
กฎสํานักขาวกรองแหงชาติ 

เรื่อง การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือส่ือนําสัญญาณสวนตัวมาใชบริการ 

เพ่ือประโยชนราชการ 

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

                  ตามกําหนดขอ 12 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ วาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 กับขอ 15 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 เก่ียวกับการดําเนินการควบคุม กํากับ 

และดูแล บุคคลที่ใชงานหรือใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือ

สื่อนําสัญญาณสวนตัว ในการสง-รับโซเชียลมีเดีย และอ่ืนใด เพ่ือประโยชนราชการทั้งจากภายในและภายนอก

พ้ืนทีค่วบคุมและเขตหวงหามของสํานักขาวกรองแหงชาติ นอกจากการถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักขาวกรอง

แหงชาติ วาดวยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 แลว ใหถือปฏิบัติตามน้ี 

 1. การใชงานทีเ่ปนประโยชนแกราชการ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณบนออนไลนคอมมูนิตี้ที่เปนของสวนตัว ไมวาจะเปนการสราง การสง การรับ การทําซํ้า การโอน     

การเผยแพร การถายทอด และ/หรือการรับมาและสงตอ (forward) ซ่ึงขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด ไมวาจะเกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม หรืออยูในครอบครองของ

สํานักขาวกรองแหงชาติ โดยมีไวเพ่ือเปนฐานขอมูลหรือเพ่ือการปฏิบัติงานใด ๆ ตองผานการอนุมัติอยางเปน

ทางการจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมายความ

รับผิดชอบใหเทาน้ัน 

 2. สํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา เม่ือไดรับอนุมัติ ใหดําเนินการตามขอ 1 แลว 

หากมิใชหนาที่ความรับผิดชอบตามการแบงสวนราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ ตองกําหนดขอบเขตการ

ดําเนินการใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรวา เปนการปฏิบัติงานประจําหรือเปนภารกิจชั่วคราว และจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูใชหรือกลุมทีไ่ดรับอนุมัติใหใชงานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ การปฏิบัติภารกิจนั้นตองอยูในการกํากับ ดูแลของผูบังคับบัญชา และมี

การบันทึกแจงทราบถึงการดําเนินการโดยตลอด เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนใด ๆ ใหบันทึกการปรับเปลี่ยนน้ัน ทั้งน้ี

ใหสําเนาขอบเขตการดําเนินการและบัญชีรายชื่อใหสํานัก 10 ทราบ  

 3. หามนําสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือขอมูลขาวสารที่สําคัญ หรือขอมูลขาวสารที่ประเมิน

ไดวาจะตองถูกกําหนดชั้นความลับ ไปดําเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชนราชการ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวย

เคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณที่เปนของสวนตัวบนออนไลนคอมมูนิตี้ ไมวาจะเปนการสราง การสง 

การรับ การทําซ้ํา การโอน การเผยแพร การถายทอด และ/หรือการรับมาและสงตอ (forward) ซ่ึงขอมูลขาวสาร 

การเสนอความคิดเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด ไมวาจะเกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม หรืออยู

ในครอบครองของสํานักขาวกรองแหงชาติ โดยมีไวเ พ่ือเปนฐานขอมูลหรือเพื่อการปฏิบัติ งานใด ๆ           
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การดําเนินการน้ันอาจจะหรือกลายเปนการนําและกระจายสูสาธารณะบนออนไลนคอมมูนิตี้ ซ่ึงอาจหรือสงผล

กระทบตอสํานักขาวกรองแหงชาติ ไมวาจะโดยตรงหรือทางออมก็ตาม 

 4. สํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ตองแบงการใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ ออกเปน 

 

    4.1 เพ่ือการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสาร ประสานงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไป 

    4.2 เพ่ือการปฏิบัติงานหรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

 5. ตองกําหนดตัวเจาหนาที่เพ่ือขอรับอนุมัติใหใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ ทั้งน้ีเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติตอง

ไดรับการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของทางราชการดังนี ้

    5.1 สําหรับการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสาร ประสานงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไป ตองเปน

เจาหนาที่ที่เขาถึงชั้นความลับของทางราชการ ในระดับชั้นลับขึ้นไป 

    5.2 สําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตองเปนเจาหนาที่ที่เขาถึงชั้นความลับของ

ทางราชการ ในระดับชั้นลับมากขึ้นไป 

 6. บัญชีการใชงาน (Account) ในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้  ตองกําหนดเฉพาะสําหรับ

เจาหนาที่แตละนายเทานั้น บัญชีการใชงานดังกลาวตองเปนความลับสวนบุคคล หามใหผูอ่ืนลวงรูเด็ดขาด 

หากตรวจสอบพบการนําใชในลักษณะที่สอไปในดานละเมิดหรือละเลยตอระเบียบหรือกฎที่เก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอรและออนไลนคอมมูนิตีแ้ลว เจาของบัญชีการใชงานจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ได 

 7. หามเจาหนาที่ที่ไมมีหนาที่ หรือมิไดรับคําสั่ง หรือมิไดรับอนุมัติอยางถูกตอง อางยศ ตําแหนง หรือใช

อิทธิพลใด ๆ เพื่อใหไดเขาใชงานหรือขอบัญชีการใชงานของผูที่ไดรับอนุมัติเพ่ือเขาใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้

เชนน้ี 

 8. ผูที่ไดรับอนุมัติหรือกลุมที่ไดรับอนุมัติใหใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือดวย

เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว เพื่อประโยชนราชการ ตองแยกบัญชีการใชงาน ระหวาง

บัญชีการใชงานสวนตัวและบัญชีการใชงานเพ่ือราชการออกจากกันและหามนํามาปะปนอยางเด็ดขาด 

 9. หามนําบัญชีการใชงานสวนตัวมาเกี่ยวของกับการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้เพ่ือประโยชน

ราชการอยางเด็ดขาด บัญชีการใชงานสําหรับการปฏิบัติภารกิจบนเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณและ/

หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว ตองสรางขึ้นใหมทั้งหมด 

 10. หามนําบัญชีการใชงานที่กําหนดใชเพื่อประโยชนราชการดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวมาสื่อความ (post) ไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
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หรืออื่นใด เพ่ือใหเปนที่รับทราบความเคลื่อนไหวสวนตัว หรืออ่ืนใด ตลอดเวลาที่ทําการใชงานออนไลนคอมมูนิตี้

เพ่ือประโยชนราชการนั้น 

 11. สํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ควรมอบหมายใหเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติน้ี

หมุนเวียนกันทําหนาที่เฝาระวังและตรวจตราการดําเนินการที่อาจเสี่ยงหรืออาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ

หนวยงานในสํานักขาวกรองแหงชาติหรือตอสํานักขาวกรองแหงชาติ หากสงสัยหรือพบ ใหแจงผูบังคับบัญชา

ทราบ เพ่ือทําการตรวจสอบและตักเตือนเบื้องตนกอน จึงใหรายงานสํานัก 10 ทราบ  

 12. หลักการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว บน

ออนไลนคอมมูนิตี้ ในการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสาร ประสานงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไป เพ่ือ

ประโยชนราชการ 

    12.1 การดําเนินการเพ่ือการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสาร ประสานงาน หรือเผยแพรขอมูลขาวสาร

ทั่วไปในนามของสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูดําเนินการตองแสดงตําแหนง หนาที่ และสังกัดใหชัดเจน เพ่ือใหผูรับ

สามารถติดตามได หากมีการแสดงรูปภาพประจําตัวเจาหนาที ่ใหแสดงรูปภาพจริง หามนํารูปภาพอ่ืนใดมาแสดง

แทน 

    12.2 การสราง รวบรวม นําเสนอ สง รับ ทําซ้ํา โอน หรืออ่ืนใด ตอขอมูลขาวสาร การเสนอความคิดเห็น 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ ใหดําเนินการเทาที่เปนประโยชนราชการ ให

รวมถึงการใชสัญลักษณ เคร่ืองหมายแสดงในสังกัดของสํานักขาวกรองแหงชาติดวย 

    12.3 การสรางและกระจายขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออื่นใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ 

ที่เปนการรายงานผลลัพธผานเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณปลายทางตาง ๆ (devices) หรือการใช 

Application สวนตัว ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน โดยใหดําเนินการอยางระมัดระวังและเทาที่

สมควร 

    12.4 หามเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัตทิุกนายทําการตอบโต วิพากษวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ  

ทั้งสิ้นบนออนไลนคอมมูนิตี้ เวนแตไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการตอบขอซักถาม ชี้แจง ขอวิจารณ ให

ขอมูลขาวสาร หรือใด ๆ เทาน้ัน 

    12.5 ตองระมัดระวังอยางยิ่งมิใหการใชงานออนไลนคอมมูนิตี้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ 

อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ กลายเปนการละเมิดความเปนสวนตัว สิทธิ

สวนบุคคล และความลับของผูรวมอยูในกลุม หรือกลายเปนสื่อที่นําไปสูการขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม หรือ

จรรยากับผูรับและผูอ่ืนที่รวมอยูบนออนไลนคอมมูนิตีด้วย 

    12.6 ตองระมัดระวังการเขามาของโปรแกรมประสงคราย ซึ่งจะกลายเปนภาระในการแกไข

ปรับปรุงทั้งของตนและผูอื่นที่รวมภารกิจ และบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวย 

    12.7 การสราง เผยแพร ถายทอด หรือรับมาและสงตอ (forward) หรืออ่ืนใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ 

เพ่ือประโยชนราชการ ตองตรวจสอบขอเท็จจริงใหถูกตอง หากพบความผิดพลาด ใหเรงแสดงความรับผิดชอบ

ในทันที เพราะหากเกิดผลกระทบใด ๆ ผูบังคับบัญชาและผูอยูในกลุมดําเนินการตองรวมกันรับผิดชอบ 
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    12.8 ในกรณีจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน พึงตระหนักถึงระยะเวลาในการรวบรวม นําเสนอ 

สง-รับ ทําซ้ํา โอน หรืออ่ืนใดไวดวย เพราะหากกระทํานอกเวลาราชการ แลวเกิดเหตุที่นําไปสูการกระจาย

สาธารณะ ผูบังคับบัญชาและผูที่รวมดําเนินการน้ัน ๆ ตองรับผิดชอบรวมกัน และจะไมสามารถอางวากระทํา

เพ่ือประโยชนราชการ 

 13. หลักการใชงานเพ่ือปฏิบัติงานหรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ ใหดําเนินการดังน้ี 

    13.1 หากจําเปนตองเขาถึงขอมูลขาวสารจากฐานขอมูลของสํานักขาวกรองแหงชาติ ตองกําหนด

สิทธ์ิของเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติใหใชงานออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือ

สื่อนําสัญญาณสวนตัว โดยใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดของภารกิจนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดสิทธิ์ให

เหมาะสม 

    13.2 หนวยงานที่เปนเจาของภารกิจตองจัดทําทะเบียนรายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ 

อุปกรณและ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัว ไดแก รุน (Model) หมายเลขประจําเคร่ือง (Serial Number / Mac 

Address) เปนตน และสําเนาใหสํานัก 10 ทราบดวย หากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ใหแจงทราบทุกคร้ังดวย 

    13.3. หามนําขอมูลที่เปนทรัพยสินทางปญญาหรือขอมูลที่ใชงานภายในสํานักขาวกรองแหงชาติมา

ใชปฏิบัติงานหรือภารกิจกอนไดรับอนุญาตอยางเปนทางการจากผูบังคับบัญชา 

    13.4 หามรายงานผลลัพธใด ๆ ตอผูบังคับบัญชาผานทางออนไลนคอมมูนิตี้ 

    13.5 พึงระมัดระวัง ดังนี้ 

        13.5.1 การปฏิบัติงานหรือภารกิจเพ่ือใหไดขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออื่น

ใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดีย ใหตรวจสอบอยางถี่ถวน และใหอางอิงแหลงที่มาเม่ือ

นําเสนอ เวนแตสามารถตรวจสอบและอางอิงจากแหลงขอมูลขาวสารไดโดยตรง 

        13.5.2 การปฏิบัติงานหรือภารกิจที่แสดงถึงการวิพากษวิจารณ ความคิดเห็น ไมวาจะเปนการ

สรางขึ้น รับ รับมาและสงตอ (forward) หรือกระจายไปยังผูรับที่แสดงหรืออาจแสดงใหทราบโดยนัยวามาจาก

สํานักขาวกรองแหงชาติ 

        13.5.3 การปฏิบัติงานหรือภารกิจที่อาจมีอคติสวนตัวในการรับ รับมาและสงตอ (forward) 

หรือเผยแพรความคิดเห็นที่อาจกระตุนหรือนําไปสูการโตแยงที่รุนแรง หากถูกตรวจสอบพบ ผูบังคับบัญชา

และผูที่รวมรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานหรือภารกิจน้ัน ตองรวมกันรับผิดชอบ  

 14. เม่ือยุติการปฏิบัติงานหรือสิ้นสุดภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตองลางทุกสิ่งที่เก่ียวกับการดําเนินการ

ซ่ึงอาจจะทําใหมีการทราบถึงตัวตนของผูที่ไดรับอนุมัติและผูรับบริการน้ันใหหมด ทั้งนี้ใหรวมถึงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารของกลุมที่ไดรับอนุมัติดวย 

 15. ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนราชการ ใหแจงผูบังคับบัญชาทราบและพิจารณายุติการปฏิบัติงานหรือภารกิจ

น้ันตามแตจะเห็นสมควร 
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 16. แจงใหสํานัก 10 ทราบ หากพบขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออื่นใด บน

ออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเฉพาะบนโซเชียลเน็ตเวิรก ที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหนวยงานสํานัก

ขาวกรองแหงชาติหรือตอสํานักขาวกรองแหงชาติได เพ่ือลดความเสียหายและดําเนินการตามระเบียบราชการ

และกฎหมายตอไป 

 

     ประกาศ ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2558 

 

                        
                                                           (นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม) 

                                                    ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

 


