ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ
วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550

กอง 3 สํานักขาวกรองแหงชาติ

คํานํา
ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550 ไดปรับปรุง
แกไขมาจากระเบียบกรมประมวลขาวกลาง วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2524 เพื่อกําหนด
วิธีปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสํานักขาวกรองแหงชาติ
และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
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การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
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ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ
วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และในฐานะองคการรักษาความปลอดภัยฝาย
พลเรือน จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ.2550”
ขอ 2 ใหยกเลิก “ระเบียบกรมประมวลขาวกลางวาดวยการรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2524”
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นๆ ของสํานักขาวกรองแหงชาติที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
กลาวทั่วไป
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการ ลูกจาง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ รวมถึงบุคคลอื่นที่เขามาในพื้นที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติทุกแหง
ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 6 ระเบียบนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนหลักและแนวปฏิบัติในการพิทักษรักษาสิ่ง
ที่เปนความลับและทรัพยสินของทางราชการ ตลอดจนขาราชการ ลูกจาง บุคคลซึ่งปฏิบัติงาน
ของ สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหรอดพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม
การกอการราย การบอนทําลาย หรือเหตุอื่นใด อันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการของ สํานักขาวกรองแหงชาติ
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ขอ 7 ให กอง 3 ทําหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรอง
แหงชาติ ควบคุมและดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย วางแผน ใหคําปรึกษา แนะนํา
และชวยเหลือแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
การรักษาความปลอดภัยของกองตางๆ หรือหนวยงานเทียบเทากอง ใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
ขอ 8 ใหผูอํานวยการกอง 3 เปนเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ ทําหนาที่ควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ใหผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองแตงตั้งขาราชการใน
สังกัดเปนเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกอง และอาจแตงตั้งผูชวยเพิ่มขึ้นไดตาม
ความเหมาะสม แลวแจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ
สํานักขาวกรองแหงชาติทราบภายใน 10 วัน
ขอ 9 ใหเลขานุการกรมเปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของสํานักขาวกรองแหงชาติ และแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการกรม เปนผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ใหผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง แตงตั้งหัวหนางานธุรการ
หรือขาราชการในกองนั้นๆ เปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของกอง และอาจแตงตั้งผูชวยนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับเพิ่มขึ้นอีกตามความเหมาะสม เพื่อทําหนาที่ควบคุมทะเบียน ขอมูล
ขาวสารลับในแตละกองใหเปนไปตามระเบียบนี้
และแจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ ทราบภายใน 10 วัน
ขอ 10 การรักษาความปลอดภัยใหถอื เปนหนาที่อยางเครงครัดของขาราชการ
ลูกจาง และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติทุกคน โดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยกอง และเจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
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ขอ 11 หากเกิดกรณีบกพรอง เสียหาย หรืออาจกระทบกระเทือนถึงการรักษา
ความปลอดภัย ผูทราบเหตุการณตองรายงานผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบโดยเร็ว
ขอ 12 ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการ
สํานักขาวกรองแหงชาติ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13 ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ ตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ทุก 5 ป หรือตาม
ความเหมาะสม
หมวดที่ 2
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ขอ 14 ในกรณีที่มีการรับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไป หรือสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติ
14.1 เมื่อผูสอบแขงขันผานการสอบขอเขียนแลว ใหสํานักงานเลขานุการ
กรมจัดทําบันทึกประวัติตามแบบ รปภ.1 ของผูสอบผานแลวสงมายังกอง 3 เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติชั้นตน
14.2 เมื่อผูสอบแขงขันผานการสอบสัมภาษณแลว ใหสํานักงานเลขานุการ
กรมสงบุคคลนั้นมากอง 3 เพื่อพิมพลายนิ้วมือและดําเนินการตรวจสอบประวัติโดยละเอียด ตอไป
ขอ 15 ในกรณีที่กองหรือหนวยงานเทียบเทากองจะรับสมัครหรือรับโอนบุคคล
ใดเขามาปฏิบัติราชการในกองหรือหนวยงานเทียบเทากองนั้น ๆ นอกเหนือจากการรับสมัครตาม
ขอ 14 ใหดําเนินการดังนี้
15.1 ขออนุมัติตัวบุคคลตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
15.2 เมื่อไดรับอนุมัติตัวบุคคลแลว ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง
นั้น ๆ สงบุคคลผูไดรับอนุมัติ พรอมบันทึกประวัติบุคคลโดยละเอียดตามแบบ รปภ.1 ไปยัง
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กอง 3 เพื่อทําการสัมภาษณ พิมพลายนิ้วมือ และดําเนินการตรวจสอบประวัติกอนเพื่อเสนอให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง
ขอ 16 กรณีที่มีบุคคลขอบรรจุกลับเขารับราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติ
ใหมใหดําเนินการดังนี้
16.1 ใหสํานักงานเลขานุการกรมเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่ออนุมัติในชั้นตน
16.2 เมื่อไดรับการอนุมัติชั้นตนแลว ใหสํานักงานเลขานุการกรมสงเรื่อง
พรอมแบบ รปภ.1 ใหกอง 3 ดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด แลว
รายงานผลใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากอนเสนอใหผูบังคับบัญชาลงนามอนุมัติ
ขอ 17 เมื่อกอง 3 ไดดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลตาม
ขอ 14, ขอ 15 และ ขอ16 เสร็จสิ้นแลวใหเสนอผลการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อ
ทําการบรรจุหรือรับโอนกลับเขารับราชการใหมตอไป
ขอ 18 เมือ่ บรรจุบุคคลตามขอ 14 ขอ 15 และ ขอ 16 เขารับราชการแลว
ใหดําเนินการดังนี้
18.1 ใหผูอํานวยการกองเจาสังกัดชี้แจงใหบุคคลผูนั้นทราบในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยเบื้องตน โดยย้ําใหสํานึกถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยของทางราชการ
18.2 จัดใหมกี ารอบรมในเรื่องระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานัก
ขาว-กรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
18.3 เมื่อไดผานการอบรมตามขอ 18.2 แลว ใหผูเขารับการอบรม
ลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับ รปภ.สขช.7 (รปภ.17) เมื่อเขารับตําแหนงทันที
แลวสงไปยังกอง 3
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ขอ 19 หามเปดเผยผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลตาม ขอ 17
ใหเจาของประวัติหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของทราบ เวนแตไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
ใหเปดเผยตามอํานาจพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 หากมีการละเมิด
กอใหเกิดความเสียหายจะมีโทษตามกฎหมาย
ขอ 20 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนของทางราชการ ตองใหบุคคลภายนอกมาปฏิบัติ
ราชการที่มีลกั ษณะเปนงานประจําภายในพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติหรือหนวยงานภายนอก
ของสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ที่มีเหตุ
จําเปนนั้น ๆ ดําเนินการขอใบรับรองความไววางใจ (รปภ.3) จากสวนราชการตนสังกัดของบุคคล
ผูนั้น แลวสําเนาแจงใหกอง 3 ทราบ พรอมแนบประวัติบุคคล (แบบ รปภ.1) ดวย
ขอ 21 ในกรณีที่จะใหขาราชการ ลูกจาง และบุคคลใดในสังกัดปฏิบัติงานใน
หนาที่ตองเขาถึงชั้นความลับมากขึ้นไป ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
นั้น ๆ จะตองพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเสียกอน แลวสงรายชื่อบุคคลที่จะเขาถึงชั้นความลับ
ดังกลาวไปยัง กอง 3 เพื่อทําการตรวจสอบประวัติและพฤติการณเพิ่มเติม และเสนอผลความ
ไววางใจใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติพิจารณาอนุมัติ
ขอ 22 เมื่อผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ตองการเปลี่ยนแปลง
ความไววางใจของขาราชการ ลูกจาง และบุคคลใดในสังกัด ใหสงรายชื่อบุคคลนั้น พรอมทั้งแจง
วัตถุประสงคและเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงระดับความไววางใจไปยังกอง 3 ทําการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
พิจารณาลงนามในใบรับรองความไววางใจ (รปภ.3) ตอไป
ขอ 23 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองจัดทําทะเบียนความไววางใจ (รปภ.4)
ของบุคคลที่ไดรับอนุมัติใหเขาถึงชั้นความลับตามขอ 21 และของบุคคลที่ไดรับการเปลีย่ นแปลง
ความไววางใจตามขอ 22 แลวสงสําเนาทะเบียนความไววางใจไปยังกอง 3
บุคคลใดที่ผานการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามวรรคแรกถึงชัน้ ความลับ “ลับ
ที่สุด” หรือ “ลับมาก” แลว เมื่อกองหรือหนวยงานเทียบเทากองจะมอบหมายใหปฏิบัติงานเรื่อง
ดังกลาวใหลงทะเบียนชื่อบุคคลนั้นๆ ในทําเนียบ “ลับที่สุด”หรือ“ลับมาก” (รปภ.5) ดวย
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ขอ 24 ในกรณีที่ประวัติของบุคคลใดไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดแจงไวแลวตาม
แบบ รปภ.1 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองที่เปนเจาสังกัดแจงใหบุคคลนั้น บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบรปภ.สขช.6 (รปภ.1/1) แลวสงไปยังกอง 3 ภายใน 30 วัน นับแต ไดมีการ
เปลี่ยนแปลง
ขอ 25 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองดําเนินการใหบุคคลซึ่งปฏิบัติราชการ
ในสังกัด บันทึกประวัติบุคคลโดยละเอียดตามแบบ รปภ.1 ขึ้นใหมทุกรอบ 5 ป แลวสงไปยัง กอง 3
ขอ 26 บุคคลที่พนจากภารกิจหรือหนาที่ที่ตองเขาถึงชั้นความลับ “ลับทีส่ ุด”
หรือ “ลับมาก” ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองคัดชื่อบุคคลผูนั้นออกจากทําเนียบลับที่สุด
หรือลับมาก (รปภ.5) แลวใหคืนเอกสารและหลักฐานตางๆ ทั้งหมดใหกับผูที่มอบหมายภารกิจ
หรือผูที่แตงตั้ง และตองชี้แจงใหบุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ
ของภารกิจหรือหนาที่ที่เคยเขาถึงชั้นความลับที่กลาวแลวอีกดวย
ขอ 27 กอนที่บุคคลใดจะพนจากหนาที่ในการปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรอง แหงชาติไมวากรณีใดๆ ใหปฏิบัติดังนี้
27.1 ผูบังคับบัญชาตองชี้แจงใหบุคคลผูนั้นไดทราบถึงความเสียหาย
ตอความมั่นคงของชาติและโทษตามกฎหมายในการเปดเผยขอมูลขาวสารลับของสํานักขาวกรองแหงชาติใหบุคคลอื่นใดไดทราบ
27.2 เมื่อไดชี้แจงจนเปนที่เขาใจแลว ใหบุคคลนั้นทําบันทึกลงนาม
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบันทึกรับรองการรักษาความลับ เมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่ตาม
แบบ รปภ.สขช.8 (รปภ.18) แลวสงใหกอง 3
ขอ 28 บุคคลที่พนจากหนาที่ในการปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ
แลว เมื่อจะกลับเขาปฏิบัติงานใหม ตองดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณบุคคลใหมตามระเบียบนี้
ขอ 29 ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองตองรับผิดชอบดูแล
พฤติการณ หรือการเปลี่ยนแปลงของขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ในสังกัด ที่อาจเปนผลกระทบกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัย และรายงานพฤติการณ
ดังกลาวใหกอง 3 ทราบดวย
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ขอ 30 เมื่อตองใหบุคคลภายนอกเขามากอสราง ซอมบํารุง ติดตั้งอุปกรณ หรือ
เขามาประกอบกิจกรรมใด ๆ ในพื้นทีข่ องสํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งในสวนกลางและสถานที่
ปฏิบัติงานของสํานักขาวกรองที่ตั้งอยูภายนอก ใหสํานักงานเลขานุการกรมหรือ กองเจาของเรื่อง
แจงใหกอง 3 ทราบ และดําเนินการดังนี้
30.1 สงรายชื่อและแจงวัตถุประสงคในการเขาพื้นที่ พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สงใหกอง 3 เพือ่ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเบื้องตน
30.2 แจงใหบุคคลดังกลาวทราบและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่อยูในพื้นที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ
30.3 ตองมีเจาหนาที่กองเจาของเรื่องควบคุมดูแลตลอดเวลา และจนกวาจะ
เสร็จสิ้นการทํางาน ในกรณีที่ตองทํางานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตองมีเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกองควบคุมดูแลจนกวาจะเสร็จสิ้นการทํางาน
หมวดที่ 3
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ขอ 31 ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับแบงเปน 3 ชั้นคือ
1. ลับที่สุด ภาษาอังกฤษ ใชคําวา TOP SECRET
2. ลับมาก ภาษาอังกฤษ ใชคําวา SECRET
3. ลับ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา CONFIDENTIAL
ขอ 32 ใหผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับไดทั้ง 3 ชั้น
ขอ 33 การกําหนดชั้นความลับภายในกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง ให
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองอาจมอบอํานาจใหขาราชการภายในกอง
เทาที่จําเปน ซึ่งมีตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทาขึน้ ไปเปนผูกําหนดชัน้ “ลับมาก” และ “ลับ” ได
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ขอ 34 การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสาร ผูรับมอบหมาย หรือเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของตองพิจารณาถึงองคประกอบในการกําหนดชัน้ ความลับ และใหเหตุผลบันทึกลงในชอง
การดําเนินการในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) ทั้งนี้ชั้นความลับตองใหสูงเทากับ
ขอความตอนใดตอนหนึ่ง ที่จัดอยูในชั้นสูงสุด
ขอ 35 การจัดทําขอมูลขาวสารลับ จะตองกระทําโดยบุคคลที่มีอํานาจหนาที่
หรือไดรับมอบหมาย ซึ่งไดรับความไววางใจไมต่ํากวาชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น และ
จัดทําในสถานที่ที่ปลอดภัย
ขอมูลขาวสารลับที่ดําเนินการแลว ตองใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ดําเนินการทางทะเบียนกอนสงออก
วัสดุ หรือกระดาษที่อยูในกระบวนการจัดทําใหทําลายทันที ถาเปนการจัดทํา
โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหลบหรือทําลาย หรือถาตองการจัดเก็บไวใชประโยชนตอง
เก็บรักษาไวเชนเดียวกับการเก็บขอมูลขาวสารลับ
ขอ 36 ขอมูลขาวสารลับใหแสดงเครื่องหมายชั้นความลับ ชื่อหนวยงานเจาของ
เรื่อง เลขที่ชดุ ของจํานวนชุด และเลขที่หนาของจํานวนหนาทั้งหมด
ขอ 37 การแจกจายขอมูลขาวสารลับ ตองดําเนินการผานนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ โดยอาศัยหลักการจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน
ถาเปนขอมูลขาวสารลับที่แจกจายใหเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และไม
ประสงคจะใหผูอื่นสําเนา หรือแสวงประโยชนใหบันทึกขอความ “การสําเนาแจกจายตองไดรับ
อนุญาตจากสํานักขาวกรองแหงชาติ กอน”
ขอ 38 การปรับชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ ลด เพิ่ม หรือยกเลิกชัน้
ความลับ ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับของกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง
ที่เปนเจาของเรื่องหรือผูไดรับมอบหมาย
กองหรือหนวยงานเทียบเทากองซึ่งเปนเจาของเรื่องสามารถปรับชัน้ ความลับของ
ขอมูลขาวสาร ลด ยกเลิกชั้นความลับลวงหนาได โดยแสดงการลดหรือยกเลิกชั้นความลับลวงหนา
ไวบนปกหนาหรือหนาแรก
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ขอ 39 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองสงชื่อและลายมือชื่อของนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับและผูชว ยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของแตละกองหรือหนวยงานเทียบเทา
กองแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไวเพื่อใหเปนหลักฐานในการพิสูจนทราบการติดตอและลายมือชื่อ
ในใบตอบรับ
ขอ 40 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองตรวจสอบขอมูลขาวสารลับที่อยูใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) ทุก 6 เดือน หรือตามดุลพินิจของเจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งกอง 3 จะเปนผูรวบรวมผลการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
ขอ 41 การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง ให
เจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนไวเปนหลักฐาน และ
จดบันทึกแจงการโอนขอมูลขาวสารลับนั้นในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) ดวย
ขอ 42 การเวียนหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารลับทุกชั้นความลับภายในสวน
ราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติบริเวณเดียวกัน ทุกชั้นความลับ ตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับ
ปดทับขอมูลขาวสารลับตามชั้นความลับนั้นๆ
ขอ 43 การสงขอมูลขาวสารลับทุกชั้นความลับออกนอกหนวยงานตองบรรจุซอง
หรือภาชนะทึบแสงสองชั้น
บนซองชั้นในใหระบุชั้นความลับทั้งดานหนาและดานหลัง และที่หนังสือ ชื่อ
หรือตําแหนงผูรับและหนวยงานผูสง
ใบตอบรับใหแนบไวที่หนาซองในของขอมูลขาวสารลับและไมตองระบุชนั้
ความลับและชื่อเรื่อง ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป จํานวนหนาและหมายเลขฉบับ เก็บรักษาใบตอบรับ
ไวจนกวาจะไดรับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับ หรือทําลายขอมูลขาวสารลับนั้น
บนซองชั้นนอก ใหระบุเหมือนซองชัน้ ในแตไมตอ งระบุชนั้ ความลับการนําสง
ขอมูลขาวสารลับตองบรรจุลงในภาชนะที่มั่นคง และลั่นกุญแจ การสงขอมูลขาวสารลับตองกระทํา
โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้น หรือผูมีอํานาจหนาที่เขาถึงขอมูลขาวสารลับเรื่องดังกลาว
และตองเปนผูที่ไดรับอนุมัติความไววางใจไมต่ํากวาชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
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ขอ 44 การนําสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ
44.1 สงสายการทูต โดยใชถุงเมลการทูต เจาหนาที่นําสาร ซึ่งมีฐานะ
ทางการทูตจะตองไดรับมอบอํานาจ และไดรับความไววางใจไมต่ํากวาชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับนั้น
44.2 การสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับขอมูลขาวสารลับตอง
เขารหัสกอนสง
44.3 การสงทางโทรคมนาคมตองใชระบบการรหัส และใหดาํ เนินการ
ตามขอปฏิบัติและคําแนะนําของกอง 2
ขอ 45 การรับขอมูลขาวสารลับ ใหถือปฏิบัติดังนี้
45.1 ขอมูลขาวสารลับที่บรรจุในซองหรือภาชนะใหนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ลงทะเบียนรับ
ขอมูลขาวสารลับนั้นกอน และแจกจายไปยังกองของบุคคลที่ถูกระบุชื่อหรือระบุชื่อพรอมตําแหนง
ใหบุคคลนั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยตรง เปนผูเปดซอง หรือภาชนะนั้น ถาเปนกรณีเรงดวน
อาจดําเนินการไปไดกอน และนํามาลงทะเบียนภายหลัง
45.2 ขอมูลขาวสารลับที่ไดรับจากระบบโทรคมนาคม และจัดทําเปน
เอกสารแลว ผูรับขอมูลขาวสารลับนั้นตองเปนบุคคลที่ผานการรับรองความไววางใจแลวเทานั้น
และใหนํามาลงทะเบียนรับขอมูลขาวสารลับ
ขอ 46 การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ
46.1 ขอมูลขาวสารลับที่มีสภาพเปนเอกสาร หรืออยูในรูปแบบอื่น
46.1.1 ใหเจาหนาที่ผูครอบครองหรือควบคุมดูแล เก็บขอมูลขาวสาร
ลับในตูเก็บขอมูลขาวสารลับ โดยแยกเปนเฉพาะเรื่อง
46.1.2 ใหเก็บขอมูลขาวสารลับในตูเหล็กหรือตูที่มั่นคงแข็งแรง และ
ปดล็อคดวยกุญแจที่มั่นคง
46.1.3 ใหลง วัน เดือน ป เวลาเปด-ปด ตูเก็บรักษาขอมูล
ขาวสารลับและลายมือชื่อผูเปด-ปด พรอมทั้งลงเวลาตรวจและลายมือชื่อผูตรวจทุกครั้ง
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46.1.4 หามเก็บขอมูลขาวสารลับไวบนโตะทํางาน หรือในลิ้นชัก
โตะทํางาน หรือที่อื่น ซึง่ อาจเปนการเสี่ยงตอการรักษาความปลอดภัย เวนแตเปนการเก็บ
ชั่วคราวในระหวางการปฏิบัติงานประจําวัน
46.2 การเก็บขอมูลขาวสารลับไวในระบบคอมพิวเตอร ตองจัดเก็บลงใน
สื่อบันทึกขอมูล เชน แผนดิสก ซีดรี อม เทปบันทึก หรืออุปกรณอื่นที่ใชจัดเก็บขอมูล โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ หามเก็บในเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับระบบ
เครือขาย ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามขอกําหนดและคําแนะนําของศูนยสารสนเทศสํานักขาวกรอง
แหงชาติ
46.3 การเก็บขอมูลขาวสารลับตองเก็บไวในสถานที่ซึ่งเปน “พื้นที่
หวงหาม” ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ขอ 47 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองจัดใหมีตูเก็บลูกกุญแจรวมของตูเก็บ
ขอมูลขาวสารลับอยูในพืน้ ที่หวงหามเฉพาะ เมื่อหมดเวลาปฏิบัติงาน ใหผูครอบครองลูกกุญแจ
นําลูกกุญแจมาเก็บไวที่ตูรวมดังกลาว และหามนําออกนอกสถานที่ราชการ ตูเก็บลูกกุญแจ รวม
ตองใชกุญแจที่มั่นคงแข็งแรง และใหนําลูกกุญแจใสซองเก็บรักษาไวที่นายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ
ขอ 48 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองใชกุญแจที่มั่นคงล็อคตูเก็บลูกกุญแจ
รวม กรณีใชกุญแจรหัสใหบันทึกเลขรหัสลูกกุญแจบรรจุใสซองที่ระบุชั้นความลับปดผนึก มอบ
ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเก็บรักษา
ขอ 49 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองรวบรวมลูกกุญแจสํารองและเลขรหัส
ลูกกุญแจ ตามขอ 47 และ ขอ 48 ใสภาชนะ
ขอ 50 การนําขอมูลขาวสารที่กําหนดชั้นความลับออกนอก สํานักขาวกรองแหงชาติ ตองกระทําเปนลายลักษณอักษรและไดรบั อนุมัติกอน
50.1 ขอมูลขาวสารชั้น “ลับที่สุด” ตองไดรับอนุมัติจาก ผูอํานวยการ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
50.2 ขอมูลขาวสารชั้น “ลับมาก” และ “ลับ” ตองไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองขึ้นไป
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ขอ 51 ในกรณีที่กองหรือหนวยงานเทียบเทากองมีขอมูลขาวสารลับอยูในครอบครอง
เปนจํานวนมาก และจําเปนตองเก็บรักษา ใหกองจัดเก็บดวยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได
ขอ 52 การสําเนาขอมูลขาวสารลับ คัดลอก ถายหรือแปลเปนภาษาใดๆ ทั้งฉบับ
หรือแตเพียงบางสวน ใหติดตอขอรับสําเนาหรือสําเนาคําแปลขอมูลขาวสารลับนั้นจาก เจาของ
เรื่องเดิม ถามีความจําเปนตองจัดทําสําเนาเพิ่มเติมหรือแปลเอง ตองขออนุญาตจาก เจาของเรื่อง
เดิมกอนทุกครั้ง เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในราชการสําคัญ ใหผูอํานวยการกองหรือ
หัวหนาหนวยงานเทียบเทากองนั้นๆ สั่งทําสําเนาเพิ่มเติม หรือแปลขอมูลขาวสารนั้นไปกอนได
แลวแจงเหตุผลและจํานวนสําเนาที่ไดทําเพิ่มขึ้น หรือเหตุผลในการแปล พรอมทั้งสงสําเนาคํา
แปลใหเจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็ว
ขอ 53 การจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารลับหรือแปลขอมูลขาวสารลับ ใหปฏิบัติ
ดังนี้
53.1 ดําเนินการโดยบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ ซึ่งไดรับความไววางใจไม
ต่ํากวาชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ และทําในสถานที่ที่ปลอดภัย
53.2 ตองรักษาขอความและรูปเดิมของขอมูลขาวสารลับไวทุกประการ
ถาไมสามารถรักษารูปเดิมไวได ก็ตองรักษาขอความเดิมไวใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งบันทึก
ชื่อและ ตําแหนงผูรับรองสําเนาถูกตองหรือรับรองคําแปลไวดวย
53.3 ตองแสดงชื่อสวนราชการที่จัดทําสําเนาเพิ่มเติมหรือแปล โดยใช
ที่ของขอมูลขาวสารลับเดิม และระบุวาสําเนาหรือแปลจากขอมูลขาวสารลับเดิมชุดที่เทาใด
พรอมทั้งแสดงหมายเลขชุดของจํานวนชุดที่จัดทําหรือแปลขึ้นใหม และหมายเลขหนาของ
จํานวนหนาทั้งหมดไวทุกหนาของขอมูลขาวสารลับ ดังนี้
ชื่อสวนราชการที่จัดทํา
สําเนา หรือแปลจากเอกสารชุด….
จํานวนชุดที่สําเนา/แปล…..ชุด
ยศ,ชื่อ,ตําแหนงของผูดําเนินการ
วัน เดือน ป ที่สําเนา/แปล/การรหัส
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53.4 ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนผูรับผิดชอบในการลงทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) และการแจกจายใหปฏิบัติตามขอ 37
ขอ 54 ในกรณีขอมูลขาวสารลับฉบับหนึ่ง มีขอความหลายตอน ซึ่งแตละตอน
มีชั้นความลับไมเทากัน และมีความจําเปนตองใหบุคคลใดไปดําเนินการ บุคคลนั้นจะตองไดรับ
ความไววางใจไมต่ํากวาชั้นความลับของขอความสวนนั้น ทั้งนี้ใหยึดหลัก “การจํากัดใหทราบ
เทาที่จําเปน” แลวใหบันทึกการรับมอบขอมูลขาวสารลับดังกลาวดวย
ขอ 55 การยืมขอมูลขาวสารลับใหปฏิบัติดังนี้
55.1 การยืมระหวางกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
55.1.1 หนวยงานผูยืมจะตองมีหนาที่หรือไดรับมอบหมายให
ดําเนินการในเรื่องที่ยืมนั้น
55.1.2 หนวยงานผูใหยืมจะใหยืมไดเฉพาะขอมูลขาวสารลับที่ตน
เปนเจาของเรื่องเทานั้น ถาเปนขอมูลขาวสารลับตางกองหรือของสวนราชการภายนอกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาของเรื่องเดิมกอน
55.1.3 ใหหนวยงานผูยืมทําหลักฐานการยืมและการสงคืนเปน
ลายลักษณอักษร โดยทําบันทึกการยืมและจดแจงการยืมไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
(ทขล.3) ดวย
55.1.4 ใหเจาหนาที่นําสารเปนผูรับสงขอมูลขาวสารลับที่ยืม ถา
หนวยงานผูยืมประสงคจะรับเอง ผูที่จะรับขอมูลขาวสารลับนั้นไดจะตองเปนนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับ หรือผูชว ยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ หรือผูที่หัวหนาหนวยงานนั้นมอบหมาย
55.1.5 ใหหนวยงานผูยืมสงคืนขอมูลขาวสารลับที่ยืมทันที เมือ่
หมดความจําเปนตองใช
55.2 การยืมระหวางกองกับสวนราชการภายนอก ใหปฏิบัตติ าม ขอ55.1
โดยอนุโลม และใหบันทึกหรือแสดงขอความระบุไวในขอมูลขาวสารลับที่ใหยืมนั้น ใหเห็นเปน
ที่เดนชัดวา “หามเปดเผยขอความในขอมูลขาวสารลับกอนไดรบั อนุญาตจากสํานักขาวกรอง
แหงชาติ”
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ขอ 56 การทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหปฏิบัติดังนี้
56.1 กรณีขอมูลขาวสารลับของสวนราชการอื่น หามทําลาย เมื่อหมด
ความจําเปนใชประโยชน ใหสงคืนเจาของเรื่องเดิม
56.2 ขอมูลขาวสารลับของสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหปฏิบัตดิ ังนี้
56.2.1 ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองที่
ประสงคจะทําลายขอมูลขาวสารลับ ขออนุญาตทําลายจากเจาของเรื่องเดิมเสียกอน
56.2.2 ขอมูลขาวสารลับทุกชั้นความลับทําลายไมได เมื่อครบ
ยี่สิบป และหรือเปนขอมูลขาวสารลับที่ไมไดใชประโยชนและหมดความจําเปน ใหยกเลิกชั้น
ความลับกอนการทําลาย
56.2.3 ขอมูลขาวสารชั้น "ลับที่สุด" สามารถทําลายได ในกรณีที่
เสี่ยงตอการรั่วไหลหรือกอใหเกิดอันตรายตอสํานักขาวกรองแหงชาติ และตองไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติกอน
56.2.4 ใหผูอํานวยการกอง 3 ในฐานะเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวม และสงบัญชี ขอ
ทําลายขอมูลขาวสารลับใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณาคุณคาในการเก็บรักษากอน
ทําลาย
56.2.5 ใหผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
แตงตั้งผูรับผิดชอบการทําลายจํานวน 3 คน คือ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธาน และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีก 2 คน ซึ่งไดรับความไววางใจไมต่ํากวาชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ
ที่จะทําลายนั้น
56.2.6 ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกจดแจงการทําลาย
ลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) และจัดทําใบรับรองการทําลาย เพื่อเก็บรักษาไว
เปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ป
ขอ 57 หามขาราชการ ลูกจาง และบุคคลซึ่งปฏิบัติราชการใน สํานักขาวกรองแหงชาติ กระจายขอมูลขาวสารลับใหบุคคลซึ่งไมมีอํานาจหนาที่ไดทราบเปนอันขาด การละเมิด
ถือเปนการผิดวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
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การใหขอมูลขาวสารลับหรือการใหสัมภาษณอยูในอํานาจของผูอํานวยการสํานัก
ขาวกรองแหงชาติเทานั้น เวนแตไดมอบหมายใหโฆษกและรองโฆษกสํานักขาวกรองแหงชาติ
ดําเนินการแทน

หมวดที่ 4
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ขอ 58 มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามระเบียบนี้ ครอบคลุม
ถึงสถานที่ปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติทุกแหง
ขอ 59 ใหกอง 3 รวมกับกองหรือหนวยงานเทียบเทากองดําเนินการสํารวจ
ตรวจสอบ และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรอง
แหงชาติ จัดทําแผนการปฏิบัติ ทั้งในยามปกติและฉุกเฉินไวสองชุด โดยเก็บไวที่กอง 3 หนึ่งชุด
และที่กองหรือหนวยงานเทียบเทากองนั้นหนึ่งชุด ทั้งนี้ใหพิจารณาปรับปรุงแผนอยางนอยปละ 1
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ
ขอ 60 กอง 3 มีอํานาจกําหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยสําหรับบุคคลภายนอก
ที่มาติดตอราชการ
กอง 3 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของสํานัก
ขาวกรองแหงชาติทุกแหง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกพืน้ ที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ของกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกอง
รายงานเสนอขออนุมัติจากเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยสํานักขาวกรองแหงชาติกอน
ในกรณีที่ตองกําหนดพื้นที่เปน “เขตหวงหามเฉพาะ” หรือ “เขตหวงหามเด็ดขาด”
ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง ซึ่งเปนเจาของพื้นที่และกอง 3 รวมกันพิจารณา ใหบุคคลผาน
เขา-ออกพื้นที่ดังกลาว
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ขอ 61 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองสงรายชื่อขาราชการในสังกัดใหกอง 3
เพื่อออกคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ขอ 62 ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
จัดนายตรวจเวรฯ หัวหนาเวรฯ ผูชว ยหัวหนาเวรฯ และตํารวจรักษาการณ ปฏิบัติหนาที่เวร
รักษาความปลอดภัยประจําวันสํานักขาวกรองแหงชาติตลอดเวลา สวนสถานที่ปฏิบัติงานของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ ที่ตั้งอยูภายนอกใหหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ จัดใหมกี ารรักษาความ
ปลอดภัยประจําวันตามความเหมาะสม
ผูที่ละทิ้งการปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย โดยมิไดมีบันทึกการเปลี่ยนเวร
หรือแทนเวรหรือไมมีเหตุอันสําคัญจําเปนเรงดวนของทางราชการ ถือวามีความผิดทางวินัย
ขอ 63 ใหสํานักงานเลขานุการกรมจัดเวรพนักงานขับรถยนตประจําวัน เพื่อชวย
ปฏิบัติภารกิจของเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ พรอมสงรายชื่อ
ให กอง 3 ทราบ
ขอ 64 การควบคุมการเปด-ปดสถานที่ปฏิบัติงานของสํานักงานใหญ สํานักขาวกรองแหงชาติในเวลาราชการ ใหปฏิบัติดังนี้
64.1 ใหกอง 3 จัดใหมีตูเก็บลูกกุญแจรวมของกองและหนวยงานเทียบเทา
กองตางๆ เปนสวนกลาง ติดตั้งไวที่หองเวรรักษาความปลอดภัย
64.2 ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่เปด-ปดสถานที่ปฏิบตั ิงานของกองหรือ
หนวยงานเทียบเทากอง สงมอบลูกกุญแจใหเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ เก็บไวที่ตูเก็บลูกกุญแจรวม ใหเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัย
บันทึกการรับ-สง เปนหลักฐานตามแบบ รปภ.สขช.5
ขอ 65 การควบคุมการเปด-ปดสถานที่ปฏิบัติงานของสํานักงานใหญ สํานักขาวกรองแหงชาตินอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ใหปฏิบัติดังนี้
65.1 ใหผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองแจงชื่อ
ขาราชการที่จะมาปฏิบัติหนาที่ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบลวงหนาทุกครั้ง พรอมบันทึกลงในแบบขอเปดหองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามแบบ รปภ.สขช. 4
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65.2 ในกรณีไมอาจแจงใหทราบลวงหนาไดตามขอ 65.1 ใหผูรับ
คําสั่งมาปฏิบัติหนาที่ทําบันทึกชี้แจง ใหเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานัก
ขาวกรองแหงชาติทราบ พรอมบันทึกลงในแบบขอเปดหองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามแบบ
รปภ.สขช.4 แลวสงใหเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
เสนอใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบตอไป
ขอ 66 การควบคุมการเปด-ปดสถานที่ปฏิบัติงานของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ที่ตั้งอยูภายนอก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ใหหัวหนาของหนวยงานนั้นๆ
กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นไดตามความเหมาะสม
ขอ 67 ใหมีมาตรการควบคุมการผานเขา-ออก ของขาราชการ ลูกจาง และ
บุคคลซึ่งปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ โดยใชบัตรแสดงตนตามที่ กอง 3 กําหนด
67.1 ในการผานเขาบริเวณสถานที่ทําการของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ตองแสดงบัตรแสดงตนใหเจาหนาที่ตํารวจรักษาการณประจําวันตรวจทุกครั้งที่ผาน
67.2 กรณีบุคคลภายนอกที่มาติดตอภายในสํานักขาวกรองแหงชาติ
ใหแลกบัตรแสดงตนกับเจาหนาที่ตํารวจรักษาการณประจําวันกอนเขาพื้นที่
67.3 ติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาเมื่ออยูภายในพื้นที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ โดยใหคลองหรือติดบัตรแสดงตนในระดับอกเทานั้น
ขอ 68 ใหสํานักงานเลขานุการกรมจัดเจาหนาที่ประจําหองประชาสัมพันธ เพื่อ
ทําหนาที่อํานวยความสะดวกแกบุคคลภายนอกผูมาติดตอหรือมาเยี่ยม ใหเจาหนาที่ประจําหอง
ประชาสัมพันธจัดทําบันทึกหลักฐานสําหรับบุคคลภายนอกผูมาติดตอหรือมาเยี่ยม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
68.1 วัน เดือน ป ที่มาติดตอหรือมาเยี่ยม
68.2 ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ผูมาติดตอหรือมาเยี่ยม
68.3 ตําบลที่อยู สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท
68.4 บุคคลที่ตองการพบและเหตุผลที่มาติดตอหรือมาเยี่ยม
68.5 เวลาที่มาติดตอ
68.6 เวลากลับ
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ในกรณีที่ผูมาติดตอหรือมาเยี่ยมไดรับอนุญาตใหผานเขาไปในพื้นที่หวงหาม
ใหผูรับการติดตอหรือผูรับการเยี่ยมเปนผูดูแลรับผิดชอบบุคคลดังกลาวตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่
หวงหาม
ขอ 69 ใหสํานักงานเลขานุการกรมสงบันทึกหลักฐานผูมาติดตอหรือผูมาเยี่ยมให
กอง 3 ทราบดวย และใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
เปนผูตรวจ
ขอ 70 การออกบัตรผานและบัตรแสดงตนในพื้นที่ทําการของสํานักขาวกรองแหงชาติ อยูภายใตการดําเนินการและควบคุมของ กอง 3
ขอ 71 ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือชํารุด ผูถือบัตรจะตองปฏิบัติดังนี้
71.1 บัตรสูญหาย ใหรายงานผูบังคับบัญชาและ กอง 3 โดยทันที และ
นําใบแจงความและใบเสร็จรับเงินคาใชจายในการทําบัตรใหมจากกลุมบริหารงานการคลัง
สํานักงานเลขานุการกรม สงกอง 3 เพื่อออกบัตรใหม
71.2 บัตรชํารุด ใหรายงานผูบังคับบัญชา และทําคําชี้แจงรายละเอียด
พรอมสงคืนบัตรเดิมใหกอง 3 เพื่อออกบัตรใหม
ขอ 72 กรณีที่ผูถือบัตรพนจากหนาที่ราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติ ให
สงคืนบัตรแสดงตนแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกองนั้นๆ และใหเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกองนําสงกอง 3 ภายใน 10 วัน นับจากวันที่พนจากหนาที่
ราชการ หากไมสงคืนใหถือวาผูนั้นมีความผิดฐานยักยอกทรัพยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ขอ 73 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ทําการของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ แจง รายชื่อบุคคลภายนอกที่ตองมาติดตอราชการเปนประจําให
กอง 3 เพื่อพิจารณาออกบัตรผานเขา-ออกในพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ
73.1 การออกบัตรหรือปายกํากับยานพาหนะใหอยูภายใตการดําเนินงาน
และควบคุมของกอง 3
73.2 ใหกอง 3 มีหนาที่ควบคุมการจราจรและกําหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในสํานักขาวกรองแหงชาติ
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ขอ 74 เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติมี
อํานาจควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ และพิจารณา
ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยไดตามความเหมาะสม
หมวดที่ 5
การปฏิบัติเมือ่ เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ขอ 75 เมื่อบุคคลใดทราบวาไดเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือ
สงสัยวาอาจเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน เชน
ขาวสาร หรือขอมูลขาวสารลับ ฯลฯ ของสํานักขาวกรองแหงชาติ ไดเกิดรั่วไหลขึ้น ไมวาภายใน
หรือภายนอกสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหดําเนินการระงับและหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
พรอมรายงานใหผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง และเจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบโดยเร็ว และพิจารณาดําเนินการลงโทษ
ทางวินัยหรืออาญาตอผูกระทําความผิด
หมวดที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ขอ 76 ใหกองหรือหนวยงานเทียบเทากองอาจกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยของกองเพิ่มเติมอีกได โดยใหสอดคลองกับระเบียบนี้
ขอ 77 เพื่อความเรียบรอยและรวดเร็วในการดําเนินการรักษาความปลอดภัยตาม
ระเบียบนี้ จึงไดกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ตางๆ และแบบเอกสารเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
ที่ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517 ไดกําหนดไวดังนี้
77.1 หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ (ผนวก 1)
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77.2 หนาที่ของนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับ ของสํานักขาวกรองแหงชาติ และของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง (ผนวก 2)
77.3 หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่
เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง (ผนวก 3)
77.4 หนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
(ผนวก 4)
77.5 หนาที่ของตํารวจรักษาการณ เวรพนักงานขับรถยนต และเจาหนาที่
ประจําหองประชาสัมพันธ (ผนวก 5)
77.6 แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรอง
แหงชาติ (รปภ.สขช.1)
77.7 แบบรายงานนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ (รปภ.สขช.2)
77.8 แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของกอง (รปภ.สขช.3)
77.9 แบบบันทึกขอเปดหองทํางานนอกเวลาราชการ (รปภ.สขช.4)
77.10 แบบบันทึกควบคุมลูกกุญแจอาคารสํานักขาวกรองแหงชาติ
(รปภ.สขช.5)
77.11 แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล(รปภ.สขช.6)
77.12 แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหนาที่
ใบรับรองการรักษาความลับ (รปภ.สขช.7)
77.13 แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนตําแหนงหนาที่ ใน
การปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ (รปภ.สขช.8)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550

พลเอก
(ไวพจน ศรีนวล)
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ

ผนวก 1
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ มีหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจสอบและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งในสวนกลางและสถานที่ปฏิบตั ิงานของสํานักขาวกรองฯ
ทีต่ ั้งอยูภายนอก โดยเสนอแนะมาตรการรักษาความปลอดภัย ตอผูอํานวยการ
สํานักขาวกรองฯ และผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
2. อํานวยการและควบคุมการตรวจสอบประวัติและพฤติการณของขาราชการ ลูกจาง
สอดสอง ดูแล ความเปลี่ยนแปลงของบุคคลเหลานั้น ตลอดจน การใหคําแนะนํา
ปรึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาวสารลับ
3. อํานวยการและควบคุมการจัดเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันสํานักขาวกรองแหงชาติ และ ตํารวจรักษาการณ ตามความเหมาะสม
4. ควบคุมการปฏิบัติตอบุคคลภายนอก ที่เขามาติดตอในบริเวณพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ
5. ประสานงานและแนะนําระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแลใหขาราชการ
ลูกจางปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยสํานักขาวกรองแหงชาติ อยางเครงครัด
6. ปฏิบัติเกีย่ วกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ตามคําสั่งของผูอํานวยการสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ

ผนวก 2
หนาที่ของนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ และกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
หนาที่ของนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ
1. จัดทําทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ประกอบดวย ทะเบียนรับ-สง และทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับ แยกจากทะเบียนงานสารบรรณปกติ
2. เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับของกองตางๆ หรือหนวยงานเทียบเทากองในสังกัด และสวนราชการ
อื่นๆ ทีต่ ิดตอเกี่ยวของกันอยูเปนประจํา
3. พิทักษรักษาขอมูลขาวสารลับที่เก็บอยูในความรับผิดชอบ รวมถึงขอมูลขาวสารใน
ระบบสารสนเทศของสํานักขาวกรองแหงชาติ
4. รับและตรวจสอบใบตอบรับที่ไดรับเขามา และที่สงออกไปเพื่อใหการรับ-สง ขอมูล
ขาวสารลับเปนไปโดยถูกตอง
5. ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการแสดงเหตุผลยอในการกําหนดชั้นความลับ
การแกไขชั้นความลับ การโอน สงขอมูลขาวสารลับแลวไมมีผูรับ การยืม
การทําลาย ขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
สํานักขาวกรองแหงชาติ กฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ
6. ตรวจสอบขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับทุกรอบ 6 เดือน
หรือตามความเหมาะสม

หนาที่นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของกอง
หรือหนวยงานเทียบเทากอง
1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนความไววางใจ (รปภ.4) ทําเนียบลับที่สุด และลับมาก (รปภ.5)
2. พิทักษรักษาขอมูลขาวสารลับตางๆ ของกองที่อยูในความรับผิดชอบ และบันทึกรายละเอียด
ตําแหนงหนาที่ ชั้นความลับที่ใหทราบ และจะตองเปลี่ยนแปลงแกไขใหตรงกับความเปนจริง
เสมอตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3. เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับของกองตางๆ หรือหนวยงานเทียบเทากอง
4. จัดทําทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อควบคุมการดําเนินการแสดงเหตุผลยอในการกําหนดชั้น
ความลับ การแกไขชัน้ ความลับ การโอน สงขอมูลขาวสารลับแลวไมมีผูรับ การยืม การ
ทําลาย ขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.2544 และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ
กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. ตรวจสอบขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ทุกรอบ 6 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสม
6. เสนอคําแนะนําผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง ในการปฏิบัติตอขอมูล
ขาวสารลับ

ผนวก 3
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และเจาหนาที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยประจําวันของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
หนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
1. รับผิดชอบและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
2. จัดเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากองและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เวร
3. วางแผนปองกันมิใหขอมูลขาวสารลับ หรือทรัพยสินของทางราชการสูญหายหรือ
ถูกทําลายในภาวะฉุกเฉิน เชน อัคคีภัย เปนตน
4. ดําเนินการตรวจสอบบุคคลผูเขาประชุม สถานที่ประชุม และจัดการใหการประชุม
ดําเนินไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
5. แนะนําและควบคุมดูแลใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัย
6. ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ตามคําสั่งของผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองนั้น ๆ
7. รวมมือประสานงานกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือหนวยงานเทียบเทากองอื่น ๆ

หนาที่ของเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง
1. ตรวจตราดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของขาราชการ ลูกจาง และบุคคล
ภายนอก ซึ่งปฏิบัติราชการในกอง ในดานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของกอง
หรือหนวยงานเทียบเทากองนั้นๆ
1.1 ควบคุมการเขา-ออก การติดตอธุรการของขาราชการหรือบุคคลอื่นที่เขาไปในกอง
นั้นๆ
1.2 ควบคุมดูแลนักการภารโรงใหเปดประตู หนาตาง ชองลม หรือชองทางเขา-ออก
อื่นๆ ใหเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
1.3 ตรวจตราดูแลเศษบุหรี่ที่ยังไมไดดับ ไมขีดไฟ หรือเชื้อเพลิงตางๆ ที่หลงเหลืออยู
และอาจทําใหเกิดอัคคีภัยขึ้นได และสั่งทําลายเสีย
1.4 ตรวจดูสวิตชไฟของเครื่องปรับอากาศ พัดลม วิทยุ ตลอดจนสวิตชไฟของเครื่อง
ใหแสงสวางตางๆ ใหอยูในสภาพที่ไมอาจเกิดการลัดวงจร หรือลุกไหมขึ้นได
2. ตรวจการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจาง และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติราชการในกอง
ทุกคน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
2.1 เวลาที่ไมไดอยูประจําโตะทํางานหรือเวลาหยุดพักกลางวัน ไมควรทิง้ ขอมูลขาว
สารลับไวบนโตะ
2.2 ใหใชแผนปายซึ่งมีเครื่องหมาย “ปด” และ “เปด” คนละดานสําหรับตูเอกสาร
ทุกตูเพื่อแสดงวาตูเอกสารขณะนั้นเปดหรือปด
2.3 เมื่อเลิกทํางานประจําวัน ตรวจตู โตะ เก็บเอกสารของขาราชการ ลูกจางวาไดลั่น
กุญแจเรียบรอยหรือไม และมีเอกสารใดบางที่ไมไดเก็บใหถูกตองตามหลักการ
รักษาความปลอดภัย
2.4 กระดาษราง หรือกระดาษบันทึกซึ่งไมใชแลว ใหทําลายจนไมสามารถกลับคืน
เปนรูปเดิม เปนประจําทุกวัน
2.5 ควบคุมสั่งการใหนักการภารโรงเก็บรวบรวมเอกสารหรือกระดาษที่ไมใชแลว
ของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง นําไปเผาที่เตาเผาของสํานักขาวกรอง
แหงชาติ โดยควบคุมการเผาอยางใกลชิด
2.6 ดูแลมิใหขาราชการ ลูกจาง และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติราชการในกอง
หรือหนวยงานเทียบเทากอง นําขอมูลขาวสารลับออกไปจากที่ทํางาน เวนแต
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว

2
3 ในระหวางปฏิบัติหนาที่ ถามีเหตุการณละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นให
เจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากอง
รายงานเหตุการณนั้นตอเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกอง หรือ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบทันที
4 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันแลว ใหบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
(รปภ.สขช.3) เสนอตอเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของกองหรือ
หนวยงานเทียบเทากองนั้น

ผนวก 4
หนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
หนาที่ของหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติและผูชวยฯ
1. การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ และผูชวยฯ ใหเริ่มตัง้ แตเวลา 16.30 น. ของวันที่ไดรับมอบถึงเวลา
09.00 น. ของวันรุงขึ้นระหวางปฏิบัติหนาที่ใหอยูภายในบริเวณสํานักขาวกรองแหงชาติ ถาเปนนอกเวลาหรือวันหยุดราชการ จะตองมีเจาหนาที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยคนใดคนหนึ่งอยูประจํา ณ หองเวรรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
2. สอดสอง ตรวจตราความปลอดภัยทั้งโจรกรรม การกอวินาศกรรม การจารกรรม
และอัคคีภัย ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นแกสถานที่ราชการ ตลอดจนทรัพยสินตางๆ ของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
3. ทําการปองกันหรือระงับเหตุภยันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด แลวรายงานให
เจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบทันที
4. ควบคุมการเบิกจายลูกกุญแจหองทํางานของกอง หรือหนวยงานเทียบเทากองที่เก็บ
รักษาไวที่หองเวรรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
5. ตรวจการปฏิบัติงานของตํารวจรักษาการณ เวรพนักงานขับรถยนตประจําวันอยูปฏิบัติ
หนาที่ใหครบถวน หากเจาหนาที่ดังกลาวไมมาปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยเหตุใดก็
ตามหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ ตอง
รายงานใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ทราบเพื่อพิจารณาแกไขโดยเร็ว
6. การรับหนังสือที่สวนราชการอื่นนํามาสงนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ
ใหหัวหนาเวรฯ หรือผูชว ยฯ รวบรวมไว และสงมอบใหเจาหนาที่งานสารบรรณ
สํานักงานเลขานุการกรมในวันเปดทําการ
7. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยละเอียดในแบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัย
ประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ (รปภ.สขช.1) แลวนําเสนอตอเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ เวลา 09.00 น. ของ
ทุกวันหากตรวจพบสิ่งใดบกพรองไมเหมาะสมหรือมีขอคิดเห็นควรแกไขเพิ่มเติม
ใหเสนอขอคิดเห็นนั้นๆ ประกอบดวย ในกรณีทมี่ ีการขอเปดหองทํางานนอก
เวลาราชการใหสงหลักฐานการขอเปด (รปภ.สขช.4) แนบไปดวย

ผนวก 5
หนาที่ของตํารวจรักษาการณ เวรพนักงานขับรถยนต และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
หนาที่ของตํารวจรักษาการณประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
1. การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจรักษาการณประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ ให
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2. ตรวจบุคคลที่จะผานเขามาในบริเวณพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ถาบุคคลผูนั้น
ไมมีบัตรแสดงตน ใหแลกบัตรแสดงตนกอนเขามาในบริเวณสํานักขาวกรองแหงชาติ
3. เมื่อบุคคลภายนอกแลกบัตรแสดงตน ใหแนะนําบุคคลนั้นไปพบกับเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ เพื่อลงบันทึกประจําวันในสมุดเยี่ยม และคอยดูแลมิใหบุคคลนั้น
บุกรุกเขาไปในเขตหวงหามของสํานักขาวกรองแหงชาติ
4. ในระหวางปฏิบัติงานตามหนาที่ ถามีเหตุเปนที่นาสงสัยก็ใหแจงใหเจาหนาที่เวร
รักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
5. ตรวจบัตรแสดงตนหรือเครื่องหมายสําหรับยานพาหนะของสวนราชการอื่น หรือ
ของบุคคลภายนอกที่จะเขามาในบริเวณสํานักขาวกรองแหงชาติ ถาไมมีบัตรจะ
เขามาในบริเวณสํานักขาวกรองแหงชาติมิได สําหรับรถยนตใหแลกปายกํากับยาน
พาหนะ
6. การนํายานพาหนะผานเขา-ออกตามขอ 5 ถามีพฤติการณเปนที่นาสงสัยให ตํารวจ
รักษาการณมีอํานาจสอบถาม ตรวจสอบ หรือดําเนินการไปไดตามควรแกกรณี
แลวแจงใหเจาหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ทราบ
7. การรับสงหนาที่ตํารวจรักษาการณจะกระทําโดยพลการมิได ทั้งนี้ใหอยูภายใตการ
ควบคุมกํากับดูแลของหัวหนาตํารวจรักษาการณประจําสํานักขาวกรองแหงชาติ
และใหรายงานการปฏิบัติหนาที่รักษาการประจําวันใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ

หนาที่ของเวรพนักงานขับรถยนตประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
1. การปฏิบัติหนาที่ของเวรพนักงานขับรถยนตในวันราชการใหเริ่มตั้งแตเวลา 16.30 น.
ของวันที่ไดรับมอบ ถึงเวลา 09.00 น. ของวันรุงขึ้น สวนวันหยุดราชการใหเริ่มตั้งแต
เวลา 09.00 น. ของวันที่ไดรับมอบ ถึงเวลา 09.00 น. ของวันรุงขึ้น
2. ระหวางปฏิบัติหนาที่จะตองอยูประจําภายในบริเวณสํานักขาวกรองแหงชาติตลอด
เวลาพรอมที่จะรับคําสั่งปฏิบัติหนาที่ไดทันที
3. ควบคุมดูแลรถยนตใหอยูในสภาพที่จะพรอมใชงานไดตลอดเวลา และใหเสนอแนะ
ขอแกไขเมื่อพบขอบกพรอง
4. ปฏิบัติงานรับสงใดๆ ตามคําสั่งของหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของ
สํานักขาวกรองแหงชาติ แลวใหสงมอบกุญแจรถยนตใหกับพนักงานขับรถยนต
วันรุงขึ้น
5. ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามที่หัวหนาเวรรักษาความปลอดภัย
สํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมาย
6. การแทนหนาที่พนักงานขับรถยนตประจําวันจะกระทําโดยพลการมิได หากไม
สามารถรับหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนดไว จะตองรายงานแจงการเปลี่ยนหรือการแทน
ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติทราบดวย

หนาที่ของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
1. การปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ใหเริ่มตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น.
2. ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกบุคคลภายนอกที่มาติดตอราชการหรือมีธุรกิจ
สวนตัวกับขาราชการ ลูกจาง และบุคคลซึ่งปฏิบัติราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติ
2.1 สอบถามและบันทึกหลักฐาน บุคคลภายนอกที่มาติดตอหรือมาเยี่ยมเยียนไวใน
แบบบันทึกไดจัดเตรียมไวแลวตามขอ 69
2.2 โทรศัพทแจงใหผูรับการติดตอหรือผูรับการเยี่ยมเยียนทราบ
2.3 นําผูมาติดตอหรือมาเยี่ยมเยียนไปพักรอในหองรับแขกที่ไดจัดไว สําหรับผูมา
ติดตอหรือมาเยี่ยมเยียนผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือผูบังคับบัญชา
ระดับสูง ใหติดตอขออนุญาตเสียกอน
2.4 ในกรณีที่ผูมาติดตอหรือมาเยี่ยมเยียนไดรับอนุญาตใหผานเขาไปในสถานที่
ทํางาน ใหผูมาติดตอหรือมาเยี่ยมเยียนนั้นติดบัตรแสดงตน แลวแจงใหบุคคลนั้น
ทราบวาเมื่อเสร็จธุระในการติดตอ หรือการเยี่ยมเยียนใหมอบบัตรแสดงตนคืนตอ
เจาหนาที่ตํารวจรักษาการณ
3. ใหสงมอบหลักฐานผูมาติดตอเยี่ยมเยียนตามขอ 2.1 กับเลขานุการกรม เวลา 16.30 น.
แลวใหเลขานุการกรม สงมอบหลักฐานดังกลาวแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติตอไป

รปภ.สขช.1
แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ………….
เรื่อง รายงานการปฏิบัติหนาที่เวร รปภ.ประจําวัน สขช.
เรียน จนท.ควบคุม รปภ.สขช.
ขาพเจา……………………………………………กอง….…..………….…หัวหนาเวรฯ
พรอมดวย…………………………………………………กอง…….………….ชวยหัวหนาเวรฯ
ไดรับมอบหนาที่เวร รปภ.ประจําวัน สขช. ตอจาก………………..………………..หัวหนาเวรฯ
และ…………………………….ผูชวยหัวหนาเวรฯ เมื่อวันที่………เดือน………..…พ.ศ…..…
เวลา…………….…….น.
ขณะปฏิบัติหนาที่มีเหตุการณรายงานใหทราบดังนี้
1. นายเวร รปภ.ผูใหญ ชือ่ ………………..……………..……ปฏิบัติหนาที่เวลา………น.
2. นายตรวจเวรฯ ชื่อ………………………..……...มาปฏิบัติหนาที่เวลา….น. ( ) ไมมา
3. ผูชวยหัวหนาเวรฯ ชื่อ……………………...….มาปฏิบัติหนาที่เวลา……น. ( ) ไมมา
4. พนักงานขับรถยนต ชือ่ …………………..……มาปฏิบัติหนาที่เวลา……น. ( ) ไมมา
5. การปฏิบตั ิหนาที่ของตํารวจรักษาการณ เวลา…..……….น. มีตํารวจรักษาการณที่ปอมฯ
….…นาย การปฏิบัติหนาที่เปนอยางไร……………………………………………...
6. ไฟฟาเสาวิทยุสื่อสาร (มี 2 ดวง) ติด…………..ดวง
7. การรับหนังสือราชการของสวนราชการอื่นๆ จํานวน…….ฉบับ (ลับมาก…….ฉบับ,
ลับ.…ฉบับ, ธรรมดา….ฉบับ) ไดดําเนินการกับหนังสือเหลานี้โดย…..……………….
…………………………………………………………….…………………..….…...
8. การละเมิดการรักษาความปลอดภัย………………………..………………..…..………
………………………………………………………………………….………...……
9. บันทึกการควบคุมลูกกุญแจอาคาร (แบบ รปภ.สขช.5)………………………………...
10. สภาพและสิ่งของเครื่องใชในหองเวรฯ………………………………………………..
11. เรื่องอื่นๆ และขอเสนอแนะ (ถามี)………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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วันที่……...เดือน……………….พ.ศ……….เวลา………….น. ขาพเจาและผูชวยฯ ไดสง
มอบหนาที่เวรฯใหกับ………………………………………………..…กอง……………..…….
หัวหนาเวรฯ และ…………………………………………..กอง….………....ผูชวยหัวหนาเวรฯ
พรอมกระเปากุญแจ (กุญแจหองเวรฯ, กุญแจประตูออก บชน. 2 ชุด, กุญแจตูควบคุมสัญญาณ
เตือนภัย, กุญแจปด - เปดประตูรหัส, กุญแจรวมตึกวัง) และสิ่งของเครื่องใชในหองเวรฯ ครบ
ถูกตองในสภาพเรียบรอย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)…………………………………..
หัวหนาเวร รปภ.สขช. ผูสงมอบ

(ลงชื่อ)……………………………………….
ผูชวยหัวหนาเวร รปภ.สขช. ผูสงมอบ

(ลงชื่อ)………………………………….
หัวหนาเวร รปภ.สขช. ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)……………………………………….
ผูชวยหัวหนาเวร รปภ.สขช. ผูรับมอบ

รปภ.สขช.2
แบบรายงานนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ขาพเจา…………………………………………….กอง…….……………….นายตรวจเวร รปภ.สขช.
ประจําวันที…
่ …..….เดือน………………..……..พ.ศ……………มาปฏิบัติหนาทีเ่ วลา…….…...…………น.
มีเหตุการณทคี่ วรรายงานใหทราบดังนี้
1. หัวหนาเวรฯ ชื่อ……………………………………..…….…( ) มาปฏิบัติหนาที่ ( ) ไมมา
2. ผูชวยหัวหนาเวรฯ ชื่อ………………………………..………( ) มาปฏิบัติหนาที่ ( ) ไมมา
3. พนักงานขับรถยนต ชื่อ…………………………..…………. ( ) มาปฏิบัติหนาที่ ( ) ไมมา
4. ตํารวจรักษาการณ ในหวงระยะเวลาที่มาตรวจเวรฯ มีจํานวน……….นาย
5. การละเมิดการรักษาความปลอดภัย…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………………..………………
6. เรื่องอื่นๆ และขอเสนอแนะ (ถามี)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
เมื่อวันที…
่ ……..เดือน……………………….พ.ศ………….เวลา…………….น. ขาพเจา
ไดสงมอบหนาที่นายตรวจเวร รปภ.ประจําวัน สขช. ใหกบั ………………………………….กอง……………
รับไปปฏิบัติตอไป
(ลงชื่อ)………………………………………………
นายตรวจเวร รปภ.ประจําวัน สขช.
นายเวร รปภ.ผูใหญ
ขาพเจา………………………………………………..กอง……..……………….นายเวร รปภ.ผูใหญ
ประจําวันที…
่ ………เดือน……………………………พ.ศ………….ปฏิบัติหนาที่เวลา…………..……….น.
1. เหตุการณทั่วไป……………………………………………………………………………………
2. การละเมิดการรักษาความปลอดภัย………………………………………………………………..
3. เรื่องอื่นๆ และขอเสนอแนะ (ถามี)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………….………………………
นายเวร รปภ.ผูใหญประจําวัน สขช.

รปภ.สขช. 3
แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจําวันกอง…………….
วันที…
่ ……เดือน………….พ.ศ…………

เรื่อง การปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน
เรียน เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย กอง ………..
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส……….………………………………………..เจาหนาที่เวร รปภ.
ประจําวัน กอง……….ประจําวันที่…..เดือน…………………..พ.ศ……ภายหลังเวลา 17.00 น.
ขณะที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่เวร รปภ.กอง ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. การทิ้งเอกสาร “ลับ” ไวบนโตะทํางาน
( ) ไมปรากฏ ( ) ปรากฏ ของงาน……..………..กลุมงาน……………
2. มีการใชแผนปายเครื่องหมาย “ปด” หรือ “เปด” เพื่อแสดงวาตูเอกสารนั้น “ปด” หรือ
“เปด”
( ) เรียบรอย
( ) ไมเรียบรอย ของงาน………………กลุมงาน………………
3. การล็อคตูรวมกุญแจเอกสารสําคัญ กอง………….(ตูเหล็ก) หลังเวลา 17.00 น.
( ) ปดแลว
( ) ยังไมปด
การล็อคตูรวมกุญแจหองทํางาน กอง…………หลังเวลา 17.00 น.
( ) ปดแลว
( ) ยังไมปด
4. ควบคุม นักการ-ภารโรง กอง……….ใหรวบรวมเอกสารที่ไมใชแลว นําไปเผาทําลายที่
เตาเผาเอกสาร
( ) เผาเรียบรอย ( ) ยังไมได เผา
5. การตรวจวัสดุตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได เชน กนบุหรีท่ ี่ยังไมดับ เตาไฟฟา หรือ
หมอตมน้ําไฟฟาที่เสียบปลั๊กไว ฯลฯ
( ) ไมปรากฏ ( ) ปรากฏ ของงาน………………………กลุมงาน……………
6. การตรวจ สวิตช,ปลั๊ก,สวิตชตัดตอน และสายไฟตางๆ ใหอยูในสภาพที่ไมอาจเกิดการ
ลัดวงจรลุกไหมได
( ) ไมปรากฏ
( ) ปรากฏ ของงาน…….………………..กลุม งาน……………..
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7. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. ยังมีหองทํางานที่ยังไมปด และเจาหนาที่ผูใดที่ยังปฏิบัติหนาที่
อยูนั้น (ระบุชื่อ)
ธุรการ……………….…………………………………………………………
กลุมงาน…………..……………………………………………………………
กลุมงาน………………………………………………………………………
กลุมงาน………………………………………………………………………
กลุมงาน………………………………………………………………………
8. ขาพเจาไดตรวจสอบความเรียบรอยตางๆ ภายในกองเสร็จสิ้นเมื่อ
เวลา………………………น.
9. ขอเสนอแนะ……………………….……………………………………………….….
……………………………………...………..……………………………………….
…….……………….…………………………………………………………………
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………เวลา………….น.
ขาพเจาไดมอบหมายหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยประจํากอง………………..…ใหกับ
นาย/นาง/น.ส………………………………..…..รับชวงปฏิบตั ิหนาที่ตอไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

………………………………………
เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันกอง…………

…………………………………………….....
เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันกอง………ผูรับมอบ

รปภ.สขช.4
แบบบันทึกขอเปดหองทํางาน
(นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ)
วันที…
่ …….……….………...เดือน……………...…………….……..พ.ศ…………………
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส………………………………………ตําแหนง…………….………….กอง…………..
ขอแจงตอเจาหนาที่เวร รปภ.ประจําวัน สขช. วาขาพเจาขอเปดหองทํางาน................…………….…………
กลุมงาน…………………………….….กอง……….………….เพื่อ………………………………………….
1. ขอเบิกกุญแจกอง……………..…………………หมายเลข……..………………………..
ที่หองเวรฯ ตัง้ แตเวลา……………………………..น.
2.. ขอเบิกกุญแจหองทํางาน งาน…………..……...หมายเลข……..………………………..
ที่ตูรวมกุญแจกอง ตั้งแตเวลา………………………น.
ขาพเจาขอรับรองวาจะรักษาความปลอดภัยใหแกสถานที่ตลอดเวลาที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูใน
สขช.
(ลงชื่อ)………………………………..ผูเบิกกุญแจ
(………………………………)
เมื่อเวลา…………………น. ขาพเจา……….…………………………………………….….
ตําแหนง……………………………..…………….กอง….………………..………ไดสงคืนกุญแจหองทํางาน
หมายเลข……………………….….ที่ตูรวมกุญแจกองเรียบรอยแลว และขอสงคืนกุญแจกอง………………..
หมายเลข……………….ใหกับเจาหนาที่เวร รปภ.ประจําวันที…
่ …...เดือน………….…………พ.ศ………..
และขอรับรองวากอนกลับไดปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและปดหองทํางานเปนที่เรียบรอยแลว
ลงชื่อ)…………………………..….ผูคืนกุญแจ
(……………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………..…ผูรับคืนกุญแจ
(……………………………..)
หน.เวรฯ/ ผช.หน.เวรฯ

รปภ.สขช.5

กอง

แบบบันทึกควบคุมลูกกุญแจอาคาร สขช.
วันที่…………….เดือน………………..พ.ศ…………
พวงกุญแจ
เวลารับ-สง กุญแจ
หมายเลข
เวลารับ
ผูรับ
เวลาสง

ผูสง

หมายเหตุ

สลก.

สวนกลาง
กอง 1
กอง 2
กอง 3
กอง 4
กอง 5

กอง 6
กอง 7
กอง 11
กอง 12
กอง 14
กลุมชวยอํานวยการ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมตรวจสอบฯ
สหกรณ พ.ร.ป.
สโมสร
หองออกกําลังกาย
อื่นๆ
หน.เวร รปภ.สขช.
(แบบฟอรมนี้ใหนําสง กอง ๓ พรอมแบบรายงานเวร รปภ.สขช.)

ผช.หน.เวร รปภ.สขช.

รปภ.สขช.6
(แบบ รปภ.1/1)
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล
ขาพเจา………………………………………..ตําแหนง……………………………………
กอง………………..กลุมงาน……………..……งาน………………..…….ขอแจงรายการซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ไดเคยแจงไวในแบบ รปภ.1 ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………..…เจาของประวัติ
ควบคุมการบันทึกประวัติโดย (ลงชื่อ)……………………….………………………..
(…………..………………………………)
ตําแหนง……………………………..…………………..
วัน………...เดือน………………....พ.ศ………….

รปภ.สขช.7
(แบบ รปภ.17)
บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหนาที่
ใบรับรองการรักษาความลับ
1. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดรับการอบรมวิชาการรักษาความปลอดภัยและเขาใจถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยตลอดแลว
2. ขาพเจามีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการอันอาจจะ
ไดรับเนื่อง จากการปฏิบัติราชการใน…………………………………………………..(สวนราชการ)
และขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด
3. ขาพเจาจะตองไมเปดเผยขอความลับใด ๆ ที่ขาพเจาไดมาเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน
……………….………...…………..(สวนราชการ) แกบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ ไมวาจะเปนการเปดเผย
ดายวาจา หรือลายลักษณอักษรหรือวิธกี ารอื่นใด โดยไมไดรับอนุมตั ิจาก………………………………….
……………………………………………..(สวนราชการ)
4. เมื่อพนจากหนาที่ใน…………………………………………………………………..(สวนราชการ) แลว
ขาพเจาจะมอบคืนเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของทางราชการ ทั้งที่ขาพเจาไดทาํ ขึ้นหรือไดมาระหวาง
ปฏิบัติราชการ นอกจากสิ่งที่ขาพเจาไดรับอนุมัติจาก……………………………………………………
(หัวหนาสวนราชการ) ใหยึดถือไวได
5. เมื่อพนจากหนาที่ใน………….………………………………………(สวนราชการ) แลว ขาพเจาจะยังคง
รักษาความลับที่ไดทราบจากการปฏิบัตหิ นาที่นนั้ ไวเปนความลับตลอดไป หากขาพเจาปลอยใหความลับ
ของทางราชการลวงรูไปถึงผูไมมีอํานาจหนาที่ ไมวาจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตามขาพเจาอาจถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายได

ลายมือชื่อ…………………………………….…
ยศ , ชื่อ (ตัวบรรจง)……………………..….……………
วัน เดือน ป……………………….……………

รปภ.สขช.8
(แบบ รปภ.18)
บันทึกรับรองการรักษาความลับ เมื่อพนตําแหนงหนาที่
ในการปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ
1. ขาพเจาขอรับรองวา นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ไมมสี ิ่งที่เปนความลับของทางราชการของ………………
…………..…………………………………………….(สวนราชการ) อยูในความครอบครองของขาพเจาเลย
2. ขาพเจาไดทราบและเขาใจในคําชี้แจงแนะนําจากเจาหนาที่ควบคุมการรรักษาความปลอดภั
ของ…………………………..……………….(สวนราชการ) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ ที่ขาพเจาไดเขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกีย่ วของอยูระหวางปฏิบัติราชการใน
ตําแหนง หรือหนาที…
่ ………..…………….(ตําแหนงหรือหนาที่ทจี่ ะพนไป) อยางชัดเจนแลวทุกประการ
3. เมื่อพนจากตําแหนงหนาที่ ………………………………………..(ตําแหนงหรือหนาที่ที่จะพนไป) แลว
ขาพเจาจะยังคงรักษาความลับที่ไดลวงรูเขาถึง ปฏิบัติ หรือมีสวนเกีย่ วของอยูระหวางปฏิบัติราชการไว
ตลอดไป และจะไมเปดเผยความลับของทางราชการ หรือทําใหความลับของทางราชการตองรั่วไหลโดย
วิธีการใด ๆ ใหแกบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่เปนอันขาด
4. ขาพเจาตระหนักดีวา หากขาพเจาทําใหความลับของทางราชการรั่วไหล ไมวาจะโดยเจตนาหรือประมาท
ก็ตามขาพเจาอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได
5. หากมีบุคคลผูไมอํานาจหนาที่พยายามทีจ่ ะใหขาพเจาเปดเผยความลับของทางราชการ หรือหากขาพเจาได
เห็นหรือไดทราบวามีบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ พยายามกระทําการเพื่อใหลวงรูความลับของทางราชการ
แลว ขาพเจาจะรายงานใหทางราชการทราบทันที

ลงชื่อ …………………………………….…
(ผูพนตําแหนงหรือหนาที่ไป)
ยศ ชือ่ (ตัวบรรจง) ………………………………………
ลายมือชื่อ…………………………………พยาน
(เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย)
ลายมือชื่อ…………………………….……พยาน
วัน เดือน ป……………………………….…….

