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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งสภาพแวดล้อม  
และภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ  ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างมาก  ประกอบกับตามระเบียบที่กําหนดให้
มีการทบทวนการปฏิบัติอย่างน้อยทุกห้าปี  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อปรับปรุงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
ในหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของบทนิยามคําว่า  “ที่สงวน”  ในข้อ  ๔  แห่งระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒) ชุมทางการขนส่งทางรางทุกระบบ  โรงงาน  และสถานท่ีผลิตและจ่ายน้ํา  หรือกระแสไฟฟ้า 

อันเป็นสาธารณูปโภค” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “องค์การรักษาความปลอดภัย”  ในข้อ  ๔   

แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““องค์การรักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  
หรือศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  หรือ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๕  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ในกรณีการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศด้วย” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๗  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย 
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  
เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร  มีหน้าที่ให้คําแนะนํา  ช่วยเหลือในเร่ืองการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงานของรัฐฝ่ายทหาร  และกํากับดูแล  ตรวจสอบ  พร้อมทั้งพิจารณา
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตน   
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มอบหมายหรือทําสัญญาว่าจ้างให้บุคคลภายนอกดําเนินการ 

อย่างหน่ึงอย่างใด  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกํากับดูแลผู้ได้ รับมอบหมายหรือผู้ เป็นคู่สัญญา 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวให้ต้องปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติตามระเบียบนี้ด้วย” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๙)  ของข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๙) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นกรรมการ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 

ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล   

โดยกําหนดมาตรการสําหรับใช้ปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ระหว่างรอว่าจ้าง  บรรจุ  หรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่สําคัญหรือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  เพื่อเลือกเฟ้นและตรวจสอบ
ให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัย  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 

ในกรณีที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในสัญญาว่าจ้างเก่ียวกับการกําหนดมาตรการสําหรับใช้ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกดังกล่าว  เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคหนึ่งของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ผู้ที่อยู่ระหว่างรอว่าจ้าง  บรรจุ  หรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”   
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของวรรคหนึ่งของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่สําคัญ
หรือตําแหน่งที่สําคัญของทางราชการ  หรือที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดิน”   

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ในระหว่างที่ต้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล   
ถ้าจําเป็นต้องรีบบรรจุหรือจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม  ให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการเพื่อให้บุคคลนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป” 

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๒๖/๑  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“ข้อ  ๒๖/๑  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล
ในกรณีผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ”   

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) บุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่สําคัญหรือแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในหน่วยงานของรัฐ  รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๘  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ 
เป็นความลับของทางราชการตามชั้นความลับที่จะได้มอบหมายให้ปฏิบัติโดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติ 
และพฤติการณ์บุคคลนั้น 

บุคคลใดจะได้รับการรับรองความไว้วางใจ  จะต้องผ่านการอบรมหรือชี้แจงในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภัยตามระเบียบนี้เสียก่อน  และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเข้ารับ 
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่ 

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจรับรองความไว้วางใจบุคคลโดยไม่ต้องรอฟัง 
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลได้ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีอยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลเพื่อว่าจ้าง  บรรจุ  
หรือแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใด  ถ้าจําเป็นต้องรีบว่าจ้าง  บรรจุ  หรือแต่งตั้งบุคคล 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นโดยด่วน  ก็ให้ว่าจ้าง  บรรจุ  หรือแต่งตั้งก่อนได้  โดยมีเง่ือนไข 
ว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม   
ให้ดําเนินการเพื่อให้บุคคลนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  และให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) ในกรณีที่เป็นการมอบหมายความไว้วางใจให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตําแหน่ง
หน้าที่เป็นการชั่วคราวที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี”   

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๐  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ  บุคคลนั้นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  และให้หน่วยงาน 
ของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกล่าวลงในทะเบียนความไว้วางใจ 

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไว้วางใจให้เป็นหลักฐาน  เม่ือต้องส่งบุคคลไปประชุมหรือ 
เข้าร่วมในกิจการอื่นใดที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด  หรือลับมากนอกหน่วยงานต้นสังกัด”   

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๑  วรรคสอง  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี” 

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๓  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
โดยกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน  อาคาร  และสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร  วัสดุอุปกรณ์  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ระบบสาธารณูปโภค  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และสิ่งอื่นที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนด  ที่อยู่ในอาคารและสถานที่ดังกล่าว  ให้พ้นจากการโจรกรรม  
การบุกรุก  การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม  การก่อการร้าย  หรือเหตุอื่นใดอันอาจทําให้เสียความสามารถ 
ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐได้   

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  และสิ่งอื่นซึ่งมิได้
อยู่ภายในอาคารและสถานที่ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนด   
โดยคํานึงถึงความจําเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ   

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการเพื่อพิทักษ์รักษาบุคคลสําคัญ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และทรัพย์สินของรัฐ  เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีตามวรรคหน่ึง   
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่กระทําการอื่นใดที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลสําคัญ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และทรัพย์สินของรัฐ” 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๓๔  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  อุปัทวเหตุ  และปฏิกิริยาเคมี  เช่น  พายุ  
น้ําท่วม  ฟ้าผ่า  แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  ระเบิดและเพลิงไหม้”   

ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๓๖  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ
สถานที่ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง”   

ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของข้อ  ๓๗  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“(๙) จัดให้มีอุปกรณ์เก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความจําเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ” 

ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว้  จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  อันเป็นเหตุ 
ให้สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการร่ัวไหล  หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของรัฐได้รับความเสียหาย” 

ข้อ ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๕๑  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  เพื่อให้ประสานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง  หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดําเนินการในทันทีที่เผชิญเหตุ”   

ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของข้อ  ๕๒  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือข้อสงสัยว่าเกิดการจารกรรม  การก่อวินาศกรรม  หรือการร่ัวไหล  
ซึ่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  ให้รายงานและขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เพื่อแจ้งเร่ืองให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ในด้านการสืบสวนดําเนินการต่อไป”   



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๕ บรรดาหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  
รวมทั้งแบบเอกสารต่าง ๆ  ที่ได้กําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


