
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

                     

คู่มือ 

การรักษาความปลอดภัย           
ในการประชุมลับ 

 

 
 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
ส านักนายกรัฐมนตร ี

มกราคม ๒๕๕๖ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 

สารบัญ 
 

         
   หน้า 

 
บทท่ัวไป             ๑ 
หลักการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ         ๒       
ผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ         ๓ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ         ๕ 

๑.  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล        ๕ 
๒. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี            ๕ 
๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ       ๖ 

ข้อปฏิบัติ/ข้อห้ามส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการประชุมลับ        ๗ 
การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  ๘ 

 บทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าการเปิดเผยความลับของทางราชการ        ๙ 
 บทสรุป            ๑๑ 
 อ้างอิง            ๑๑ 

 
 
 
    
 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 

การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
 

บททั่วไป 
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดประชุมลับ 

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกัน 

“การประชุมลับ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ หมายความว่า การร่วมปรึกษาหารือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ และให้หมายความ
รวมถึงการหาข้อยุติ ข้อพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย 
การบรรยายสรุป และเหตุการณ์ที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นด้วย 

ในการประชุมลับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องก าหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานท่ี และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ให้เข้มงวด
และรัดกุม เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการท่ีปรา กฏใน
การประชุมลับ ไม่ให้มีการร่ัวไหล รบกวน ขัดขวางการประชุม หรือถูกจาร
กรรม รวมท้ังคุ้มครองบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประชุมลับนั้นจากการก่อวินาศกรรม 
 
 

๑
๓ 
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หลักการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับต้องค านึงถึงหลักการ  
ดังนี ้

๑. ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมและ  
ผู้มีหน้าที่ด าเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค /เครื่องมือ /อุปกรณ์
สื่อสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิ บัติหน้าที่
เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ขนย้ายข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการ
ประชุมลับ เป็นต้น จะต้องผ่านกระบวนการตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  และการปฏิบัติงานให้อยู่ ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
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๒ .      ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่อง

บันทึกภาพหรือเสียงเข้าไปในสถานท่ีประชุม และต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ หรือข้อมูลข่าวสาร ใด ๆ ออกนอกสถานท่ีประชุมนั้น รวมท้ัง
ตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการ
เชื่อมต่อการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการด าเนินการ
ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีและข้อมูลข่าวสาร
ลับของทางราชการ      

      
 
 
ผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่จัดประชุมลับ เป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยใน
การประชุมลับ และจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมลับ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังน้ี 

 

เครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิค 
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  

- ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
- ควบคุม สอ ดส่อง ก ากับ ดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ

ประชุมลับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิค โดยใช้เครื่องมือเทคนิคใน

การตรวจค้นบุคคล และตรวจสอบพื้นท่ีทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังการประชุมลับ โดยอาจขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบ
จากองค์การรักษาความปลอดภัย 

- อบรม ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและจิตส านึกใน
การรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุกครั้งท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมลับ 

- ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องใ น
การประชุมลับให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 

ลับ 
 
 

ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ 
 
 

ลับ 

ลับมาก 
 
 

ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ 
 
 

ลับมาก 

ลับที่สุด 
 
 

ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ 
 
 

ลับที่สุด 
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มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
๑. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมลับ ต้อง 
- ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
- ได้รับมอบหมายความไว้ว างใจให้เข้าถึงชั้นความลับระดับ

ที่ก าหนดไว้ในการประชุมลับ โดยจัดท าค าสั่งมอบหมาย หรือจัดท า
ใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ .๔) พร้อมบันทึกชื่อลงในทะเบียนความ
ไว้วางใจ (รปภ.๕) และให้ผู้ได้รับความไว้วางใจกรอกแบบบันทึกรับรองการ
รักษาความลับเม่ือเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.๖) 

- เมื่อผู้นั้นหมดภาระหน้าที่เกี่ยวข้องในการประชุมลับ คัด
ชื่อออกหรือแสดงข้อความให้ชัดเจนลงในทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.๕) 
และให้ผู้นั้นกรอกแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพ้นจากต าแหน่ง
หรือหน้าที่ (รปภ.๗) 

๒. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
- ก าหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัย โดยการแสดงป้ายบอก

อาณาเขตที่ชัดเจน เช่น “พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ” หรือ “พื้นที่หวงห้าม
เฉพาะ” ได้แก่ ห้องประชุม สถานท่ีจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับ 

- จัดท าบัตรแสดงตนแยกประเภทให้ชัดเจนส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุ ม เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่เทคนิค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมลับ ผู้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุม พนักงานขับรถยนต์ โดยบัตร
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แสดงตนควรแสดงภาพถ่ายใบหน้า ชื่อ ชื่อสกุล หรืออื่น ๆ เพื่อการพิสูจน์
ทราบตัวบุคคลในเบื้องต้น 

- จัดระเบียบภายในห้องประชุม เช่น การควบคุมบริเวณ
ช่องทางเข้า/ออก เป็นต้น 

- จัดสถานท่ีรับรองส าหรับผู้ติดตามหรือพนักงานขับรถยนต์ 
จัดที่จอดรถยนต์ของผู้เข้าร่วมประชุม ไว้เป็นสัดส่วนและควรแยกห่างจาก
ห้องประชุม  
 

๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ  
- ปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ .ศ.๒๕๔๔ ได้แก่ การจัดท า การส าเนา การบันทึกควบคุมการ
แจกจ่าย การเก็บรักษา การท าลายข้อมูลข่าวสารลับที่หมดความจ าเป็น
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหลไปยัง
บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือถูกเปิดเผย/เผยแพร่ก่อนเวลาอันควร 

- การจัดพิมพ์หรือจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับในระบบ
คอมพิวเตอร์ ต้องมีการเข้ารหัส และไม่ควรใช้ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมี
การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) 

- การท าลายข้อมูลข่าวสารลับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
ใช้โปรแกรมซึ่งท าหน้าที่ลบแฟ้มข้อมูล โดยไม่สามารถกู้กลับคืนได้ 
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กรณีจ าเป็นต้องมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับ 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการดังน้ี 

๑. จัดสถานท่ีที่ใช้แถลงข่าวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยู่นอก
พื้นที่ท่ีมีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

๒. ก าหนดผู้แถลงข่าว หัวข้อที่จะน าแถลง และข้อมูลข่าวสาร
ที่จะเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมลับ 

๓. ควบคุมให้การแถลงข่าว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผู้
เข้ารับฟังเป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส าหรับผู้เก่ียวข้องในการประชุมลับ 

๑. ปฏิบัติตามค าแนะน า กฎ ระเบียบ และมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยในการประชุมลับอย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
บันทึกภาพหรือเสียงเข้าไปในห้องประชุม 

๓. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ เครื่อง
บันทึกภาพหรือเสียงข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกจากห้องประชุม 

๔. ไม่น าระเบี ยบวาระการประชุม ข้อความ ความคิดเห็นใน
การประชุมลับ ออกไปเผยแพร่ก่อนเวลาอันควร 
 
 
 

๗ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
ในการประชุมลับ 
 “การละเมิดการรักษาความปลอดภัย ” หมายความว่า การกระท า  
ใด ๆ จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตา มมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ 
 เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑. ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย หรือสงสัยว่าจะมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยให้พยายาม
ลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด และรายงา นต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยในการประชุมลับทราบทันที 

๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับ ด าเนินการ 

-  ส ารวจ ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุของการละเมิดการรักษา  
ความปลอดภัย 

-  ป้องกันหรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด  
-  ก าหนดมาตรการป้องกันเ พิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ซ้ าอีก 
-  รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น เพื่อพิจารณา

สอบสวน แก้ไขข้อบกพร่อง หรือด าเนินการลงโทษต่อผู้กระท าการละเมิด
การรักษาความปลอดภัย 

๘ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
บทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าการเปิดเผยความลับของทางราชการ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกา รพลเรือน พ .ศ .๒๕๕๑   
หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย 
- มาตรา ๘๒ (๖) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษา

ความลับของทางราชการ 
- มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

ข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 
๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

- มาตรา ๘๕ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  (๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง  (๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

- มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย  
จะต้องได้รับโทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก  
 
 

๙ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
๒. ประมวลกฎหมายอาญา 

- มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อความ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ  อันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับความ
ปลอดภัยของประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

- มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดกระท าการใด  ๆ เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือ
ได้ไป ซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ  อันปกปิดไว้เป็นความลับส าหรับ
ความปลอดภัยของประเทศต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

- มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับใน
ราชการ กระท าโดยประการใด ๆ  อันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
ความลับนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืน
บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
บทสรุป 

มาตรการการรักษาความปลอดภัย ถึ งแม้ว่าได้มีการก าหนดไว้
เข้มงวด รัดกุม  มีประสิทธิภาพเพียงใด แต่หากว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่รู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และไม่เห็นถึงความส าคัญในเร่ือง
การรักษาความปลอดภัย ก็จะส่งผลให้การปฏิบัตินั้นไม่สามารถสัมฤทธิ์
ผลได้ ดังนี้จึงถือได้ว่า “คน” เป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะสนับสนุนให้มาตรการ
การรักษาความปลอดภัยนั้น ด าเนินไปได้อย่างเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการรักษา
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญในการท่ีจะต้องปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้ 
  
อ้างอิง  

๑.    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒ .  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ           
พ.ศ.๒๕๔๔ 

๓.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔.  ประมวลกฎหมายอาญา 

 
------------------------------------- 

๑๑ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 
 

             
 
 
 
 

 

๑๒ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 

แบบเอกสาร 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๔) 

ทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.๕) 

บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.๖) 

บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นต าแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.๗) 

๑๓ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

.................................. 
(ชั้นความลับ) 

 
ใบรับรองความไว้วางใจ 

หน่วยงานของรัฐ 
............................................................. 

วันเดือนปีที่ออกใบรับรอง 
…..……………………........................................ 

ชื่อตัวและชื่อสกุล 
................................................... 

ยศ หรือชั้น 
.............................................. 

ต าแหน่ง 
............................... 

เครื่องหมายทะเบียนทหาร 
..…………………………. 

วัน เดือน ปีเกิด 
………………………..…………… 

ท่ีเกิด (จังหวัด ประเทศ) 
..……………………. 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบเมื่อ 
 

................................................... 

ชนิดของการตรวจสอบ 
(เรื่องเดิม  บางส่วน หรือโดยละเอียด) 

.............................................. 

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีตรวจสอบ 
.............................. 

หน้าที่หรือชั้นความลับท่ีได้รับอนุมัต ิ
(ลับท่ีสุด ลับมาก  ลับ หรือการรหัส) 
.…………………………………. 

วันเดือนปีที่อนุมัต ิ
 

……………….……………………. 

หน้าที่หรือชั้นความลับ 
ท่ีเคยได้รับอนุมัติครั้ง

สุดท้าย 
..................................... 

หมายเหตุ  ................................................................................................................................................ 

รับรองว่าผู้มีนามข้างบนนี้ได้รับความไว้วางใจ 
 ให้กระท าหน้าท่ีเกี่ยวกับความลับชั้นท่ีระบุข้างต้น 
 ให้กระท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการรหัส 

การแจกจ่าย 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 

ผู้อนุมัติ 
................................................................. 
(..............................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

            
.................................. 

(ชั้นความลับ) 

 

 

รปภ. ๔ 
รปภ.๔ 

๑๔ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

.............................  
(ชั้นความลับ) 

 
ทะเบียนความไว้วางใจ 

ล าดับ ยศ   ชื่อ ต าแหน่ง 
ชั้นความลับ 
ท่ีได้รับ
อนุมัติ 

วันเดือนป ี
ท่ีได้รับ
อนุมัติ 

ชั้นความลับ 
ท่ีเคยได้รับอนุมัต ิ
ครั้งสุดท้าย 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
                                                           ผู้บันทึก...................................................................... 

                                                                              เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย  
                                                                                   หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 
.............................. 

(ชั้นความลับ) 

รปภ. ๕ 
รปภ.๕ 

๑๕ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

             
 บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที ่

 
  ๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับการอบรมในเรื่องการรักษาความปลอดภัย  และเข้าใจถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยตลอดแล้ว 
  ๒. ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งท่ีเป็นความลับของทางราชการ 
อันอาจจะได้รับเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน                        
(หน่วยงานของรัฐ) และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
 ๓. ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยความลับใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้มาเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน................. 
        (หน่วยงานของรัฐ ) แก่บุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปิดเผยด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอ่ืนใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก  
                   (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 
  ๔. เมื่อพ้นจากหน้าที่ใน     (หน่วยงานของรัฐ )แล้ว ข้าพเจ้าจะ
มอบคืนเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของทางราชการท้ังท่ีข้าพเจ้าได้ท าข้ึนหรือได้มาระหว่างปฏิบัติราชการ 
นอกจากสิ่งท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุมัติจาก                                   (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ให้ยึดถือไว้ได้ 
  ๕. เมื่อพ้นจากหน้าที่ใน            (หน่วยงานของรัฐ )
แล้ว  ข้าพเจ้าจะยังคงรักษาความลับท่ีได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นไว้เป็นความลับตลอดไป  หาก
ข้าพเจ้าท าให้ความลับของทางราชการล่วงรู้ไปถึงผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม 
ข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 
 

ลายมือชื่อ............................................................... 
                                                                                        (                                          ) 
                                                                                    ผู้เข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที ่

ลายมือชื่อ............................................................... 

                                                                                        (                                          ) 
                                                                            เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

ลายมือชื่อ.....................................................พยาน 
                                                                                         (                                        ) 

  วัน เดือน ป.ี..........................................................  
           

รปภ.๖ 

๑๖ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
              บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นต าแหน่งหรือหน้าที ่

 
  ๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีสิ่งท่ีเป็นความลับของทางราชการของ
......................................................................(หน่วยงานของรัฐ) อยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้า 
  ๒. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจในค าชี้แจงแนะน าจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ของ..........................................................(หน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งท่ีเป็น
ความลับของทางราชการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าถึง  ปฏิบั ติ  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่.........................................................(ต าแหน่งหรือหน้าที่ท่ีจะพ้นไป ) อย่างชัดเจนแล้ว
ทุกประการ 
  ๓. เมื่อพ้นจากต าแหน่งหรือหน้าที่........................................ ..................................( ต าแหน่ง
หรือหน้าที่ท่ีจะพ้นไป) แล้ว  ข้าพเจ้าจะยังคงรักษาความลับท่ีได้ล่วงรู้ เข้าถึง ปฏิบัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ระหว่างปฏิบัติราชการไว้ตลอดไป และจะไม่เปิดเผยความลับของทางราชการ หรือท าให้ความลับของทาง
ราชการต้องรั่วไหลโดยวิธีการใด ๆ ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่เป็นอันขาด 
  ๔. ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้าท าให้ความลับของทางราชการรั่วไหลไม่ว่าจะโดยเจตนา                
หรือประมาทก็ตาม ข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 
  ๕. หากมีบุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่พยายามท่ีจะให้ข้าพเจ้าเปิดเผยความลับของทางราชการ หรือ
หากข้าพเจ้าได้เห็นหรือได้ทราบว่า มีบุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่พยายามกระท าการเพื่อให้ล่วงรู้ความลับของ
ทางราชการแล้ว ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทางราชการทราบทันที 
 

ลายมือชื่อ.............................................................. 
                                                                                         (                                         ) 
                                                                                           ผู้พ้นจากต าแหน่งหรือหน้าที ่

ลายมือชื่อ............................................................... 
                                                                                        (                               ) 
                                                                                 เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

ลายมือชื่อ.....................................................พยาน 
                                                                                         (                                       ) 

    วัน เดือน ปี............................................................  

 

รปภ.๗ 

๑๗ 



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ส านัก ๑๐ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 

 
 

 
     


