
 
พระราชบัญญัติ 

ข่าวกรองแห่งชาต ิ
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของส านักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงแห่งชาติ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การข่าวกรอง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ทราบถึงความมุ่งหมาย  ก าลังความสามารถ  

และความเคลื่อนไหว  รวมทั้งวิถีทางของบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์การใด  ทั้งภายในประเทศ  

และต่างประเทศ  ที่อาจกระท าการอันเป็นพฤติการณ์เป็นภัยคุกคาม  ทั้งนี้  เพ่ือรักษาความมั่นคงหรือ

ประโยชน์แห่งรัฐและให้รัฐบาลน ามาประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายแห่งชาติ 

“การต่อต้านข่าวกรอง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือต่อต้านการกระท าของต่างชาติ  บุคคล  

กลุ่มบุคคล  หรือองค์การใด  ที่มุ่งหมายจะให้ได้ไปซึ่งความลับของชาติ  หรือท าลายความมั่นคงแห่งชาติ

โดยการจารกรรม  การบ่อนท าลาย  การก่อวินาศกรรม  และการก่อการร้าย  หรือการอื่นใดอันเป็นภัยคุกคาม  

เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐ 

“การข่าวกรองทางการสื่อสาร”  หมายความว่า  การใช้เทคนิคและการด าเนินกรรมวิธีทาง

เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสาร  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการข่าวกรอง

และการต่อต้านข่าวกรอง 

“การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน”  หมายความว่า  การให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือและ 

ก ากับดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในการด าเนินการเพื่อรักษา

ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่  สถานที่  ข้อมูลข่าวสาร  และสิ่งของอื่น ๆ  ของทางราชการให้พ้นจาก 

การจารกรรม  การบ่อนท าลาย  การก่อวินาศกรรม  และการก่อการร้าย 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

มาตรา ๕ ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  

และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 

(๒) ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ  

และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กระจายข่าวกรองที่มผีลกระทบตอ่ความมัน่คงแหง่ชาตใิห้หน่วยงานของรฐัหรือรฐัวิสาหกจิ

ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

(๔) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษา

ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(๕) เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภยั

ฝ่ายพลเรือนกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ 

(๖) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจการการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองกับ  

หน่วยข่าวกรองของต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 

(๗) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ  ตลอดจนให้ข้อมูล  ค าแนะน า  และค าปรึกษา 

ด้านการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนต่อนายกรัฐมนตรี

และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย 

มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๕  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน

ระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด  หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน

ก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง  การต่อต้าน 

ข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

อาจด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  

เครื่องโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีอื่นใด  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรอืเอกสารดงักล่าวได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของนายกรัฐมนตรี  โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน  

การด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เหตุผล  ความจ าเป็น  วิธีการ  บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือ

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



อาจได้รับผลกระทบ  และระยะเวลาในการด าเนินการ  รวมทั้งวิธีการป้องกัน  แก้ไข  และเยียวยาผลกระทบ

ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการตามมาตรานี้  หากได้กระท าตามหน้าที่และอ านาจโดยสุจริตตามสมควร  

แก่เหตุแล้ว  และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ  ให้ถือว่าเป็น  

การกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่หน่วยข่าวกรองอื่นของรัฐได้รวบรวมและรายงานข่าวกรองให้ผู้บังคับบัญชา

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยข่าวกรองนั้นแล้ว  ให้หน่วยข่าวกรองดังกล่าวจัดส่งส าเนารายงานข่าวกรองนั้น

ต่อส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๘ บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้จะเปิดเผยมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยข่าวกรอง  หน่วยงานความมั่นคง  

นายกรัฐมนตรี  หรือตามค าสั่งศาล  

มาตรา ๙ ให้มีผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการ

ของส านักข่าวกรองแห่งชาติ  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

ให้มีรองผู้อ านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  และจะให้มผีู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ให้ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  และผู้ช่วย

ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มาตรา ๑๐ เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองของรัฐ   

ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักข่าวกรองแห่งชาติที่มีความรู้ความสามารถและ  

มีประสบการณ์ในงานด้านการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร  หรือการรักษา

ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด  เป็นผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 

ในงานด้านการข่าวกรองของส านักข่าวกรองแห่งชาติ   

ให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองตามวรรคหนึ่ง  ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ

ที่ผู้อ านวยการก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักข่าวกรองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงาน

ด้านการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนไปช่วยปฏิบัติราชการ 

ในส านักข่าวกรองแห่งชาติตามที่ผู้อ านวยการร้องขอ 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส านักข่าวกรองแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง   

มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป  ส าหรับสิทธิประโยชน์อื่น  ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  

“ศป.ข.”  เป็นหน่วยงานภายใน  เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง  

การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ  

โดยให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ   

เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.”  มีหน้าที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการ  และก ากับดูแลการด าเนินงาน 

ของ  ศป.ข.  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

มาตรา ๑๓ ให้  ศป.ข.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ประเมิน  และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  รวมทั้งรายงานข่าวประจ าวัน  ข่าวเร่งด่วน  ข่าวเฉพาะกรณี  และรายงาน  

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  และ

ผู้อ านวยการ  ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย  ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์   

ช่วงเทศกาลที่ส าคัญ  พระราชพิธี  และการประชุมหรืองานพิธีการที่ส าคัญของรัฐ  เพ่ือสนับสนุน 

การป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉนิรุนแรงเกิดขึ้น  และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสดุ

สถานการณ์นั้น 

(๓) ให้ความรู้และประสานความรว่มมือดา้นการข่าวกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชน  

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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(๔) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานโดยรวม  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของ  

ศป.ข.  ตามระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด  ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

และผู้อ านวยการ 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่น ายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

สภาความมั่นคงแห่งชาติ  หรือผู้อ านวยการมอบหมาย 

มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีจ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานการด าเนินงานข่าวกรอง

กับหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่ภาคใด  ผู้อ านวยการอาจจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค  

เรียกโดยย่อว่า  “ศป.ข.ภาค”  ก็ได้ 

ให้  ศป.ข.ภาค  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ  ผอ.ศป.ข.  โดยให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการ  

พลเรือนสามัญในส านักข่าวกรองแห่งชาติคนหนึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค  

เรียกโดยย่อว่า  “ผอ.ศป.ข.ภาค” 

มาตรา ๑๕ การแต่งตั้ง  การพ้นจากต าแหน่ง  และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน  

ศป.ข.  และ  ศป.ข.ภาค  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๑๖ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของส านักข่าวกรองแห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  เนื้อหาและหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  
ภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้  ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ด้วยวิธีการที่หลากหลายซับซ้อนขยายตัวมากขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติการข่าวกรอง
ของชาติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และท าให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรอง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที  เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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