
 
 

ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใชบริการออนไลนคอมมูนิต้ี 

พ.ศ.2558 

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

          เพ่ือใหการดูแล ควบคุมบุคคลในพ้ืนที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ สามารถใชออนไลนคอมมูนิตี้ได

ตามประสิทธิภาพและยังประโยชนตามความเหมาะสม  สํานักขาวกรองแหงชาติเห็น เปนการสมควร

กําหนดการแนวทางปฏิบัติในพ้ืนทีข่องสํานักขาวกรองแหงชาติ สําหรับผูใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้  เพ่ือมิให

เกิดการละเมิดระเบียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ขอมูลขาวสาร และสถานที่ในพ้ืนที่ของสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ ทั้งที่อาจสงผลกระทบหรือสงผลกระทบตอสํานักขาวกรองแหงชาติในทุกระดับ และเพ่ือให

เกิดความสอดคลองกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการ 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติจึงวางระเบียบไวดังน้ี 

        ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ

ใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558” 
        ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป บรรดาความในขอปฏิบัติ ประกาศ 

หรือระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบยีบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

        ขอ 3 ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาตเิปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีที่เกิดขอขัดแยง

หรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติเปนผูตัดสินชี้ขาด 

        ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

         “ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาตหิรือขาราชการ

ที่ไดรับการมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหรับผิดชอบและดําเนินการแทน 

         “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง และหนวยงานเทียบเทาของสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ 

         “เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก 

10 และเจาหนาที่สํานัก 10 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายในดานการรักษาความปลอดภัยและ

การรักษาความลับของทางราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ 

         “พ้ืนที่ควบคุม” หมายถึง พ้ืนที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติทุกแหง ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ

ราชการวาดวยการรักษาความปลอดภัยและระเบียบรักษาความลับของทางราชการ ทั้งน้ีใหรวมถึงหนวยงาน

ยอยของสํานัก กอง ทั้งในสวนภูมิภาคหรือที่จัดตั้งอยูในพ้ืนที่ของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นดวย 
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         “เขตหวงหาม” หมายถึง พ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งกําหนดเปนพ้ืนที่หวงหาม โดยบุคคลที่ผาน

เขามาตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552  

         “เคร่ืองมือ อุปกรณ” หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ หรืออ่ืนใด ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักขาว

กรองแหงชาติวาดัวยการการรักษาความลับของทางราชการในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558” 
         “บุคคล” หมายถึง ผูที่เขาสูพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ พรอมเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณที่

สามารถใชกับออนไลนคอมมูนิตี้ได 

        ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับบรรดาบุคคลที่นําเอาเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณเขามาใชในพ้ืนที่

ควบคุมและเขตหวงหาม 

        ขอ 6 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความลับของทาง

ราชการ ในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 และใชรวมกับกฎหมาย-ระเบียบราชการ ดังตอไปน้ี 

         - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

         - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

         - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 

         - ประกาศสํานักขาวกรองแหงชาติ เร่ืองขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

            พ.ศ.2552 

         - ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย 

         - กฎหมายและระเบียบราชการอื่นที่เกี่ยวของ 

        ขอ 7 ระเบียบนี้กําหนดขึ้น เพ่ือกํากับดูแลบุคคลและควบคุมการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ

หรืออ่ืนใด ที่นําไปสูหรือเกี่ยวของกับออนไลนคอมมูนิตีใ้นพ้ืนทีค่วบคุมและเขตหวงหาม ใหเปนไปตามมาตรการ

การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล ขอมูลขาวสาร และสถานที่ และการรักษาความลับของทางราชการ

ของสํานักขาวกรองแหงชาติ 

        ขอ 8 ใหสํานัก 10 ทําหนาทีก่ํากับ ดูแล และควบคุมบุคคลที่นําเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณหรือ

อื่นใดติดตัวเขามาหรือทําการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ภายในพ้ืนที่ควบคุมและเขตหวงหาม 

         ผูบังคับบัญชาทําหนาที่ดูแลและควบคุมบุคคลและการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ หรืออื่น

ใด ที่เก่ียวกับออนไลนคอมมูนิตี้ภายในพื้นที่ตั้งสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา และให

รับผิดชอบตอการกระทําของผูใตบังคับบัญชาที่ละเลยหรือละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

        ขอ 9 ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนและชี้แนะสํานัก 10 เก่ียวกับเคร่ืองมือ 

อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ และวิธีการใช รวมทั้งวิทยาการอื่น ๆ ที่เก่ียวของหรืออาจมีผลกระทบตอสํานักขาว

กรองแหงชาติในทุกดาน 

        ขอ 10 หากเกิดการละเลยหรือละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ไมวาจะกระทําดวยความตั้งใจหรือดวย

ความรูเทาไมถึงการณ ความประมาท เลินเลอ อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอสํานักขาวกรองแหงชาติหรือ 

ไมก็ตาม เมื่อพิสูจนทราบไดแลว หากเปนขาราชการใหดําเนินการตามวินัยราชการ หากเปนลูกจางหรือ
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บุคคลภายนอกใหอยูในดุลพินิจของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งนี้

อาจมีผลสืบเนื่องเปนการกระทําผิดที่ตองพิจารณาการลงโทษทางกฎหมายดวย 

        ขอ 11 ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ เสนอแนะการปรับแก

ระเบียบน้ีตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตามสภาพการพัฒนาของวิทยาการ

สมัยใหม 

        ขอ 12 ขอบเขต  

               12.1 กํากับ ดูแล และควบคุมผูใชบริการและวิธีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ เพ่ือ

การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ที่นําเขามาหรือใชงานในพ้ืนที่ควบคุมและเขตหวงหาม 

               12.2 เพ่ือปองกันและปองปรามผูใชบริการที่มีพฤติการณดังน้ี 

                     12.2.1 ประเภทชักนําใหเกิดการมีสวนรวม (Anticipated Reciprocity) ผูนําเสนอขอมูล

ขาวสารผานชองทางใดชองทางหนึ่งบนออนไลนคอมมูนิตี้อยางสมํ่าเสมอและบอยคร้ัง จนกระทั่งชองทางนั้น

เปนที่รูจักแพรหลายของผูใชบริการอ่ืน และกลายเปนที่นิยมสําหรับผูใชบริการอ่ืนที่จะเขามาเพ่ือถาม-ตอบ 

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูนําเสนอขอมูลขาวสารน้ันหรือกับผูใชบริการอื่น ๆ ที่เขามา ซ่ึงเปนไปอยาง

รวดเร็วกวาชองทางอื่นที่อยูในระดับเดียวกัน การเขามาติดตอระหวางกันดังกลาวน้ีเปนการเขามาดวยความ

เต็มใจและเปนการตอบโตระหวางกันของบรรดาผูใชบริการบนชองทางน้ี  

                     12.2.2 ประเภทตองการชื่อเสียงและเปนที่จดจํา (Increased Recognition) ผูนําเสนอขอมูล

ขาวสารผานชองทางใดชองทางหนึ่งบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวยความตองการมีชื่อเสียง และเปนที่จดจําของ

บรรดาผูใชบริการบนออนไลนคอมมูนิตี้  

                     12.2.3 ประเภทเปนความภาคภูมิใจ (Sense of Efficacy) ผูนําเสนอขอมูลขาวสารผาน

ชองทางใดชองทางหน่ึงบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวยความรูสึกภาคภูมิใจที่สามารถสรางและทําใหการตอบโต

ระหวางผูใชบริการกระจายและขยายเปนวงกวาง 

                     12.2.4 ประเภทเปนผูนํากระแสทางความคิด (Sense of Community) ผูนําเสนอขอมูล

ขาวสารผานชองทางใดชองทางหน่ึงบนออนไลนคอมมูนิตี้ดวยการเสนอขอคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางตนเองกับผูใชบริการอื่น ๆ จนขอคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ันมีอิทธิพลหรือ

กลายเปนความรูสึกรวมกันของกลุมผูใชบริการและอาจกลายเปนการรวมกันเพ่ือแสดงพลังกดดันหรือการแสดง

อคติรวม 

               12.3 เพ่ือมิใหบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตอการกระทําของตนที่เกิดขึ้นบนออนไลน

คอมมูนิตี้ตอกรณีที่บุคคลน้ันใชหรือนําเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ หรืออื่นใดติดตัวเขามาในพ้ืนที่

ควบคุมและเขตหวงหาม  

        ขอ 13 ประเภทบุคคลที่จะตองดําเนินการกํากับ ดูแล และควบคุมขณะอยูในพ้ืนที่ควบคุมและเขตหวงหาม

แบงออกเปน 

               13.1 บุคคลภายนอกที่เขามาติดตอหรือประสานงานกับขาราชการหรือลูกจางของสํานักขาวกรอง

แหงชาติเปนการชั่วคราว ใหรวมถึงขาราชการบํานาญ อดีตขาราชการและอดีตลูกจาง ที่เขามาติดตอหรือ

ประสานงานดวย 
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               13.2 บุคคลที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหเขาถึงพื้นที่ควบคุมหรือเขต

หวงหามของสํานักขาวกรองแหงชาติ ไมวาจะเปนการประจําหรือชั่วคราว แตบุคคลน้ีมิไดผานการตรวจสอบ

ประวัติและพฤติการณตามระเบียบราชการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทาง

ราชการ ประกอบดวย 

                     13.2.1 ผูที่มาเขารวมการประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม 

                     13.2.2 ครอบครัวของขาราชการและลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติที่จําเปนตองพาเขา

มาพักรอในพ้ืนที่ควบคุมหรือเขตหวงหาม ทั้งนี้บุคคลในครอบครัวที่จะนําเขามาในเขตหวงหามตองมีอายุต่ํา

กวา 12 ป 

                     13.2.3 ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานของรัฐอื่น ขาราชการบํานาญ อดีต

ขาราชการ และอดีตลูกจางของสํานักขาวกรองแหงชาติที่ไดรับการวาจางตอ หรือไดรับการรองขอใหมา

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

               13.3 บุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานักขาวกรองแหงชาติ ซ่ึงผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ

บุคคลตามระเบียบราชการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการแลว 

                     13.3.1 เจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ คือ ขาราชการและลูกจางของสํานักขาวกรอง

แหงชาติที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมหรือเขตหวงหาม 

                      13.3.2 พนักงานภาคเอกชนที่เขามาทํางานในพ้ืนที่ควบคุมหรือเขตหวงหาม 

        ขอ 14 ใหสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาของสํานักขาวกรองแหงชาติ มอบหมาย

เจาหนาที่ในสังกัด ใหทําหนาที่รับผิดชอบการกํากับ ดูแล และควบคุมบุคคลตามขอ 13 ของระเบียบน้ี โดย

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตองชี้แจงเก่ียวกับกฎการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาติ 

และควบคุมดูแลบุคคลเหลานั้น มิใหกระทําการใด ๆ  เปนการละเมิดหรือละเลยตอกฎเหลานีต้ลอดระยะเวลาที่

บุคคลน้ันอยูในพ้ืนที่ควบคุมหรือเขตหวงหาม 

        ขอ 15 การดําเนินการกํากับ ดูแล และควบคุมบุคคลตามขอ 13 ของระเบียบน้ี โดยใหถือปฏิบัติตาม

กฎการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ในพ้ืนที่ควบคุมของสํานักขาวกรองแหงชาติตามที่กําหนดไว   

        ขอ 16 ปดประกาศกฎสํานักขาวกรองแหงชาติ เร่ือง การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ เพ่ือประโยชน

สวนตัวที่หองประชาสัมพันธของสํานักขาวกรองแหงชาติ สําหรับใหบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอหรือประสานงาน

ใหไดรับทราบอยางชัดเจนทั่วถึง 

        ขอ 17 กรณีการละเมิดหรือการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหสํานัก 10 รวบรวมขอมูลสําหรับ

นําเสนอตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาตทิุก 3 เดือน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามขอ 18-19 ตอไป 

        ขอ 18 หากพบการละเลยที่จะปฏิบัติตามระเบียบน้ีจากบุคคลภายในหนวยงานใดของสํานักขาวกรอง

แหงชาติ ใหเจาหนาที่ ผูพบแจงตอผูบังคับบัญชาที่บุคคลน้ันสังกัดอยู ใหเรงดําเนินการตักเตือน และแจง  

สํานัก 10 ทราบเพ่ือบันทึกประวัต ิ
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         ในกรณีทีเ่ปนบุคคลภายนอก ใหเจาหนาที่ ผูพบแจงตอสํานัก 10 ทราบ เพ่ือเขาดําเนินการควบคุม

และตักเตือน โดยสํานัก 10 จะนําเสนอบันทึกการกระทําดังกลาวเพ่ือแจงทราบตอผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานที่บุคคลน้ันเขามาติดตอหรือประสานงานตอไป 

         หากพบวา บุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองขางตนเคยกระทําการละเลยมาแลว ใหถือวา การกระทํา

ที่เกิดขึ้นคร้ังหลังสุดเปนความตั้งใจ  ในกรณีเชนน้ี ใหสํานัก 10 พิจารณานําเสนอผูอํานวยการสํานักขาวกรอง

แหงชาติ เพ่ือดําเนินการตามขอ 19 

        ขอ 19 หากสํานัก 10 พิสูจนทราบไดวา เปนความตั้งใจที่จะละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ไมวาจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอสํานักขาวกรองแหงชาติหรือไมก็ตาม 

               19.1 กรณีที่เปนขาราชการใหดําเนินการทางวินัยกอน แลวจึงใหดําเนินการตามกฎหมาย 

               19.2 กรณีที่เปนลูกจาง ผูถูกวาจาง หรืออ่ืนใด ใหดําเนินการตามกฎหมาย 

        ขอ 20 การกําหนดรายละเอียดขอปฏิบัติเพ่ิมเติมของแตละสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงาน

เทียบเทา ใหประสานสํานัก 10 พิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบน้ี กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักขาวกรอง

แหงชาตพิิจารณาสั่งการตอไป 

 

                                                             ประกาศ ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2558 

                              
 (นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม)                                                                

                                          ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ


