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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

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

โดยท่ีระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ .ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงเปนระเบียบ             
ท่ีวางแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล เอกสาร และสถานท่ีไดใชบังคับมาเปนเวลา   
นานแลว และมีบทบัญญัติหลายประการท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบันนำรายละเอียดในทางปฏิบัติมากำหนด
ไวเกินความจำเปน รวมท้ังระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาขอมูลขาวสารของราชการท่ีเปนเอกสารมิใหรั่วไหลมีผลใชบังคับแลว สมควรปรับปรุง
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ      
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
“การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” หมายความวา มาตรการและการดำเนินการท่ีกำหนดข้ึน

เพ่ือพิทักษรักษาและคุมครองปองกันสิ่งท่ี เปนความลับของทางราชการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ       
เจาหนาท่ีของรัฐ และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการรั่วไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรม       
การบอนทำลาย การกอการราย การกระทำท่ีเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ และการ       
กระทำอ่ืนใดท่ีเปนการเปดเผยสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 

“สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑ ยุทธภัณฑ       
ท่ีสงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีถือวาเปนความลับของทางราชการ 

“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
“บริภัณฑ” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ และสิ่งอ่ืนท่ี กรช.

ประกาศกำหนด 
“ยุทธภัณฑ” หมายความวา สิ่งของท้ังหลายท่ีใชประจำกาย หรือประจำหนวยกำลังถืออาวุธ

ของทางราชการ และสิ่งอ่ืนท่ี กรช. ประกาศกำหนด 
“ท่ีสงวน” หมายความวา 
(๑) สิ่งปลูกสรางทุกชนิดสำหรับการปองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ 

โรงงานทำอาวุธหรือยุทธภัณฑ โรงชางแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ อูเรือรบ ทาเรืออันใชเปนฐานทัพเรือ    
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สถานีวิทยุหรือโทรเลข หรือสถานีสงและรับอาณัติสัญญาณ รวมท้ังสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงใชในการสรางหรือซอมแซม
เรือรบ หรืออาวุธยุทธภัณฑ หรือวัตถุใด ๆ สำหรับใชในการสงคราม 

(๒)0

๑ ชุมทางการขนสงทางรางทุกระบบ โรงงาน และสถานท่ีผลิตและจายน้ำ หรือกระแสไฟฟา
อันเปนสาธารณูปโภค 

(๓) สิ่งอ่ืนท่ี กรช. ประกาศกำหนด 
“การรหัส” หมายความวา การใชประมวลลับ หรือรหัสแทนขอความ หรือการสงขาวสาร    

ท่ีเปนความลับ 
“ประมวลลับ” หมายความวา การนำตัวอักษร ตัวเลข คำพูด สัญญาณ สัญลักษณมาใชแทน

ความหมายอันแทจริงตามท่ีตกลงกันไว เพ่ือรักษาความลับในการสงขาวหรือติดตอสื่อสารระหวางกัน 
“การจารกรรม” หมายความวา การกระทำใด ๆ โดยทางลับเพ่ือใหไดลวงรูหรือไดไปหรือ    

สงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการใหแกผูไมมีอำนาจหนาท่ี หรือผูท่ีไมมีความจำเปนตองทราบโดยมีเหตุผล   
ท่ีเชื่อไดวาการกระทำดังกลาวเปนผลรายตอความม่ันคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอยภายใน หรือระบอบ
การปกครอง หรือเสถียรภาพของรัฐบาล หรือกระทำเพ่ือประโยชนแกรัฐตางประเทศ หรือเพ่ือประโยชน    
สวนบุคคล 

“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใด ๆ เพ่ือทำลาย ทำความเสียหาย          
ตอทรัพยสิน วัสดุ ขอมูลขาวสาร อาคาร สถานท่ี ยุทธปจจัย ท่ีสงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวย          
ความสะดวก หรือรบกวน ขัดขวาง แกไข เปลี่ยนแปลง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ รวมท้ัง       
การประทุษรายตอบุคคล ซ่ึงทำใหเกิดความปนปวน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ 
และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด 

“การบอนทำลาย” หมายความวา การกระทำใด ๆ ท่ีมุงกอใหเกิดความแตกแยก  ความ
ปนปวน ความกระดางกระเดื่อง ซ่ึงนำไปสูการกอความไมสงบ หรือความออนแอภายในชาติ ในทางการเมือง 
การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด ซ่ึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบหรือลม
ลางสถาบันการปกครองของประเทศ หรือเพ่ือทำลายความจงรักภักดีของประชาชนตอสถาบันชาติ หรือเพ่ือ
ประโยชนแกรัฐตางประเทศ 

“การกอการราย” หมายความวา การกระทำใด ๆ ท่ีสรางความปนปวนใหประชาชนเกิด
ความหวาดกลัว หรือเพ่ือขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทำหรือละเวน    
กระทำการอยางหนึ่งอยางใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินท่ีสำคัญ 

“ทรัพยสินมีคาของแผนดิน” หมายความวา วัตถุ อาคาร สถานท่ี หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีคุณคา       
ตอสภาพจิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน หากสูญหาย หรือถูกกระทำใหไดรับ     
ความเสียหาย พัง ทลาย หรือทำ ใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติยศแลวจะกระทบกระเทือน      
ตอความรูสึกของประชาชน และอาจสงผลบั่นทอนความสงบเรียบรอยของประเทศ 

“เขาถึง” หมายความวา การท่ีบุคคลมีอำนาจหนาท่ี หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา    
ใหไดทราบ ครอบครอง ดำเนินการ หรือเก็บรักษาสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ รวมท้ังการท่ีไดรับอนุญาต
ใหอยูในท่ีซ่ึงนาจะไดทราบเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการนั้นดวย 

“รั่วไหล” หมายความวา สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครองหรือไดทราบ   
โดยบุคคลผูไมมีอำนาจหนาท่ี 

 
๑

 บทนิยามคำวา “ที่สงวน” (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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“กรช.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ           
ท่ีอยูในกำกับของฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอำนาจดำเนินการท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 

“เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง
และมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือทำหนาท่ีดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนให
คำปรึกษาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานนั้น 

“องคการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หรือ ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม หรือ      
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ แลวแตกรณี”๒ 

ขอ ๕ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร นอกจาก       
ตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้แลว ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย 

ในกรณีการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ใหถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับ
หลักเกณฑและมาตรการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศดวย2

๓ 
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

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

ขอ ๗ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปนองคการรักษาความปลอดภัย 
(๑) สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย        

ฝายพลเรือน มีหนาท่ีใหคำแนะนำ ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงาน           
ของรัฐฝายพลเรือน และกำกับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือใหระบบการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ ยกเวนในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงานของรัฐ
ฝายตำรวจ 

(๒)3

๔ ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม     
เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร มีหนาท่ีใหคำแนะนำ ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัย

 
๒

 บทนิยามคำวา “องคการรักษาความปลอดภัย” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา     

ความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓
 ขอ ๕ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)     

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔
 ขอ ๗ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แหงชาติแกหนวยงานของรัฐฝายทหาร และกำกับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรอง         
เพ่ือใหระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

(๓) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายตำรวจ มีหนาท่ีใหคำแนะนำ ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  แกหนวยงาน
ของรัฐฝายตำรวจ และกำกับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือใหระบบการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

ขอ ๘4

๕ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน 
ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดมอบหมายหรือทำสัญญาวาจางใหบุคคลภายนอกดำเนินการ

อยางหนึ่งอยางใด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกำกับดูแลผูไดรับมอบหมายหรือผู เปนคูสัญญาซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกดังกลาวใหตองปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๙ บุคคลท่ีจะเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการในชั้นใด ตองเปนบุคคลท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการไดเฉพาะเรื่องท่ีไดรับ
มอบหมายเทานั้น 

ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษา       
ความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาท่ีของตนท่ีเก่ียวของกับชั้นความลับได 

ขอ ๑๑ การมอบหมายใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของ          
ทางราชการ ใหยึดถือหลักการจำกัดใหทราบเทาท่ีจำเปน เพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหลุลวง          
ไปดวยดี หามผูไมมีหนาท่ีหรือไมไดรับคำสั่งหรือไมไดรับการมอบหมายอยางถูกตองอางยศ ตำแหนง         
หรืออิทธิพลใดเพ่ือเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 

ขอ ๑๒ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล ใหองคการรักษาความปลอดภัย      
ทุกฝายประสานการปฏิบัติและประชุมรวมกันเพ่ือดำเนินการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคำแนะนำ        
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมท้ังการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของตามความจำเปน 

ใหหนวยงานของรัฐนำหลักเกณฑ วิธีการ และคำแนะนำตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกำหนดวิธี
ปฏิบั ติ  โดยประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน พรอมท้ัง           
สอดสอง และตรวจสอบมาตรการท่ีกำหนดไวตามระยะเวลาท่ีระบุไวในแผน ท้ังนี้ วิธีปฏิบัติท่ีกำหนด          
นั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และตองคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย และเจาหนาท่ี
ผูชวยไดตามความจำเปน 

ใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการอบรมใหเจาหนาท่ีของรัฐไดทราบโดยละเอียด
ถึงความจำเปนและมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และตองจัดใหมีการอบรมเพ่ิมเติม โดยอยู        
ภายใตความควบคุมของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาตามโอกาสอันสมควร 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควรหรืออยางนอยทุกหาป ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ
ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสม 

ขอ ๑๔ เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ องคกรตามรัฐธรรมนูญ         
สวนราชการสังกัดรัฐสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ อาจนำระเบียบนี้              
ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

 
๕

 ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หมวด ๒ 
ประเภทชั้นความลับ 

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

ขอ ๑๕ ชั้นความลับของสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ 
(๑) ลับท่ีสุด (TOP SECRET) 
(๒) ลับมาก (SECRET) 
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 
ขอ ๑๖ ลับท่ีสุด หมายความวา ความลับท่ีมีความสำคัญท่ีสุดเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร

วัตถุ สถานท่ี  และทรัพยสิน มีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวน              
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู ไม มีหนาท่ีไดทราบ จะทำให เกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชน             
แหงรัฐอยางรายแรงท่ีสุด 

ขอ ๑๗ ลับมาก หมายความวา ความลับท่ีมีความสำคัญมากเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร    
วัตถุ สถานท่ี และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล         
ไปถึงบุคคลผู ไม มีหนาท่ีไดทราบ จะทำให เกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ            
อยางรายแรง 

ขอ ๑๘ ลับ หมายความวา ความลับท่ีมีความสำคัญเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ        
สถานท่ี และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล                  
ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ จะทำใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

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

“ขอ ๑๙5

๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“กรช.” ประกอบดวย 

(๑)   รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 
(๒)   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓)   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
(๔)   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เปนกรรมการ 
(๕)   ปลัดกระทรวงกลาโหม    เปนกรรมการ 
(๖)   ปลัดกระทรวงการคลัง    เปนกรรมการ 
(๗)   ปลัดกระทรวงการตางประเทศ   เปนกรรมการ 
(๘)   ปลัดกระทรวงคมนาคม    เปนกรรมการ 
(๙)6

๗  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เปนกรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เปนกรรมการ 

 
๖

 ขอ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗

 ขอ ๑๙ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   เปนกรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เปนกรรมการ 
(๑๓) ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ   เปนกรรมการ 
(๑๔) ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ    เปนกรรมการ 
(๑๕) ผูบัญชาการทหารบก    เปนกรรมการ 
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ    เปนกรรมการ 
(๑๗) ผูบัญชาการทหารอากาศ    เปนกรรมการ 
(๑๘) เลขาธิการกองอำนวยการ 
       รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เปนกรรมการ 
(๑๙) เจากรมขาวทหาร     เปนกรรมการ 
(๒๐) ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
       ขอมูลขาวสารของราชการ    เปนกรรมการ 
(๒๑) เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ   เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๒๒) ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๒๓) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๒๔) ผูบัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ” 
ขอ ๒๐ ให กรช. มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กำหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติและอำนวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ 
(๓) วินิจฉัยปญหาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

ตามท่ี กรช. มอบหมาย 
(๖) เชิญเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานเก่ียวกับนโยบายและ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคล          
ท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจำเปน 

(๗) ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๘) ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๒๑ ในการประชุม กรช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได          

ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ งเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน         
กรรมการคนท่ีหนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสองเปนประธาน         
ในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการท้ังสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ ๒๒ การประชุม กรช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ งของจำนวน     
กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๒๓ ใหสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สำ นักนายกรัฐมนตรี ทำหนาท่ีเปนสำนักงาน
เลขานุการของ กรช. และใหมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย พรอมท้ังวิเคราะหและสนธิขอมูล ติดตาม และประเมินผล
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

(๒) สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

(๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ กรช. เก่ียวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุง   
กฎหมาย กลไก และมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี กรช. มอบหมาย 

หมวด ๔ 
การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล 

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

ขอ ๒๔ 7

๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดำ เนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล         
โดยกำหนดมาตรการสำหรับใชปฏิบัติกับผูท่ีอยูระหวางรอวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ      
หรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือผู ท่ีจะไดรับความไววางใจให เขาถึงสิ่งท่ี เปนความลับของทางราชการหรือ              
ใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีสำคัญหรือทรัพยสินมีคาของแผนดิน เพ่ือเลือกเฟนและตรวจสอบ         
ใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนท่ีเชื่อแนวาตองเปนผูท่ีไมเปนภัย และไมกอใหเกิดความเสียหายตอความ
ม่ันคงและผลประโยชนแหงรฐั 

ในกรณีท่ีวาจางบุคคลภายนอก ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข     
ในสัญญาวาจางเก่ียวกับการกำหนดมาตรการสำหรับใชปฏิบัติกับบุคคลภายนอกดังกลาว เพ่ือไมใหเกิด      
ความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

ขอ ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 
(๒) รับรองความไววางใจบุคคลเพ่ือใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 
ขอ ๒๖ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑)8

๙ ผูท่ีอยูระหวางรอวาจาง บรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
(๒) ผูท่ีเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน 
(๓) เจาหนาท่ีของรัฐท่ียังมิไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ และผูท่ีขอกลับเขารับ

ราชการใหม 
(๔) 9

๑๐ เจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ี
สำคัญหรือตำแหนงท่ีสำคัญของทางราชการ หรือท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสิน        
มีคาของแผนดิน 

 
๘

 ขอ ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙

 ขอ ๒๖ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๘ - 
 

(๕) ผูไดรับทุนการศึกษาท้ังในประเทศหรือตางประเทศของหนวยงานของรัฐเม่ือสำเร็จ
การศึกษาแลวมีขอผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหวางท่ีตองรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
ถาจำเปนตองรีบบรรจุหรือจางบุคคลเขาปฏิบัติงาน ก็ใหบรรจุหรือจางกอนไดโดยมีเง่ือนไขวาถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสม ใหหนวยงานของรัฐ
ดำเนินการเพ่ือใหบุคคลนั้นพนจากการปฏิบัติหนาท่ี และใหดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป10

๑๑ 
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา เจาหนาท่ีของรัฐผูใดมีพฤติการณท่ีนาสงสัยหรือมีการกระทำ

อันกอใหเกิดความไมนาไววางใจซ่ึงอาจเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ ใหยายผูนั้นออกจาก
ตำแหนงหนาท่ีนั้นโดยเร็วและพิจารณาดำเนินการตอไป โดยใหรายงานองคการรักษาความปลอดภัยทราบดวย 

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด     
ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๖/๑ 11

๑๒ หัวหนาหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ
บุคคลในกรณีผูซ่ึงไมใชเจาหนาท่ีของรัฐเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

ขอ ๒๗ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวตัิและพฤติการณบุคคลโดยละเอียด 
สำหรับบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลท่ีจะเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการชั้นลับท่ีสุด หรือลับมากหรือการรหัส 
(๒) บุคคลท่ีมีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ ท่ีจะเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 
(๓)12

๑๓ บุคคลท่ีจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีสำคัญหรือแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงท่ีสำคัญในหนวยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบั ติงานเก่ียวของกับ        
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน 

ใหนำความในวรรคสามและวรรคสี่ของขอ ๒๖ มาใชบังคับกับการตรวจสอบประวัติ         
และพฤติการณบุคคลโดยละเอียดดวย 

ขอ ๒๘ 1 3

๑๔ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับรองความไววางใจบุคคลเพ่ือใหเขาถึงสิ่งท่ี
เปนความลับของทางราชการตามชั้นความลับท่ีจะไดมอบหมายใหปฏิบัติโดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณบุคคลนั้น 

 
๑๐

 ขอ ๒๖ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑

 ขอ ๒๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒

 ขอ ๒๖/๑ เพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑๓

 ขอ ๒๗ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)    

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๔
 ขอ ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๙ - 
 

บุคคลใดจะไดรับการรับรองความไววางใจ จะตองผานการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยตามระเบียบนี้ เสียกอน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเขารับการ        
ปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตำแหนงหนาท่ี 

ในกรณีจำเปนเรงดวน หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลโดยไมตอง    
รอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลไดตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีอยูระหวางรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเพ่ือวาจาง บรรจุ
หรือแตงต้ังบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐตำแหนงใด ถาจำเปนตองรีบวาจาง บรรจุ หรือแตงต้ังบุคคล            
เขาปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงนั้นโดยดวน ก็ใหวาจาง บรรจุ หรือแตงต้ังกอนได โดยมีเง่ือนไขวา ถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสมใหดำเนินการเพ่ือใหบุคคล
นั้นพนจากการปฏิบัติหนาท่ี และใหดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

(๒) ในกรณีท่ีเปนการมอบหมายความไววางใจใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตำแหนง
หนาท่ีเปนการชั่วคราวท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเขารับการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตำแหนง
หนาท่ีใหเปนไปตามท่ีกำหนดในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีทะเบียนความไววางใจของเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนตาม
ระดับความไววางใจท่ีแตละคนไดรับอนุมัติ และตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหตรงตามใบรับรองความ
ไววางใจ ตามตำแหนงหนาท่ีของบุคคล เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบุคคลหรือมีพฤติการณท่ีสงสัยวาบุคคล
นั้นจะไมเหมาะสมกับความไววางใจท่ีไดรับอยู จะตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลใหมและแกไข
ทะเบียนความไววางใจทันที 

แบบทะเบียนความไววางใจ และแบบใบรับรองความไววางใจ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดใน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๓๐ 14

๑๕ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปน
ความลับของทางราชการ บุคคลนั้นตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล และใหหนวยงาน    
ของรัฐดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีคำสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลซ่ึงไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนความไววางใจ 

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไววางใจใหเปนหลักฐาน เม่ือตองสงบุคคลไปประชุมหรือ  
เขารวมในกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการชั้นลับท่ีสุด หรือลับมากนอกหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๓๑ ในกรณีท่ีบุคคลใดจะพนจากภารกิจหรือตำแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับ
ของทางราชการใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหหนวยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ 
(๒) ใหบุคคลนั้นคืนขอมูลขาวสารกับหลักฐานตาง ๆ ใหกับหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
(๓) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษา

ความปลอดภัย ชี้แจงใหบุคคลนั้นไดทราบถึงความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐในการ

 
๑๕

 ขอ ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๑๐ - 
 

เปดเผยความลับของทางราชการ และใหบุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพนจากภารกิจ
หรือตำแหนงหนาท่ีไวเปนหลักฐาน 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพนจากการปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหรือตำแหนง
หนาท่ีใหเปนไปตามท่ีกำหนดในประกาศสำนักนายกรัฐมนตร1ี5

๑๖ 
ขอ ๓๒ บุคคลท่ีพนจากภารกิจหรือตำแหนงหนาท่ีไปแลว เม่ือกลับเขาทำงานในภารกิจหรือ

ตำแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ ตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลใหม
ตามระเบียบนี้ 

หมวด ๕ 
การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี16

๑๗ 

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

ขอ ๓๓ 17

๑๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี        
โดยกำหนดมาตรการเพ่ือพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกท่ีสงวน อาคาร และสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ
ตลอดจนขอมูลขาวสาร วัสดุอุปกรณ  ศูนยขอมูลสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค เจาหนาท่ีของรัฐ             
และสิ่งอ่ืนท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกำหนด ท่ีอยูในอาคารและสถานท่ีดังกลาว ใหพนจากการโจรกรรม         
การบุกรุก การจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทำใหเสียความสามารถ         
ในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐได 

ใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับขอมูลขาวสาร ศูนยขอมูลสารสนเทศ และสิ่งอ่ืนซ่ึงมิได
อยูภายในอาคารและสถานท่ีตามวรรคหนึ่งดวย ท้ังนี้ ตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกำหนด โดยคำนึงถึง    
ความจำเปนแกการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกำหนดมาตรการเพ่ือพิทักษรักษาบุคคลสำคัญ เจาหนาท่ีของรัฐ     
และทรัพยสินของรัฐ เปนสวนหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีตามวรรคหนึ่งเพ่ือปองกัน         
มิใหผูไมมีอำนาจหนาท่ีกระทำการอ่ืนใดท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายตอบุคคลสำคัญเจาหนาท่ีของรัฐ          
และทรัพยสินของรัฐ 

ขอ ๓๔ ในการพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีใหหนวยงานของรัฐ
คำนึงถึงภยันตรายดังตอไปนี้ 

(๑)18

๑๙ ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ อุปทวเหตุ และปฏิกิริยาเคมี เชน พายุ     
น้ำทวม ฟาผา แผนดินไหว ดินถลม ระเบิดและเพลิงไหม 

(๒) ภยันตรายท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย ไดแก การกระทำโดยเปดเผย เชน การจลาจล     
การกอความไมสงบ และการโจมตีของฝายตรงขาม และการกระทำโดยไมเปดเผย เชน การโจรกรรม การจาร
กรรม การกอวินาศกรรม และการกอการราย 

 
๑๖

 ขอ ๓๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                               ๑๗
  ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษที่ ๑๖๖ ง/ หนา ๗/ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 

๑๘
 ขอ ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙

 ขอ ๓๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๑๑ - 
 

ขอ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
(๒) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
(๓) ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
ขอ ๓๖ แผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี ใหจัดทำข้ึนโดยพิจารณาถึง             

สิ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ระดับความสำคัญของหนาท่ีและภารกิจของแตละหนวยงานของรัฐซ่ึงมีความแตกตางกัน 
(๒) สถานการณและสภาพแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ี ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทำเลท่ีตั้ง       

ของหนวยงานของรัฐ อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ตลอดจนพฤติการณท่ีอาจเปน         
ภัยของฝายตรงขาม 

(๓) ขาวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือท่ีอาจขอรับจาก
หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

(๔) จำนวนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาด    
ของอาคาร สถานท่ี และพ้ืนท่ีท่ีตองควบคุมดูแล 

(๕) งบประมาณท่ีจะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
(๖) การออกแบบกอสรางท่ีสงวน อาคารและสถานท่ี หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการ      

ท่ีมีความสำคัญ หรือความลับท่ีตองพิทักษรักษา ใหคำนึงถึงดานการรักษาความปลอดภัย ท้ังนี้ ใหอยู           
ในความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

(๗) การติดตอสื่อสารภายในหนวยงานของรัฐนั้น และกับหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
(๘) การรายงานผลการสำรวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา 
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการทบทวนและซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ

สถานท่ีตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละหนึ่งครั้ง19

๒๐ 
ขอ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา

ดำเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) กำหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดขอบเขตท่ีแนชัดในการควบคุมการ

เขาและออก 
(๒) ใชเครื่องกีดขวาง เพ่ือปองกัน ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะท่ีไมมี     

สิทธิเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
(๓) ใหแสงสวางเพ่ือปกปองพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
(๔) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสำหรับตรวจและเตือนใหทราบ เม่ือมีการเขาใกลหรือ    

การลวงล้ำเขามาในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
(๕) ควบคุมบุคคลเพ่ือตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหผานเขาพ้ืนท่ี           

ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีควบคุม หรือพ้ืนท่ีหวงหาม 
(๖) ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาในพ้ืนท่ี        

ท่ีมีการควบคุมและมีบันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก 

 
๒๐

 ขอ ๓๖ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๑๒ - 
 

(๗) จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี ประกอบดวย เจาหนาท่ีเวรรักษา      
ความปลอดภัยประจำวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๘) ปองกันอัคคีภัย โดยตองวางแผนและกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคำสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้ 

(๙)20

๒๑ จัดใหมีอุปกรณเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความจำเปนในการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรฐั 

ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสำรวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
เก่ียวกับสถานท่ีตามความเหมาะสม โดยขอคำแนะนำจากองคการรักษาความปลอดภัย 

หมวด ๖ 
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

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

ขอ ๓๙ ในหมวดนี ้
“การประชุมลับ” หมายความวา การรวมปรึกษาหารือเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับ

ของทางราชการ และใหหมายความรวมถึงการหาขอยุติ ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย 
การบรรยายสรุป และเหตุการณท่ีปรากฏในการประชุมลับนั้นดวย 

ขอ ๔๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ         
โดยกำหนดมาตรการเพ่ือพิทักษรักษาสิ่งท่ี เปนความลับของทางราชการท่ีปรากฏในการประชุมลับ              
ไมใหมีการรั่วไหล รบกวน ขัดขวางการประชุม หรือถูกจารกรรม รวมท้ังคุมครองบุคคลและสถานท่ี              
ท่ีเก่ียวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม 

ขอ ๔๑ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องท่ีจะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบ       
จัดประชุมและรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการประชุมนั้น หรืออาจมอบหมายใหบุคคลท่ีเหมาะสม          
เปนผูดำเนินการแทนได 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
แตงต้ังเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ        
รวมท้ังแจงใหผูเขารวมการประชุมและผูมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝายทราบ 

ขอ ๔๒ ในกรณีท่ีผูเขาประชุมแตละฝายจำเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เฉพาะในฝายตนแลว การวางมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย            
ในการประชุมลับตามระเบียบนี้ และใหแตงต้ังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของฝายนั้นข้ึนเพ่ือทำหนาท่ี
ประสานงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

ขอ ๔๓ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองคำนึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้ 
(๑) บุคคลท่ีเก่ียวของกับการประชุมลับ ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล

พรอมท้ังไดรับความไววางใจใหเขาถึงความลับในการประชุมนั้น และการปฏิบัติงานใหอยูในความควบคุม     

 
๒๑

 ขอ ๓๖ (๙) เพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓)       พ.ศ. 

๒๕๖๐ 



- ๑๓ - 
 

ของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น สำหรับผูท่ีไมมีอำนาจหนาท่ี ตองไมได
รับทราบหรือครอบครองสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการในการประชุม 

(๒) หามนำเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเขาไปในสถานท่ี
ประชุม และตองไมนำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือขอมูลขาวสารใด ๆ ออกนอกสถานท่ีประชุมนั้น 

ขอ ๔๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กำหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
(๒) ดำเนินการรักษาความปลอดภัย 
(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 
(๔) กำหนดวิธีปฏิบัติตอผูมาติดตอ 
(๕) แถลงขาวตอสื่อมวลชน 
(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องท่ีเปนความลับ 
ขอ ๔๕ การกำหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ประกอบดวย            

สิ่งดังตอไปนี้ 
(๑) กำหนดอาณาเขตท่ีใชในการประชุมลับ ท่ีทำการของผูเขาประชุมลับและสถานท่ี           

ท่ีใชเก็บรักษาสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ และจัดใหมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย  ตามความ
จำเปนและเหมาะสมไวลวงหนากอนเปดการประชุมลับ 

(๒) กำหนดใหมีบัตรผานหรือปายแสดงตนสำหรับใชควบคุมบุคคล หลักเกณฑและวิธปีฏิบัติ
ในการกำหนดพ้ืนท่ี ท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่ ง ใหดำเนินการตาม        
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

ขอ ๔๖ เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองดำเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพ้ืนท่ีท่ีกำหนดใหมีการรักษาความปลอดภัย

ท้ังหมดอยางละเอียดกอนวันเปดประชุมลับและระหวางการประชุมลับ 
(๒) ในกรณีท่ีการประชุมลับนั้นมีความสำคัญมาก หนวยงานของรัฐอาจขอความชวยเหลือ

จากองคการรักษาความปลอดภัยได หลังจากท่ีองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว ใหสงมอบ      
ความรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้นเปนลายลักษณอักษรแกเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ    
ประชุมลับหรือผูแทนหนวยงานนั้น 

การปฏิบัติตอสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ การควบคุมดูแลการประชุมลับ การทำลาย
ขอมูลขาวสารลับท่ีไมใชแลว ใหอยูในความดูแลของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับและนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 

ขอ ๔๗ ในกรณีท่ีมีผูมาติดตอกับผูเขาประชุมในการประชุมลับ ผูรับผิดชอบจัดประชุม      
ตองจัดใหมีการปฏิบัติตามขอ ๓๗ (๕) และขอ ๔๕ (๒) โดยอนุโลม 

ขอ ๔๘ กรณีจำเปนตองมีการแถลงขาวเก่ียวกับการประชุมลับ ใหผูรับผิดชอบจัดประชุม 
ดำเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดสถานท่ีท่ีใชแถลงขาวข้ึนโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ 



- ๑๔ - 
 

(๒) กำหนดใหผูแถลงขาว หัวขอท่ีจะนำแถลง และขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพรตองไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมลับกอน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมลับมอบหมายใหมีผูแถลงขาวหลายคน ผูแถลงขาว          
แตละคนตองแถลงเฉพาะเรื่องท่ีตนไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมลับเทานั้น 

(๓) ควบคุมใหการแถลงขาวหรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร และผูเขารับฟงเปนไปดวย        
ความเหมาะสม 

ขอ ๔๙ ในกรณีท่ีเปนการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องท่ีเปนความลับนอกจากจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแลวใหดำเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) กำหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุป โดยถือตามชั้นความลับ         
ท่ีสูงสุดในขอมูลขาวสาร หรือสิ่งท่ีใชประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๒) กำหนดใหผูเขารับฟงทุกคนตองไดรับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของการบรรยาย
หรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๓) เม่ือเริ่มและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป ผูบรรยายตองแจงใหผูเขารับฟง
รับทราบชั้นความลับของการบรรยาย และเนนย้ำใหดำเนินการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งท่ีไดรับฟง          
จากการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

หมวด ๗ 
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

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

ขอ ๕๐ 21

๒๒ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันการละเมิด ฝาฝน หรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีกำหนดไว จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม อันเปนเหตุ     
ใหสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการรั่วไหล หรือเปนเหตุใหเจาหนาท่ีของรัฐ หรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน
ของรัฐไดรับความเสียหาย 

ใหนำความในวรรคหนึ่ งมาใชบังคับกับการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศดวย และใหแจงเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ือใหประสานหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือหนวยงานเอกชนท่ีไดรับ
มอบหมายหรือเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐดำเนินการในทันทีท่ีเผชิญเหต2ุ2

๒๓ 
ขอ ๕๑ ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูพบเห็นหรือทราบ หรือสงสัยวาจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการ

การรักษาความปลอดภัย รีบดำเนินการเบื้องตนเพ่ือลดความเสียหายให เหลือนอยท่ีสุดและรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนา  ท่ีผูรับผิดชอบ หรือแจง        
เจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วท่ีสุด 

ขอ ๕๒ ใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดำเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) สำรวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
(๒) ดำเนินการเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุด 

 
๒๒

 ขอ ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓

 ขอ ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๑๕ - 
 

(๓) สำรวจตรวจสอบและคนหาสาเหตุแหงการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง ๆ 

(๔) ดำเนินการแกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันมิใหมีการ
ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดข้ึนอีก 

(๕ ) รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากมีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหรายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมขอมูล
ขาวสารลับดวย 

(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือขอสงสัยวาเกิดการจารกรรม การกอวินาศกรรม หรือการรั่วไหล
ซ่ึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ ใหรายงานและขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพ่ือแจงเรื่องให
เจาหนาท่ีผูมีอำนาจหนาท่ีในดานการสืบสวนดำเนินการตอไป 

ขอ ๕๓ เม่ือไดดำเนินการตามขอ ๕๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดำเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แจงใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของ

ทราบทันที 
(๒) สอบสวนเพ่ือใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 
(๓) พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนซ้ำอีก 
(๔) พิจารณาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย

หรือผูจะละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 
ขอ ๕๔ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเรื่องเดิมหรือผูท่ีเก่ียวของ ดำเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ      

นั้นหรือไม 
(๒) ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีจะมีตอ

ความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้  อาจตองเปลี่ยนนโยบายและแผนพรอมท้ังปจจัยตาง ๆ            
ท่ีเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล 

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

ขอ ๕๕ ใหสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีมีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการตามระเบียบนี้บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ 
และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยท่ีไดกำหนดไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับ
ตอไป จนกวาจะไดมีการกำหนดข้ึนใหมตามระเบียบนี้แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ซ่ึงมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีการกำหนดแบบตาม
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ 

เพ่ือปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยที่ปจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งสภาพแวดลอมและภัยคุกคามในดานตาง ๆ 

ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยางมาก ประกอบกับตามระเบียบที่กำหนดใหมีการทบทวนการปฏิบัติอยางนอยทุกหาป สมควรแกไขเพ่ิมเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือปรับปรุงมาตรการดานการรักษาความปลอดภัย        
ในหนวยงานของรัฐใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริงดังกลาว 

ขอ ๒๕ บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งแบบเอกสารตาง ๆ        
ที่ไดกำหนดไวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผล         
ใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการกำหนดข้ึนใหมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี 


