีของดวงไฟ
ตูนิรภัย, พื้นที่ถากถาง ฯลฯ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
1. หนาที่

จํานวน

ที่ตั้ง

การติดตอสื่อสาร

ระบบสัญญาณแจงภัย

การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

เจาหนาที่เวร รปภ. ประจําวัน มีหนาที่…กํากับดูแลการปฏิบัติงานของยามรักษาการณโดย
9 กําหนดผลัด ใหมีการตื่นตัวอยูเสมอ
9 มีการบันทึกระหวางปฏิบัติหนาที่
หนาที่

2. จํานวน

ที่ตั้ง

การติดตอสื่อสาร

ระบบสัญญาณแจงภัย

การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

พิจารณาปจจัยดังนี้.9 จุดออนของสถานที่
9 จํานวนชองทางเขา-ออก 9 จํานวนพื้นที่หวงหาม
9 จํานวนเจาหนาที่ภายใน
9 ลั ก ษณะของงานและทรัพย 9 จํานวนยานพาหนะผานเขา 9 จํ านวนบุ ค คลผ า นเข า - 9 เวลาพักผอนของ จนท.
- ออก
ออกพื้นที่
สินที่พึงพิทักษรักษา
รปภ.
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หนาที่

จํานวน

การติดตอสื่อสาร

3. ที่ตั้ง

ที่ทําการของเจาหนาที่ รปภ.สถานที่
9 ควรอยูในบริเวณที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสะดวก
หนาที่

จํานวน

ที่ตั้ง

หนาที่

จํานวน

ที่ตั้ง

การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

9 ภายในที่ตั้งควรมิที่เก็บอาวุธ เครื่องมือสื่อสาร และมีระบบสัญญาแจงภัย

4. การติดตอสื่อสาร

9 ควรมีโทรศัพทเพื่อใชการติดตอสื่อสาร

ระบบสัญญาณแจงภัย

ระบบสัญญาณแจงภัย

การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

9 ควรกําหนดวิธีการหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นสํารองไว เชน ใชวิทยุ หรือพลนําสาร

การติดตอสื่อสาร

5. ระบบสัญญาณแจงภัย

การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

9 วิธีการสําหรับตรวจและแจงใหทราบ เมื่อมีการเขาใกล หรือลวงลํ้าเขามาในพื้นที่ รปภ.
9 ใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ทางไฟฟา หรือทางเครื่องกล
9 เชน แผนโลหะ เสนลวด คลื่นแสง คลื่นเสียง กับดัก เปนตน ที่จะใหเกิดสัญญาณเมื่อมีผูบุกรุก โดยการนําไปติดกับประตู หนาตาง
ตูเก็บเอกสาร หองนิรภัย กําแพง รั้ว พื้น ฯลฯ
9 หรือ การใชโทรทัศนวงจรปดติดตั้งไว ณ บริเวณที่มีความสําคัญ ๆ
หนาที่

จํานวน

ที่ตั้ง

การติดตอสื่อสาร

ระบบสัญญาณแจงภัย

6. การฝกอบรม

เครื่องแบบ+อาวุธ

เจาหนาที่ รปภ. ควรไดรับการฝกอบรมและใหรูในเรื่องตาง ๆ คือ.9 การปองกันการจารกรรม และการกอวินาศกรรม ตลอดจน 9 จุดสําคัญของสถานที่นั้น รวมทั้งที่ตั้งสวิตซไฟฟาที่สําคัญๆ และ
ภยันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง
9 การติดตอสื่อสารในหนวย รปภ.
9 ระบบที่ใชแสดงตน ซึ่งสถานที่นั้น ๆ ไดกําหนดไว
9 วิธีตอสูปองกันตนเองตามความเหมาะสม
หนาที่

จํานวน

ที่ตั้ง

การติดตอสื่อสาร

9 ในขณะปฏิบัติหนาที่…ควรแตงเครื่องแบบ

ระบบสัญญาณแจงภัย

การฝกอบรม

7. เครื่องแบบ+อาวุธ

9 ถามีอาวุธก็ตองเปนอาวุธที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งมีความ
สามารถในเรื่องการใชอาวุธเปนอยางดี

การควบคุมบุคคล และยานพาหนะ
การควบคุมบุคคล

b การบันทึกหลักฐาน สําหรับผูที่มาประชุม-ติดตอ-เยี่ยม

b บัตรผานสําหรับบุคคลภายใน เพื่อใชแสดงวาเปนผูที่ได
เยียน-ซอมแซม-รับสงสิ่งของ โดยใหมีรายละเอียด คือ
รับอนุญาตใหผานเขาไปในพื้นที่ที่มีการ รปภ. ได
(1) วันเวลาที่ผานเขา - ออก (2) ชื่อ สัญชาติ
b ปายแสดงตนสํ าหรับบุคคลภายนอก เพื่อแสดงวาเปน
(3) ที่อยู/สถานที่ทํางาน
(4) เหตุผลที่มาติดตอ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาในพื้นที่ได “ในฐานะอะไร” b จัดใหมีที่พักสําหรับผูมาติดตอไวตางหาก ไมควรอนุญาต
และ ใหติดปายแสดงตนไวในที่เห็นไดชัดเจน(ที่อกเสื้อ)
ใหเขาพบยังที่ทํางาน
เมือ่ เขาไปในพื้นที่ที่มีการ รปภ.
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การควบคุมยานพาหนะ

p บันทึกหลักฐาน ยานพาหนะเขา-ออก เชน
(1) วัน เวลา ที่ยานพาหนะผานเขา
p จนท.ตรวจสอบยานพาหนะ ประจําอยูที่ชองทางเขา-ออก
ทําหนาที่…
(2) ชื่อคนขับและคนโดยสาร
(1) ตรวจสอบบุคคล/สิ่งของ ในยานพาหนะ
(3) เลขทะเบียนยานพาหนะ
(4) จํานวนและลักษณะสิ่งของที่บรรทุกที่นําเขา/นําออก
(2) ควบคุมการใชเสนทางและที่จอดรถ ตามที่อนุญาตให
(5) วัตถุประสงคและสถานที่ที่ยานพาหนะจะเขาไป
เทานั้น
(6) วัน เวลา ที่ยานพาหนะผานออก
p ที่จอดรถ ตองใหอยูหางจากตัวอาคารที่สําคัญ และ/หรือ
สิง่ ของที่ติดเพลิงงายตองไมนอยกวาหก(6)เมตร

พืน้ ที่ที่มีการรักษาความปลอด
พื้นที่หวงหาม

เปนพื้นที่ที่มีการพิทักษรักษาสิ่งที่เปน
“พื้นที่ที่การกําหนดขอบเขตโดยแนชัด ซึ่งมีขอจํากัดและการ
ควบคุมการเขา-ออกเปนพิเศษ เพื่อจะพิทักษสิ่งที่เปนความลับ, ความลับ ตลอดจนบุคคลสํ าคัญ หรือทรัพยสินหรือวัสดุ
บุคคล, ทรัพยสินวัสดุ และสิ่งอุปกรณของทางราชการใหปลอดภัย ทีส่ ําคัญของทางราชการ
โดยกํ าหนดมาตรการในแตละเขตใหมีระดับแตกตางตามความ ; เขตหวงห า มเฉพาะ บุคคลที่จะเขาไปไดจะตองไดรับ
สําคัญ”
อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการนั้นๆ เสียกอน
(1) ที่เก็บอาวุธ
พื้นที่ควบคุม เปนพื้นที่ที่อยูติดตอ/อยูโดยรอบ
(2) ที่เก็บเชื้อเพลิง
(3) ชุมสายโทรศัพท
พื้นที่หวงหาม ภายในเขตพื้ น ที่ ค วบคุมตองมีระเบียบการ
(4) กองบังคับการของทหาร
ควบคุมบุคคลและยานพาหนะ เพื่อชวยกลั่นกรองเสียชั้นหนึ่ง
(5) หองปฏิบัติงาน หน.สวนราชการ
กอนที่จะใหเขาถึงพืน้ ที่หวงหาม
; เขตหวงหามเด็ดขาด คือ เขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เปนความลับ
การปองกันอัคคีภัย
ตลอดจนบุคคลหรือ สิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งจะตองพิทักษ
รักษา
 กําหนดมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย
(1) ศูนยปฏิบัติการสื่อสาร
 เครือ่ งอุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัย
(2) หองปฏิบัติการลับ
 กําหนดจํานวนเจาหนาที่ระงับอัคคีภัย
(3) หองปฏิบัติการของ ผบ.ชั้นสูง
 กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ระงับอัคคีภัย
(4) หองหรือสถานที่ขณะที่ใชในการประชุม
(5) หองนิรภัย เปนตน
 กําหนดแผนการขนยายเอกสาร และสิ่งของ
 การติดตอสื่อสาร
 การฝกซอมและการอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

ดูภาพพื้นที่ที่มีการ รปภ. หนา ข – 30 ถึง ข – 31

ดูแบบฟอรมแผนปองกันอัคคีภัย หนา ข – 10 ถึง ข – 12
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ขอสังเกตและระมัดระวังสิ่งผิดปกติ
 ตรวจพบวาเอกสารลับของทางราชการในหนวยสูญหายโดยไมทราบสาเหตุ หรือไดมี
การลักลอบถายสําเนาเอกสารลับ โดยผูไมมีอํานาจหนาที่
 ตรวจพบเห็นเอกสารลับของทางราชการอยูในครอบครองของผูที่ไมเกี่ยวของ หรือ
ไมมีอํานาจหนาที่
 มีขาวเกี่ยวกับความลับของทางราชการไปเปดเผยทางสื่อมวลชน
 มีบุคคลในหนวยชอบสอดรูสอดเห็นในเรื่องตาง ๆ ของทางราชการ
 ปรากฎมีรองรอยการลอบเขามาในหนวยทหารโดยไมทราบสาเหตุ
 ตรวจพบวามีรองรอยการลอบเขาไปในพื้นที่หวงหามหรือหองเก็บเอกสารทางราชการ
 มีบุคคลที่อยูในองคกรที่เปนภัยสมัครเขารับราชการเปนพลทหารประจําการ
 ตรวจพบวามีบุคคลปลอมแปลงบัตรประจํ าตัวทหารประจํ าการ ซึ่งอาจนํ าไปใช
ประโยชนในทางมิชอบ หรือเปนภัยตอการ รปภ.ของหนวยทหารได
 ปรากฎยานพาหนะจอดทิ้งอยูในสถานที่ซึ่งลอแหลมตอการเกิดอันตรายตอสถานที่
ของทางราชการ โดยไมทราบสาเหตุ
 มีขาววา มีการลอบนําวัตถุระเบิดเขามาในพื้นที่ หรือปรากฎวามีวัตถุระเบิดสูญหาย
ไปจากหนวยงานที่ครอบครองวัตถุระเบิดโดยไมทราบสาเหตุ
 สังเกตติดตามบุคคลที่เขามาขายของหาบเร ในหนวยทหารหรือบานพักขาราชการ
 ควบคุม ติดตามบุคคลและยานพาหนะที่เขามาติดตอธุรกิจในหนวย หากทําไดควร
จัดที่จอดรถสําหรับบุคคลภายนอกใหหางไกลจากสถานที่สําคัญของทางราชการ
 สังเกตบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอหรือมั่วสุมกับบุคคลในครอบครัวขาราชการใน
บริเวณบานพักในหนวย
 ตรวจสอบและติดตามพฤติการณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเจาหนาที่ รปภ. ผูบังคับ
บัญชาอยางตอเนื่อง
 มีการแจกจายใบปลิว หรือเอกสารยุยงหรือบัตรสนเทหใ นหนวยทหาร โดยไมทราบ
ผูกระทํา
 มีการยุยงใหเรียกรองสิทธิตาง ๆ
 มีการนัดชุมนุมประทวง จนถึงขั้นเดินขบวน
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