
 
 

ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ 

วาดวยการรักษาความลับของทางราชการในการใชบริการออนไลนคอมมูนิต้ี 

พ.ศ.2558 

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

          เพื่อใหบุคคลที่เขามาในพ้ืนที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ สามารถใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ได       

ตามประสิทธิภาพและยังประโยชนตามความเหมาะสม  สํานักขาวกรองแหงชาติเห็นสมควรในการกําหนด

แนวทางปฏิบัติและกําหนดการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาติ สําหรับผูใชบริการ

ออนไลนคอมมูนิตี้ เพ่ือมิใหเกิดการเปดเผยถึงขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงาน สถานที่ หรือใดๆ ที่เก่ียวของถึง 

หรืออยูในครอบครอง หรือที่เปนของสํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งที่อาจสงผลกระทบหรือสงผลกระทบตอ

สํานักขาวกรองแหงชาติในทุกระดับ และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยและการรักษา

ความลับของทางราชการ โดยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรองรับกับกฎหมายและระเบียบราชการที่

เก่ียวของ   

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติจึงวางระเบียบไวดังน้ี    

        ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  

ในการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558” 
        ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป บรรดาความในขอปฏิบัติ 

ประกาศ หรือระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

        ขอ 3 ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่เกิดขอขัดแยง

หรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติเปนผูตัดสินชี้ขาด 

        ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

          “ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติหรือ

ขาราชการที่ไดรับการมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติใหรับผิดชอบและดําเนินการแทน 

          “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง และหนวยงานเทียบเทาของสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ 

          “เจาหนาทีค่วบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก 

10 และเจาหนาทีส่ํานัก 10 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายในดานการรักษาความปลอดภัยและ

การรักษาความลับของทางราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
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          “พ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ” หมายถึง พ้ืนที่ทุกแหงที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักขาวกรอง

แหงชาติ ทั้งน้ีใหรวมถึงหนวยงานยอยของสํานัก กอง ทั้งในสวนภูมิภาคหรือที่จัดตั้งอยูในพ้ืนที่ของหนวยงาน

ของรัฐอื่นหรือเอกชนดวย 

          “พ้ืนที่ควบคุม” หมายถึง พ้ืนที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติทุกแหง ที่ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ

ราชการวาดวยการรักษาความปลอดภัยและระเบียบรักษาความลับของทางราชการ ทั้งน้ีใหรวมถึงหนวยงาน

ยอยของสํานัก กอง ทั้งในสวนภูมิภาคหรือที่จัดตั้งอยูในพ้ืนที่ของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นดวย 

          “ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขา

ดวยกัน โดยมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรืออ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ ทํา

หนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

          “ออนไลนคอมมูนิตี้” (Online Communities) หมายถึง บุคคลและกิจกรรมที่กระทําบนระบบ

คอมพิวเตอร ทั้งบนเครือขายระบบคอมพิวเตอรผานสื่อนําสัญญาณ ของแตละหนวยงานภายในสํานักขาวกรอง

แหงชาติ กระทําในพ้ืนที่ควบคุมแตละพื้นที่ หรือสงทอดมาจากภายนอกพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งนี้ให

รวมถึงเครือขายระบบคอมพิวเตอรอื่น ๆ จากภายนอก ซ่ึงมีผลตอการใหรับทราบหรือใหไดรับทราบ หรือ

เผยแพรเขามาในพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาต ิ

          “การใชบริการ” หมายถึง การเขาถึงออนไลนคอมมูนิตี้ เพ่ือนําเสนอ เพ่ือใหรับทราบ เพ่ือใหไดรับทราบ 

หรือเพ่ือทําการเผยแพรขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด จากภายในพ้ืนที่สํานักขาว

กรองแหงชาติออกสูภายนอก อันนําไปสูการเปดเผยเปนสาธารณะหรือแกบุคคล กลุมบุคคล ใหไดเขาใจและ

ทราบถึง ทั้งทีไ่มมีอํานาจหนาที ่ที่จะไดรับทราบหรือเก่ียวของกับสํานักขาวกรองแหงชาติ  

          “ชองทางการติดตอ” (Channel) หมายถึง ความสามารถในการใชบริการเพื่อเขาถึงออนไลนคอมมู

นิตี้ ผานเคร่ืองมือ อุปกรณสื่อสารทุกประเภท ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ ผานสื่อนํา

สัญญาณ หรือระบบประมวลผลอ่ืนใด ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด จุดที่เปนตนทาง จุดที่เปนปลายทาง เสนทาง

และวันเวลาที่ทําการติดตอ หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของกับพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ 

          “ผูใชบริการ” หมายถึง ผูที่รับราชการ ผูที่ไดรับการวาจางทุกประเภท และบุคคลภายนอกที่เขามา

ในพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติ และทําการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ โดยแบงผูใชบริการออกเปน 3 

ประเภท คือ 

                1) ผูเร่ิมตน คือ ผูใชบริการซึ่งเปนบุคคลแรกที่ทําการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ โดยเผยแพร

ขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด จากพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ 

                2) ผูรับปลายทาง คือ ผูใชบริการซึ่งเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับเผยแพรขอมูลขาวสาร  

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด โดยตรงจากผูเร่ิมตน 

                3) ผูไดรับ, ผูไดรับและถายทอด, ผูไดรับและทําการเผยแพรตอ คือ ผูใชบริการซ่ึงไดรับการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด จากผูเร่ิมตนหรือผูรับปลายทาง หรือรับจาก

ผูรับและถายทอดการเผยแพรในลําดับตอ ๆ มาก็ตาม และนําออกเผยแพรตอไป โดยเปนการกระจายสูบุคคล 

กลุมบุคคลปลายทางอ่ืน ๆ จนกลายเปนการสาธารณะ 
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          “เคร่ืองมือ อุปกรณ” หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ หรืออ่ืนใด ที่สามารถทําการสราง เก็บ รับ สง 

ทําซ้ํา ถายทอด เผยแพร หรือกระทําการอ่ืนใด จากพ้ืนที่สํานักขาวกรองแหงชาติดวยการสื่อ สื่อสาร หรือ

แปลงสัญญาณอื่นใด ใหเปนที่เขาใจหรือรับทราบความหมายไปยังบุคคลอ่ืนภายนอกพ้ืนที่สํานักขาวกรอง

แหงชาติได โดยบุคคลนําติดตัวเขามาหรือที่มีอยูภายในพื้นที่สํานักขาวกรองแหงชาติ 

          “การใชบริการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณสวนตัวเพื่อประโยชนสวนตัว” หมายถึง การใช

งานบริการเพ่ือเขาถึงออนไลนคอมมูนิตี้ ตามเปาประสงคของตัวบุคคลน้ันดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนํา

สัญญาณที่เปนของสวนตัว              

          “การใชบริการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณของทางราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ” 

หมายถึง การใชงานบริการเพ่ือเขาถึงออนไลนคอมมูนิตี้ ตามเปาประสงคของราชการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ 

สื่อนําสัญญาณที่จัดขึ้นโดยทางราชการเทาน้ัน 

          “การนําเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวมาใชบริการเพ่ือประโยชนทางราชการ” หมายถึง 

การใชบริการเพื่อเขาถึงออนไลนคอมมูนิตี ้ตามเปาประสงคของราชการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณที่เปนของสวนตัว โดยผานความเห็นชอบและอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ซึ่งแบง

ออกเปน 3 กรณี 

  1) การใชเคร่ืองมือ อุปกรณสวนตัวปฏิบัติราชการโดยทําการผานสื่อนําสัญญาณของราชการ 

 2) การใชเคร่ืองมือ อุปกรณของราชการปฏิบัติราชการโดยทําการผานสื่อนําสัญญาณสวนตัว 

 3) การใชทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณและสื่อนําสัญญาณสวนตัวปฏิบัติราชการ 

          “โซเชียลเน็ตเวิรก” (Social Network) หมายถึง การใชชองทางการติดตอสองทางผานการสื่อสาร

ในระบบอินเทอรเน็ต และอื่นใด โดยบุคคลทั่วไปสามารถนําเสนอ รับทราบ รับทอด ถายทอด เผยแพรและ

กระจายขอมูลขาวสารออกสูสาธารณะไดดวยตนเอง ทั้งสามารถสื่อสารตอกันไดในหลายทิศทาง โดยใช

เคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ เพ่ือทําการสื่อสารผานบริการเครือขายอินเทอรเน็ต หรืออื่น ๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

          “โซเชียลมีเดีย” (Social Media) หมายถึง การสื่อสารของบุคคลที่เปนเจาของขอมูลขาวสาร ใน

รูปแบบของเร่ืองเลา เร่ืองราวประสบการณ บทความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออื่นใด และใหรวมถึงที่

คัดลอกมาจากแหลงขอมูลอ่ืน เพื่อนํามาถายทอดหรือแบงปนใหกับผูใชบริการที่อยูในออนไลนคอมมูนิตี้

เดียวกัน ผานทางโซเชียลเน็ตเวิรก  

        ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับบรรดาผูใชบริการในพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ 

        ขอ 6 ระเบียบน้ีใหใชควบคูกับระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับ

การใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 และกฎหมาย-ระเบียบราชการ ดังตอไปน้ี 

            - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

            - พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 

            - พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

            - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
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            - ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 

            - ประกาศสํานักขาวกรองแหงชาติเร่ืองขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สํานักขาวกรองแหงชาติ   

              พ.ศ.2552 

            - ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย 

            - กฎหมายและระเบียบราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ 

        ขอ 7 ระเบียบนี้กําหนดขึ้นสําหรับควบคุมการเขาถึงการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ ผานชองทางการ

ติดตอและเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ ตาง ๆ ในพื้นทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ 

        ขอ 8 ใหสํานัก 10 ทําหนาที่ดูแล ควบคุมผูใชบริการและสถานที่ที่สามารถใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้

ภายในพ้ืนทีส่ํานักขาวกรองแหงชาติ  โดยศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ใหการสนับสนุนและให

คําชี้แนะเกี่ยวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีใชบริการ และวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

        ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ดูแลและควบคุมการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ภายในพื้นที่สํานัก 

กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา และรับผิดชอบตอการกระทําของผูใตบังคับบัญชาที่ทําการละเลย

หรือละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  

        ขอ 10 ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ เสนอแนะการปรับแก

ระเบียบน้ีตอผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตามสภาพ การพัฒนาของ

วิทยาการสมัยใหม  ทั้งน้ีใหขอรับความคิดเห็นจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพรอมดวย 

        ขอ 11 ขอบเขต 

         เพื่อใหการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้เปนไปอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของราชการ  เนื่องจากการใชบริการใด ๆ บนออนไลนคอมมูนิตี้ในพ้ืนที่ควบคุม จนนําไปสูการเผยแพรเปน

สาธารณะ ไดแก ขอมูลขาวสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใดนั้น ไมสามารถเรียกกลับคืนได  

ถึงแมจะทําการลบทิ้งหรือทําลายแลว แตการกระทําน้ันไมสามารถทําการไดอยางแทจริง ซึ่งอาจกอใหเกิด

ผลกระทบหรือสรางความเสียหายแกสํานักขาวกรองแหงชาตขิึ้นได ระเบียบนี้จึงกําหนดไวเพ่ือ 

                 11.1 ควบคุมการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ 

                         11.1.1 ปองกันและรักษาขอมูลขาวสารของราชการ สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ 

หรือสิ่งที่มีความสําคัญที่ยังไมสมควรเปดเผย หรืออ่ืนใด ใหมีความปลอดภัยจากบุคคล ทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งไมมีสิทธิหรืออํานาจหนาที่ที่จะไดรับทราบ 

                         11.1.2 ดูแลความถูกตองและสมบูรณครบถวนของขอมูลขาวสารของราชการ สิ่งที่เปน

ความลับของทางราชการ หรือสิ่งที่มีความสําคัญที่ยังไมสมควรเปดเผย หรืออ่ืนใด 

                         11.1.3 ใหขอมูลขาวสารของราชการ สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือสิ่งที่มี

ความสําคัญที่ยังไมสมควรเปดเผย หรืออื่นใด มีความพรอมใชงาน โดยใหรวมถึงระบบการทํางานและการใช

งานเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ บนออนไลนคอมมูนิตี้ของสํานักขาวกรองแหงชาติดวย 
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                 11.2 การปองกันและปองปรามการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ที่มาจากผูใชบริการที่มี 

                         11.2.1 ความตองการใหขอมูลขาวสารกับความตองการไดรับขอมูลขาวสาร โดยเปนการ

สื่อสารแบบ 2 ทาง คือ มีการสง-รับ แตไมสามารถกําหนดไดวา ผูสงหรือผูรับฝายใดจะเปนฝายเร่ิมตนหรือ

เปนฝายปลายทาง อีกทั้งในระหวางการสง-รับน้ี ยังสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารน้ันไปยังบุคคลอ่ืนหรือเปน

การสาธารณะพรอมดวยได 

                         11.2.2 ความตองการแบงปนขอมูลขาวสารที่มีอยู โดยเปนการสื่อสารแบบทางเดียว 

(One Way Communication) คือ ประสงคทําการสงโดยลําพังเพียงประการเดียว โดยไมคาดหวังถึงการรับ 

ซึ่งการรับน้ันอาจไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากบุคคลคนเดียวหรือจากกลุมบุคคลก็ได  

        ขอ 12 ประเภทบุคคลพรอมเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณที่เขาสูพ้ืนที่ควบคุม โดยใหแบงตามขอ 

13 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการใชบริการออนไลนคอมมูนิตี้ 

พ.ศ.2558 

        ขอ 13 การใชบริการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนตัวของบุคคล

ตามขอ 13 ของระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการใชบริการ

ออนไลนคอมมูนิตี้ พ.ศ.2558 ใหถือปฏิบัติตามกฎสํานักขาวกรองแหงชาติ เร่ือง การใชบริการออนไลนคอมมู

นิตี้ เพื่อประโยชนสวนตัว 

        ขอ 14 การใชบริการดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณ ซึ่งเปนของทางราชการ เพ่ือประโยชน

ราชการ เจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ใหถือปฏิบัติตามกฎสํานักขาวกรองแหงชาติ เร่ือง การใชงาน

ออนไลนคอมมูนิตี้ดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อนําสัญญาณของทางราชการเพ่ือประโยชนราชการ 

        ขอ 15 การนําเคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนําสัญญาณสวนตัวมาใชบริการ เพื่อประโยชนราชการ 

ใหถือปฏิบัติตามกฎสํานักขาวกรองแหงชาติ เร่ือง การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ/หรือสื่อนํา

สัญญาณสวนตัวมาใชบริการเพ่ือประโยชนราชการ 

        ขอ 16 การใชตราสัญลักษณของสํานักขาวกรองแหงชาติหรือสัญลักษณอ่ืนใดที่แสดงถึงความเปนสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ เปนรูปประกอบ คําบรรยายลักษณะ สัญลักษณบงชี้ (profile) ของบุคคล กลุมบุคคล หรือ

อื่นใด ที่ปรากฏบนออนไลนคอมมูนิตี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติหรือบุคคลที่

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมอบหมายใหรับผิดชอบกอนเทาน้ัน 

        ขอ 17 การเผยแพรหรือการถายทอดการเผยแพรที่พาดพิงถึงขอมูลขาวสาร การเสนอความเห็น 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด ไมวาจะเก่ียวของกับสํานักขาวกรองแหงชาติโดยตรงหรือโดยออม   

หรืออยูในครอบครองของสํานักขาวกรองแหงชาติ  การนําออกเผยแพรหรือการถายทอดการเผยแพรที่ปรากฏ

นั้นตองระมัดระวัง มิใหเปนการละเมิดทรัพยสิน หรือสิทธิของผูอื่น หากจําเปนตองกลาวอางถึงหรือตอง

อางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร การเสนอความเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใดตองระบกุาร

ที่ไดรับมานั้น ๆ ใหชัดเจน 
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        ขอ 18 การเผยแพรหรือการถายทอดการเผยแพรขอมูลขาวสาร การเสนอความเห็น รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใดบนออนไลนคอมมูนิตี้ ที่อาจทําใหเขาใจหรือสื่อใหเขาใจวามาจากสํานักขาว

กรองแหงชาติ ตองมีการแสดงขอความแจงความรับผิดชอบ (Disclaimer) วาเปนขอมูลสวนบุคคล มิใชเปน

ของสํานักขาวกรองแหงชาติ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวแตกรณีไป 

        ขอ 19 ในกรณีทีพ่บขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใด บนออนไลนคอมมูนิตี้ ที่อาจ

กระทบตอการปฏิบัติงานหรือสรางความเสื่อมเสียแกสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาของตนและเจาหนาทีค่วบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาว

กรองแหงชาติ รับทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการแกไขตอสิ่งที่เกิดขึ้น 

        ขอ 20 ในกรณีทีพ่บบุคคลภายนอกใชบริการบนออนไลนคอมมูนิตี้ในพื้นที่ควบคุม โดยไมมีเจาหนาที่

สํานักขาวกรองแหงชาติที่รับผิดชอบบุคคลน้ัน กํากับ ดูแลอยูดวย  ขอใหเจาหนาทีส่ํานักขาวกรองแหงชาตผิูพบ

เห็น ตักเตือนโดยตรงกอน หากบุคคลภายนอกน้ันยังคงเพิกเฉย ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

                  20.1 กรณีที่เปนพ้ืนที่ของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ใหแจงตอเจาหนาที่

ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผูบังคับบัญชาของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาน้ัน 

เพ่ือดําเนินการตักเตือนหรือระงับการใชบริการบนออนไลนคอมมูนิตี้ของบุคคลนั้น  แตหากเจาหนาที่ควบคุม

การรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาของสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทาน้ัน มิได

ดําเนินการใด ๆ หรือเพิกเฉยตอการแจงทราบนั้น ใหแจงตอเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานัก

ขาวกรองแหงชาติ พรอมรายละเอียดที่เกิดขึ้น เพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ตอไป และใหถือวา เจาหนาที่

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาน้ันละเลยที่จะปฏิบัติตามประกาศสํานักขาวกรองแหงชาติ 

เร่ือง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2552 และไมกระทําตนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

                 20.2 กรณีที่เปนพ้ืนที่นอกสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา ยกเวนภายในหอง

ประชาสัมพันธ  หากเจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติทําการตักเตือนแลว แตบุคคลภายนอกตามระบุใน

วรรคแรก ขอ 20 น้ี ก็ยังคงกระทําการฝาฝน ใหเชิญตัวบุคคลนั้นไวที่หองประชาสัมพันธและแจงเจาหนาที่

ควบคุมการรักษาความปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ  เขามาดําเนินการตามกฎหมาย ไมวา

บุคคลภายนอกนั้นจะแสดงวาไดกระทําไปดวยความรูเทาไมถึงการณในภายหลังหรือแสดงใหเห็นวาทําการลบ

ขอมูลที่ไดกระทําการไปแลวก็ตาม 

        ขอ 21 พึงระลึกเสมอวา พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ     

พ.ศ.2544 และอื่น ๆ มีผลผูกพันกับการเผยแพรหรือการถายทอดการเผยแพรขอมูลขาวสาร การเสนอ

ความเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใดบนออนไลนคอมมูนิตี้ 

        ขอ 22 หากเกิดการละเลยหรือละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  โดยเฉพาะกอใหเกิดการเปดเผย

ความลับของทางราชการบนออนไลนคอมมูนิตี้ อันจะกอใหเกิดการเปดเผยขอมูลที่อาจหรือสรางความ
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เสียหายแกขอบขายการปฏิบัติงาน หรือตอฐานะของเจาหนาที่ของสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือตอสํานักขาว

กรองแหงชาติ โดยใหรวมถึงผลเสียหายแกทรัพยสิน เกียรติและชื่อเสียงของสํานักขาวกรองแหงชาติไวดวยน้ัน  

ไมวาจะเปน 

              22.1 ขอมูลขาวสาร การเสนอความเห็น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรืออ่ืนใดที่ไดมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจใหไดรับทราบ 

              22.2 การเผยแพรโดยตั้งใจ หรือดวยความประมาท เลินเลอ หรือรูเทาไมถึงการณ จากผูเร่ิมตน-

ผูรับปลายทางในการนําออกเผยแพรและผูที่ถายทอดการเผยแพรน้ัน 

         ในฐานะที่เปนขาราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติใหถือเปนความผิดทางวินัยและละเลยตอจรรยา

ของผูปฏิบัติงานในสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูที่ละเมิดหรือละเลยน้ัน ตองถูกดําเนินการทางวินัยในลําดับตน 

กอนพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

         ในฐานะลูกจาง หรือผูถูกวาจางใหปฏิบัติงานใหสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงานเทียบเทา หรือ

บุคคลภายนอก ใหพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย โดยใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ

ปลอดภัย สํานักขาวกรองแหงชาติ 

        ขอ 23 การกําหนดรายละเอียดขอปฏิบัติเพ่ิมเติมของแตละสํานัก กอง กลุมขึ้นตรง หรือหนวยงาน

เทียบเทา ใหประสานสํานัก 10 พิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบนี้ กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักขาว

กรองแหงชาตสิั่งการ 

 

                                               ประกาศ ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2558 

 

                  
                                                    (นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม) 

                                                   ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ


