
กฎสํานักขาวกรองแหงชาติ 

เรื่อง การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ เพ่ือประโยชนสวนตัว 

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

                  ตามกําหนดขอ 12 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 และขอ 13  ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการ ในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการดําเนินการดูแล กํากับ 

และควบคุม ทั้งบุคคลและการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณสวนตัว และ

อ่ืนใด เพ่ือประโยชนสวนตัวในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหถือปฏิบัติตามน้ี  

 1. ใหสํานักอํานวยการจัดตูล็อกเกอรพรอมกุญแจไวที่หองประชาสัมพันธ สําหรับใหบุคคลภายนอก

ที่มาประสานงานหรือติดตอ ใชจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณสวนตัวสําหรับใชบริการบนออนไลนคอมมูนิตี้ กอน

เขาสูพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ โดยใหเจาหนาที่ประจําหองประชาสัมพันธ ทําหนาที่อํานวยความสะดวก

และกํากับดูแลการรับ-คืนกุญแจตูล็อกเกอร 

 2. บุคคลภายนอกที่มาติดตอในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานการ

รักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ ตามระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย  

 3. การควบคุมเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณที่นําติดตัวเขามาและการใชบริการออนไลน

คอมมูนิตี้สําหรับบุคคลภายนอกในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ 

    3.1 หามทําการบันทึกภาพ หรืออื่นใดภายในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ

และ/หรือสื่อนําสัญญาณที่นําติดตัวเขามาในพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาตอิยางเด็ดขาด 

    3.2 สําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ สามารถติดตอสื่อสารและใช

บริการบนออนไลนคอมมูนิตี้จากเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวภายในหองประชาสัมพันธ

เทาน้ัน 

 4. การปฏิบัติตามกฎสํานักขาวกรองแหงชาติสําหรับบุคคลภายนอกแตละประเภท และจําเปนตองให

ผานเขาสูพื้นที่ควบคุม มีดังน้ี 

    4.1 บุคคลที่มาติดตอ ประสานงาน ใหหนวยงานเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 

        4.1.1 จัดเจาหนาที่มารับและดูแลรับผิดชอบบุคคลที่มาติดตอ ประสานงานดังกลาวตลอดเวลาจน

เสร็จสิ้น และสงบุคคลภายนอกนั้นออกจากพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ  

        4.1.2 ขอใหบุคคลภายนอกงดนําเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวสําหรับใช

บริการบนออนไลนคอมมูนิตี้เขาสูพื้นที่ควบคุม 

        4.1.3 ขอใหบุคคลภายนอกกรอกแบบการจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณ

สวนตัวและใหเก็บไวที่ตูล็อกเกอรในหองประชาสัมพันธ ภายใตการดูแลของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ และเวร

รักษาความปลอดภัยประจําวันในกรณีนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ทั้งน้ีใหรวบรวมแบบการจัดเก็บ
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เคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวของบุคคลภายนอกที่มาติดตอ และจัดสงใหสํานัก 10 พรอม

แบบรายงานเวรประจําวัน 

    4.2 ผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวมการประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

        4.2.1 กรณีที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทําหนาที่วิทยากร หรือนําเสนอขอมูล หรือรวมการหารือ 

หรืออื่นใด ใหหนวยงานเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี้ 

    (1) ชี้แจงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรถึงกฎสํานักขาวกรองแหงชาตฉิบับน้ี 

    (2) หากมีความจําเปนตองนําเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวเขามาใน

พ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาต ิใหหนวยงานเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี้ 

                           (2.1) ขอใหระงับการใชเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว   

                           (2.2) หากมีความจําเปนตองติดตอหรืออื่นใด ขอใหใชเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ

ระบบสารสนเทศของสํานักขาวกรองแหงชาติที่จัดไวให 

                           (2.3) กรณีที่ จําเปนตองใชสื่อนําสัญญาณระบบสารสนเทศภายนอก ขอใหสง

รายละเอียดของเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณดังกลาวใหสํานัก 10 กอนเพ่ือจัดไวเปนหลักฐาน 

   ในกรณีที่มีผูติดตาม ใหแจงทราบและถือปฏิบัติตามวิธีการของผูทรงคุณวุฒ ิ

   ในกรณีที่มีพนักงานขับรถเขามาพักรอในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหแจงทราบและถือปฏิบัติตาม

ขอ 3 และขอ 4.1 กฎสํานักขาวกรองแหงชาติฉบับน้ีดวย 

        4.2.2 กรณีที่เปนผูเขารวมการประชุม สัมมนา  ฝกอบรม หรืออื่นใด ใหหนวยงานเจาของเร่ือง  

ปฏิบัติดังนี้ 

    (1) แจงใหทราบลวงหนาถึงกฎสํานักขาวกรองแหงชาติฉบับน้ี 

    (2) ขอใหระงับการใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวซ่ึงนําติดตัวเขา

มาในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ 

    (3) จัดเตรียมภาชนะสําหรับจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวทุก

ประเภทของผูเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรืออ่ืนใด โดยใหปดผนึกภาชนะ พรอมใหลงลายมือชื่อผูเปน

เจาของไวจนกวาจะมารับคืน และใหดําเนินการเชนน้ีทุกคร้ังจนกวาการประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรืออื่นใด 

จะเสร็จสิ้น หากมีความจําเปนตองติดตอกับภายนอก ใหใชเคร่ืองโทรศัพทพ้ืนฐานของราชการที่จัดเตรียมไวให

เทาน้ัน 

    (4) หากมีความจําเปนตองใชเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวเขามา

ประกอบการดําเนินการใด ๆ ใหดําเนินการตามขอ 4.2.1 (2) 

   ในกรณีที่มีผูติดตาม ใหแจงทราบและถือปฏิบัติตามวิธีการของผูเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

หรืออื่นใด 

   ในกรณีทีมี่พนักงานขับรถเขามาในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหแจงทราบและถือปฏิบัติตามขอ 3 

และขอ 4.1 กฎสํานักขาวกรองแหงชาติฉบับนีด้วย 
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    4.3 บุคคลภายนอกที่มิใชขาราชการหรือลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติ แตไดรับอนุมัติจาก

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติใหเขามาทํางานหรืออ่ืนใดในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ รวมทั้งให

เขาถึงเขตหวงหาม ใหหนวยงานเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 

    4.3.1 แจงใหทราบลวงหนาถึงกฎสํานักขาวกรองแหงชาตฉิบับน้ี 

    4.3.2 ขอใหปดการใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวที่นําเขามาใน

พ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาต ิและขอใหจัดเก็บไวที่ตูล็อกเกอร ภายในหองประชาสัมพันธ จนกวาจะเสร็จสิ้น

การเขามาทํางานหรืออื่นใด หากมีความจําเปนตองติดตอกับบุคคลอื่น ขอใหใชโทรศัพทพ้ืนฐานของหนวยงาน

เจาของเร่ืองที่มาทําการติดตอน้ัน 

    4.3.3 หากมีความจําเปนตองใชเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวเขามา

ประกอบการดําเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาต ิใหขอทราบรายละเอียดของเคร่ืองมือ อุปกรณ

และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว ไดแก รุน หมายเลขประจําเคร่ือง Serial Number / Mac Address และอื่น

ใด พรอมทั้งจัดทําทะเบียนเคร่ือง อุปกรณและ/หรือนําสัญญาณสวนตัวดังกลาว และสงใหสํานัก 10 เพ่ือ

จัดเก็บไวเปนหลักฐาน 

    4.4 ขาราชการบํานาญหรืออดีตขาราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ ให พักรอที่หอง

ประชาสัมพันธกอน 

        4.4.1 กรณีเขามาเพ่ือติดตอกับสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาใด ใหสํานัก กอง 

กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทานั้นปฏิบัติดังนี้ 

    (1) จัดเจาหนาที่ไปรับ พรอมกับแจงใหทราบถึงกฎสํานักขาวกรองแหงชาติฉบับนี้ 

    (2) ทุกคร้ังที่เขามาติดตอ ขอใหปดการติดตอสื่อสารใด ๆ ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือ

สื่อนําสัญญาณสวนตัวภายในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ และขอใหจัดเก็บไวที่ตูล็อกเกอร ภายในหอง

ประชาสัมพันธ จนกวาจะเสร็จสิ้นการติดตอ หากมีความจําเปนตองติดตอกับบุคคลอ่ืน ขอใหใชโทรศัพท

พ้ืนฐานของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาที่มาทําการติดตอน้ัน 

        4.4.2 ขาราชการบํานาญหรืออดีตขาราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ ที่ไดรับการวาจาง ให

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุม โดยเฉพาะเขตหวงหาม ใหหนวยงานเจาของเร่ืองดําเนินการเชนเดียวกับขอ 4.4.1  

    4.5 หามบุคคลในครอบครัวของขาราชการและลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติ ใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวภายในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ หากบุคคลในครอบครัวละเลย

หรือละเมิดกฎฉบับน้ี ขาราชการและลูกจางผูน้ันตองรับผิดชอบตอการกระทําที่เกิดจากบุคคลในครอบครัว

ของตน 

    4.6 พนักงานภาคเอกชนที่เขามาทํางานในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ โดยเปนบุคคลที่ผาน

กรรมวิธีตรวจสอบประวัติจากสํานัก 10 แลว ใหหนวยงานเจาของเร่ืองแจงใหบุคคลน้ันรับทราบกฎสํานักขาว

กรองแหงชาติฉบับนี้ และใหปดการติดตอสื่อสารใด ๆ ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว

ภายในพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ และขอใหจัดเก็บไวที่ตูล็อคเกอร ภายในหองประชาสัมพันธ จนกวาจะ

เสร็จสิ้นภารกิจ หากมีความจําเปนตองติดตอกับบุคคลอ่ืน ขอใหใชโทรศัพทพ้ืนฐานของราชการที่จัดไวให

เทาน้ัน 
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 5. สําหรับหนวยงานทุกแหงของสํานักขาวกรองแหงชาติ ที่ตั้งอยูภายนอกพ้ืนที่วังปารุสกวันหรือซอย

ราชครู ใหถือปฏิบัติตามขางตนโดยอนุโลม และสามารถปรับขอปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพการณได โดยตอง

เทียบเทาหรือสูงกวากฎสํานักขาวกรองแหงชาติฉบับนี้ และตองผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักขาว

กรองแหงชาติ 

 6. กรณีที่พบการฝาฝน ทั้งที่ไดรับการแจงเตือนจากเจาหนาที่ประจําประชาสัมพันธแลวก็ตาม สํานัก

ขาวกรองแหงชาติจะดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาบุคคลตามขอ 13.1 ของระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวา

ดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 จะแสดงใหไดรับทราบวาทํา

การลบขอมูลที่ไดกระทําการไปแลวก็ตาม 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
 

                    
                                                         (นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม) 

                                                      ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ


