หลักการและวิธีการปฏิบัตทิ ่ สี าคัญเกี่ยวกับการรั กษาความลับ และการรั กษาความ
ปลอดภัย
--------------

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการรั กษาความปลอดภัย
ก่อนที่จะศึกษาเรื่ องการรักษาความปลอดภัย จะต้ องทาความเข้ าใจในบริ บทเป็ นเบื ้องต้ น
ก่อนว่า การรักษาความปลอดภัย คือ อะไร ? จะป้องกันภัยอะไร ? ต่อเป้าหมายใด ? และด้ วย
วิธีการอย่างไร ? ซึง่ จะได้ นาเสนอไปโดยลาดับ
๑.๑ การรักษาความปลอดภัย มีความหมายหลากหลายมิติด้วยกัน แต่ความหมายที่จะ
ช่วยสร้ างความเข้ าใจเป็ นเบื ้องต้ น คือ ความหมายเชิงกระบวนการ ซึง่ หมายถึง “การศึกษาเรื่ องภัย
และการป้องกันภัย” ความหมายของ ”ภัย” คือ การกระทาที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อเป็ น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒ ประเภทของการรักษาความปลอดภัย จาแนกออกได้ เป็ น ๓ ประเภท กล่าวคือ ๑) การ
รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal security) ๒) การรักษาความปลอดภัยองค์การ
(organizational security) และ ๓) การรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ (national security) ซึง่ แต่ละ
ประเภทต่างก็ยดึ โยงสัมพันธ์กนั และกันโดยอัตโนมัติ เริ่มต้ นจากส่วนบุคคล(ที่บ้าน) ที่ม่งุ เน้ นการ
ป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็ นสาคัญ และเมื่อออกจากบ้ านไปทางานก็มีการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ทางาน/หน่วยงานอีกรูปแบบหนึง่
มุ่งเพื่อขจัดภัยคุกคามที่เป็ นอุปสรรค
ขัดขวาง ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ภารกิจของหน่วยงาน ในขณะที่เมื่อทุก
หน่วยงานมีความปลอดภัย สามารถดาเนินกิจการ/ภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมาย
ไปด้ วยความราบรื่ น ย่อมจะส่งผลต่อความมัน่ คงปลอดภัยของชาติโดยองค์รวม
ความปลอดภัย ยังมีศพั ท์อีกคาหนึง่ คือ safety ซึง่ จะใช้ ในความหมายต่างกับ security
ดังนี ้ safety หมายถึง มาตรการ หรื อวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ม่งุ ป้องกันภัยที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุ (ความผิดพลาดของมนุษย์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ) ด้ านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
โดยทัว่ ไปจะใช้ ในสถานประกอบการเป็ นสาคัญ ส่วน security เป็ นมาตรการป้องกันภัย หรื อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาของมนุษย์ที่อาจกระทาการใด ๆ เพื่อป้องกันภัยคุกคามในวงกว้ าง
เน้ นที่เป็ นความมัน่ คงปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สินส่วนบุคคล องค์การ/หน่วยงาน และความมัน่ คง
ปลอดภัยของชาติ
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๑.๓ การรักษาความปลอดภัยที่กล่าวถึงในที่นี ้ เป็ นประเภทของการรักษาความปลอดภัย
องค์การ โดยมีแนวคิดพื ้นฐานที่ม่งุ จะรักษาไว้ ซงึ่ ความมันคงแห่งชาติ เป็ นมาตรการเชิงรับ หรื อเชิง
ป้องกัน(passive measure) ระงับยับยัง้ บรรเทาความเสียหาย ใช้ ในสถานการณ์ปกติ หรื อยาม
สันติเป็ นสาคัญ โดยวิเคราะห์ประเภทของภัยคุกคาม ที่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติได้
๓ ลักษณะ คือ จารกรรม วินาศกรรม และบ่อนทาลาย และได้ กาหนดมาตรการป้องกันภัยคุกคาม
ดังกล่าวไว้ ๓ วิธีด้วยกัน คือ ๑) การรักษาความปลอดภัยบุคคล (กระบวนการคัดกรองบุคคลเข้ า
มาเป็ นเจ้ าหน้ าที่ การอนุญาตให้ บคุ คลเข้ าถึงชันความลั
้
บ และมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สาคัญ
จะต้ องเป็ นบุคคลที่ไว้ ใจได้ ) ๒) การรักษาความปลอดภัยเอกสาร (ป้องกันบุคคลผู้ไม่มีอานาจ
หน้ าที่เข้ าถึงสิ่งที่เป็ นความลับ) และ ๓) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ (ป้องกันทรัพย์สินไม่ให้
ถูกโจรกรรม ป้องกันบุคคล(เจ้ าหน้ าที่) ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ให้ พ้นจากการก่อวินาศกรรม และ
ป้องกันความลับไม่ให้ ถกู จารกรรม)
๑.๔ หลักคิดในการวางมาตรการป้องกันภัยดังกล่าวข้ างต้ น มาจากฐานความคิดที่ว่า “คน“
เป็ นต้ นเหตุที่ก่อให้ เกิดภัย ฉะนันวิ
้ ธีที่จะป้องกันภัยจะต้ องเริ่มต้ นที่การคัดกรอง “คน” ที่จะเข้ ามา
อยู่ในองค์การก่อนเป็ นลาดับแรกสุด เพราะหากได้ คนดีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมแล้ ว จะช่วยป้องกัน
ภัยได้ ทงั ้ ๓ ประเภท คือ จารกรรม วินาศกรรม และบ่อนทาลาย ดังนัน้ มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย จะต้ องเริ่มต้ นด้ วย การรักษาความปลอดภัยบุคคล (รปภ.บุคคล) โดยจะต้ องดาเนินการ
ต่อบุคคลภายนอกก่อนจะเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ในหน่วยงาน และเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานแล้ วเป็ นลาดับต่อมา ส่วนการรักษาความปลอดภัยเอกสาร (รปภ.เอกสาร) เป็ นการ
ป้องกันมิให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ไม่มีอานาจเกี่ยวข้ องเข้ าถึงความลับของทางราชการ
สาหรับการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ (รปภ.สถานที่) เป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ บคุ คลภายนอกและเจ้ าหน้ าที่
เข้ าถึงพื ้นที่ที่กาหนดเป็ นพื ้นที่รักษาความปลอดภัยระดับต่าง ๆ
๑.๕ จุดมุ่งหมายของมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในระเบียบว่าด้ วยการรักษาความ
ปลอดภัย ใช้ เป็ นหลักประกันความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐขันมู
้ ลฐานเท่านัน้ ในทางปฏิบตั ิผ้ มู ี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องจักต้ องปรับเพิม่ /ลดระดับมาตรการ รปภ.ต่าง ๆ
ให้ สอดคล้ องรองรับกับ
สถานการณ์ภยั คุกคาม และสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปด้ วย
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๒. ที่มา และพัฒนาการของระเบียบว่ าด้ วยการรั กษาความปลอดภัย
๒.๑ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มีพฒ
ั นาการมาจาก ”ระเบียบสานัก
คณะรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๔๙๙” (ฉบับแรก) ต่อมาได้ มีการ
ปรับแก้ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นและเปลี่ยนชื่อเป็ น “ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๑๑” และ “ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗“ โดยลาดับ
สาหรับ ระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ นัน้ ได้ ถือใช้ มายาวนานถึง ๒๗ ปี โดยประมาณ หลักสาคัญของ
ระเบียบแต่ละฉบับ ล้ วนแล้ วแต่มีเป้าหมายในการปรับปรุงแก้ ไขวิธีการรักษาความปลอดภัยแต่ละ
ประเภทให้ เหมาะสมต่อนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทงประสิ
ั้
ทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยมีมาตรการ รปภ.หลัก ๓ ประเภท คือ ๑) รปภ.บุคคล ๒) รปภ.เอกสาร และ ๓) รปภ.สถานที่
เปรี ยบเสมือนเสาหลัก ๓ ต้ น ค ้าจุนสนับสนุนซึง่ กันและกันอย่างเป็ นเอกภาพรวมอยู่ในระเบียบ
ฉบับเดียว
๒.๒ เนื่องจาก รบ.รปภ.๒๕๑๗ มุ่งหมายที่จะรักษาความลับของทางราชการในรูปที่เป็ น
เอกสารเป็ นสาคัญ แต่ไม่ได้ กาหนดวิธีปฏิบตั ิสาหรับ รปภ.ความลับที่อยู่ในรูปแบบของการสื่อสาร
จึงได้ มีการออกระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕
เพิม่ เติมอีกฉบับหนึง่ ให้ ครอบคลุมครบถ้ วนสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
๒.๓ เมื่อทางการได้ ตรา พรบ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ขึ ้น โดยมีเจตนารมณ์
ให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นของของทางราชการ
เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของภาครัฐ ทาหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ อง ความโปร่งใส สร้ างความเป็ นธรรม แต่มี
ข้ อมูลข่าวสารบางประเภทที่หากเปิ ดเผยแล้ วจะก่อให้ เกิดความเสียหาย จาเป็ นต้ องสงวนไว้ เป็ น
ความลับ ครัน้ จะใช้ การปกปิ ดความลับตามวิธีการของ รปภ.เอกสาร ของ รปภ.๒๕๑๗ แต่ก็มี
หลักการต่างกัน (ปกปิ ดโดยสนิทเพื่อป้องกันการจารกรรม) จึงได้ ออกระเบียบว่าด้ วย การรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ ้นเป็ นเอกเทศ สาหรับใช้ กบั ข้ อมูลข่าวสารที่มีคาสัง่ ไม่
เปิ ดเผย (มิได้ ปอ้ งกันการจารกรรม) แล้ วไปยกเลิก มาตรการ รปภ.เอกสาร โดยมอบหมายให้ สมช.
ไปแก้ ไข ระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ให้ สอดคล้ องกับ รบ.รักษาความลับฯ ๒๕๔๐ ด้ วย
๒.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้
อุบตั ิขึ ้นมาจากเหตุผลตามข้ อ ๑.๓ ดังกล่าวแล้ วขันต้
้ น มาตรการ รปภ.หลัก จึงเหลือเพียง ๒
ประเภท คือ รปภ.บุคคล และ รปภ.สถานที่ ส่วนโครงสร้ างของระเบียบส่วนอื่น ๆ ก็ยงั คงตาม
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รบ.รปภ.๒๕๑๗ เพียงแต่ภาคผนวกและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ก็ได้ ปรับเปลี่ยนไปให้ มีเฉพาะเท่าที่จาเป็ น
ตามสารัตถะของระเบียบที่มีอยู่
๒.๕ ปั จจุบนั รบ.การรักษาความปลอดภัยของชาติ จึงมี ๒ ฉบับ ไม่ได้ รวมเป็ นฉบับเดียว
อย่างเป็ นเอกภาพดังเดิม แม้ จะมีกลไกและวิธีปฏิบตั ิที่สมั พันธ์ยดึ โยงสนับสนุนเกื ้อกูลกันก็ตามที i
๓. การปฏิบัตงิ านตามระเบียบที่กาหนด
๓..๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มี
มาตรการหลักสาคัญ ดังต่อไปนี ้
๓.๑.๑ การรั กษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล (รปภ.บุคคล)
ความหมาย : เป็ นมาตรการที่ใช้ ปฏิบตั ิต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อผู้ที่จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ เข้ าถึงสิ่งที่เป็ นความลับ หรื อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการสาคัญ เพื่อให้ เป็ นที่เชื่อแน่ว่า
ต้ องเป็ นผู้ไม่เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศชาติ
,
มาตรการ : การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บคุ คล ๒ กลุ่ม คือ
๑. บุคคลภายนอก ได้ แก่ บุคคลก่อนบรรจุเข้ ารับราชการ ลูกจ้ าง ผู้รับทุน ผู้ขอ
กลับเข้ ารับราชการใหม่ หรื อบุคคลอื่นใดที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานของรัฐ
ตามความจาเป็ น
๒. เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐ ได้ แก่ จนท.ที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงชัน้
ความลับ ผู้ที่จะเข้ าดารงตาแหน่งสาคัญ และบุคคลผู้ซงึ่ ปรากฏข่าวสารว่าจะเป็ นภัยต่อความ
มัน่ คงของชาติ
กรอบการปฏิบัตขิ องหน่ วยงาน
๑. กรอกรายการในแบบประวัติบคุ คล (รปภ.๑) ส่งให้ องค์การรักษาความ
ปลอดภัยดาเนินการตรวจสอบ
๒. รอผลกาตรวจสอบประวัตฯิ ก่อนบรรจุแต่งตัง้ ก่อนรับรองความไว้ วางใจ
ก่อนบรรจุแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสาคัญ
๓, จัดทาแบบรับรองความไว้ วางใจ และจัดทาทะเบียนรับรองความไว้ วางใจ
๔. จัดการอบรมเรื่ องการรักษาความปลอดภัย
๕. การปฏิบตั ิภายหลังจากพ้ นหน้ าที่ที่ เกี่ยวข้ องกับความลับ
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วิธีดาเนินการ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับผิดชอบดาเนินการ ดังนี ้
๑. การตรวจสอบประวัติฯ กรอกรายการในแบบ รปภ.๑ ส่งให้ องค์การรักษา
ความปลอดภัย ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บคุ คล
๒. การรับรองความไว้ วางใจให้ บคุ คลเข้ าถึงความลับ
- ผู้เข้ าถึงชันลั
้ บมาก และลับที่สดุ ให้ ตรวจสอบโดยละเอียด
- หน่วยต้ นสังกัดออกคาสัง่ มอบหมายให้ บคุ คลเข้ าถึงชันความลั
้
บระดับ
ต่าง ๆ และบันทึกในทะเบียนความไว้ วางใจ
- จัดอบรมเรื่ องการรักษาความปลอดภัย ก่อนเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที
๓. บุคคลผู้ที่พ้นหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เป็ นความลับ
- คัดชื่อออกจากทะเบียนความไว้ วางใจ
- คืนเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เป็ นความลับ
- อบรมชี ้แจงเกี่ยวกับการรักษาความลับ
- บันทึกแบบรับรองการรักษาความลับ
๓.๑.๒ การรั กษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ (รปภ.สถานที่)
ความหมาย : เป็ นมาตรการที่ใช้ เพื่อพิทกั ษ์ รักษา ให้ ความปลอดภัยแก่ อาคาร
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทังบุ
้ คคล วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารในสถานที่นนั ้ ให้ พ้นจากการ
โจรกรรม จารกรรม วินาศกรรม หรื อเหตุอื่นใดอันอาจทาให้ เสียสมรรถภาพในการปฏิบตั ิภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ
หลักคิด (concept) : จงให้ ศตั รูอยู่ภายนอก (keep the enemies out) ปั จจัย
สาคัญที่จะทาให้ ศตั รู หรื อสิ่งที่ไม่พงึ ประสงค์เข้ ามาในสถานที่/พื ้นที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย
มี ๒ ส่วน คือ
๑.วิธีการ เป็ นการคัดกรองบุคคลเบื ้องต้ นที่จะเข้ าไปในสถานที่ซงึ่ จะต้ องดาเนินการ
ใน ๓ ประการ คือ ๑) เฝ้าตรวจว่าเป็ นผู้ใด ๒) พิสจู น์ทราบว่ามีสิทธิเข้ ามาในสถานที่หรื อไม่ และ
๓) ขัดขวางผู้ไม่มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ เข้ ามาในพื ้นที่ หรื อจัดการกับผู้บกุ รุกที่ลกั ลอบเข้ ามาในพื ้นที่
๒.เครื่ องมือ เป็ นอุปกรณ์ช่วยคัดกรองบุคคลที่จะเข้ ามาในสถานที่ให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น ประกอบด้ วย ๓ ส่วน คือ ๑) สิ่งกีดขวาง เป็ นเครื่ องกัน้ ช่วยล้ อมพื ้นที่ที่ต้องการรักษาความ
ปลอดภัยไว้ และบังคับให้ เข้ ามาตามช่องทางที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจและพิสจู น์ทราบ ๒) สัญญาณ
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แจ้ งภัย เป็ นเครื่ องกล ไฟฟ้า หรื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แจ้ งโดยเสียง แสง หรื อภาพ ว่ามีการบุกรุกเข้ ามา
ได้ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง และ ๓) เจ้ าหน้ าที่ รปภ. ทาหน้ าที่เฝ้าตรวจ พิสจู น์ทราบ และขัดขวางผู้บกุ รุก
กรอบการปฏิบัตขิ องหน่ วย
๑. สารวจ/ตรวจสอบ รปภ.สถานที่ สารวจ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลของหน่วยงานที่
ยังไม่ได้ วางมาตรการ รปภ.สถานที่ไว้ ประกอบด้ วยหน้ าภารกิจ พื ้นที่ อาคาร สถานที่ บุคคล และ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อนาไปศึกษาวิเคราะห์และวางมาตรการ รปภ.สถานที่ ตรวจสอบ เป็ นการศึกษา
วิเคราะห์จดุ อ่อน ข้ อบกพร่องของมาตรการ รปภ.สถานที่ ที่ได้ วางมาตรการไว้ แล้ ว โดยทัว่ ไปมักจะ
กระทาเมื่อเกิดการละเมิด รปภ. สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป หรื อสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
คุกคามชึ ้น เพื่อปรับมาตรการให้ สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ และปรับลด เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายลงแล้ ว
๒. จัดทาแผน รปภ.สถานที่ เป็ นการนาหลักคิดของ รปภ.สถานที่ มาจัดทาแผน
รปภ.สถานที่ จาแนกแผนตามสถานการณ์ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับปกติ ระดับไม่ปกติ ระดับ
เข้ ม และภาวะวิกฤต เป็ นต้ น
๓. วางมาตรการ รปภ.สถานที่ ในทางอุดมคติการวางมาตรการ รปภ.สถานที่ มี
วัตถุประสงค์สาคัญที่สามารถสกัดกันยั
้ บยังศั
้ ตรูให้ ใน ๔ ประการ คือ ๑) หน่วงเหนี่ยว(บุกรุกเข้ ามา
ได้ ยาก) ๒) ป้องปราม(เห็นแล้ วไม่กล้ า ไม่เสี่ยงเข้ ามา) ๓) ตรวจจับ(ถ้ าล่วงล ้าบุกเข้ ามาก็สามารถ
จับผู้บกุ รุกได้ ) ๔) รับมือ(จนท.รปภ.สามารถยุติการล่วงล ้า หรื อจับกุม หรื อสังหารผู้บกุ รุกที่จะเข้ า
มาก่อภัยได้ )
๔. มาตรการ รปภ.สถานที่ ประกอบด้ วย
๑) การกาหนดพื ้นที่ รปภ.(security zone) โดยกาหนดแน่ชดั เกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ หรื อพื ้นที่ ตามความสาคัญของสิ่งที่จะรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการเข้ าออกเป็ น
พิเศษ โดยแบ่งออกเป็ น พื ้นที่ควบคุม พื ้นที่หวงห้ าม พื ้นที่หวงห้ ามเฉพาะ และพื ้นที่หวงห้ าม
เด็ดขาด
๒) การวางเครื่ องกีดขวาง เพื่อป้องกันการเข้ าถึง บุกรุก และบังคับให้ บคุ คล
ยานพาหนะเข้ า-ออก ตามช่องทางที่กาหนดเพื่อตรวจสอบ พิสจู น์ทราบ และจัดการกับผู้ไม่มีสิทธิ์
เข้ าพื ้นที่ รปภ.
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๓) การให้ แสงสว่าง ณ สถานที่ /จุดสาคัญที่ต้องพิทกั ษ์ รักษา ช่องทางเข้ า-ออก
และตามแนวรัว้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ มองเห็นการบุกรุก การรุกล ้า หรื อการละเมิด ได้
ตลอดเวลา
๔) การติดตังสั
้ ญญาณแจ้ งภัย ณ จุดสาคัญที่ต้อง รปภ.เป็ นพิเศษ หรื อจุดที่
สามารถเฝ้าตรวจการบุกรุกได้ ตลอดเวลา เช่น แนวรัว้ ช่องทางเข้ าออก หรื อสถานที่ที่ดแู ลรักษา
เป็ นพิเศษตลออเวลา เช่น ห้ องมัน่ คง ศูนย์ควบคุมที่เป็ นหัวใจของหน่วยงาน เป็ นต้ น เพื่ อลดโอกาส
หรื อเพื่อแจ้ งให้ จนท.รปภ.มาดาเนินการยุติการบุกรุก หรื อขัดขวางให้ ออกพ้ นไปจากพื ้นที่ รปภ.
๕) การควบคุมบุคคล โดยพิสจู น์ทราบเพื่อคัดกรองบุคคลที่จะก่อภัยไม่ให้ เข้ าถึง
พื ้นที่ ด้ วยวิธีการ และเครื่ องมือต่าง ๆ ตามความเหมาะสมแต่ละหน่วยงาน
๖) การควบคุมยานพาหนะ เพื่อตรวจยานพาหนะ บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ และสิ่งของที่
อาจก่อภัยไม่ให้ เข้ าถึงพื ้นที่ รปภ.
๗) จนท.รปภ.(Security Officer) ทาหน้ าที่ขบั เคลื่อนระบบ รปภ.ที่วางไว้
ประกอบด้ วย จนท.รักษาการณ์ เวร รปภ.ประจาวัน นายตรวจเวร และ จนท.อื่น ๆ ตามความ
จาเป็ นของแต่ละหน่วยงาน
๘) การป้องกันอัคคีภยั เป็ นมาตรการฝากเข้ ามาในระบบ รปภ.สถานที่ เนื่องจาก
อัคคีภยั สร้ างความเสียหายวงกว้ าง บางครัง้ ประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ จาเป็ นต้ องวางแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ไว้ ด้วย และฝึ กซ้ อมการปฏิบตั ิตามแผน (ระงับ - ดับ - อพยพ)
๙) ตรวจสอบ รปภ.สถานที่ เพื่อค้ นหาจุดอ่อน ข้ อบกพร่องต่าง ๆ ของมาตรการที่
กาหนดไว้ และฝ่ ายตรงข้ ามสามารถสร้ างความเสียหายแก่ฝ่ายเราได้ ปรับมาตรการให้ สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ทังระยะยาวใน
้
สถานการณ์ปกติ และระยะสัน/ชั
้ ว่ คราวในสถานการณ์ไม่ปกติมีความเสี่ยงสูงมีโอกาสจะเกิดภัย
ขึ ้นกับเป้าหมาย เพื่อปรับมาตรการให้ สงู ขึ ้น และลดระดับลงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ ว
การดาเนินงาน รปภ.สถานที่เชิงระบบ
การรักษาความปลอดภัย เป็ นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้นกับหน่วยงาน โดยตังสมมติ
้
ฐานว่าจะวางมาตรการ รปภ.สถานที่อย่างไร ? จึงจะทาให้
หน่วยงานพ้ นภัย หรื อดาเนินการป้องกันภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเหล่านันอย่
้ างเป็ นระบบ
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ระบบการรักษาความปลอดภัย มีองค์ประกอบ ๔ ขันตอน
้
คือ
๑) วิเคราะห์ภยั คุกคาม เป็ นขันตอนต้
้
นเพื่อค้ นหาประเภท/ลักษณะภัยที่อาจเกิด
ขึ ้นกับหน่วยงาน เช่น การก่อเหตุร้าย การก่อการร้ ายด้ วยวิธีการต่าง ๆ การบุกรุกก่อกวน จาก
สาเหตุทางการเมือง หรื อเหตุอื่นใด
๒) ประเมินความเสี่ยงภัย เป็ นการค้ นหาสิ่งที่จะก่อภัย ซึง่ อาจเป็ นได้ ทงบุ
ั ้ คคล
กลุ่มบุคคล ขบวนการ การใช้ เครื่ องมือวัสดุอปุ กรณ์ อาวุธประเภทต่าง ๆ และวิเคราะห์ให้ ได้ ว่า
ฝ่ ายตรงข้ ามจะกระทาต่อเป้าหมายใด
๓) วางมาตรการ รปภ. เป็ นการคิดวิเคราะห์ปอ้ งกันศัตรู หรื อสิ่งที่จะก่อภัย ไม่ให้
สามารถเข้ ามา /เข้ าถึงพื ้นที่ที่ต้องการ รปภ. โดยนาหลักคิด (concept) ของ รปภ.สถานที่มาวาง
มาตรการ (วิธีการ : เฝ้าตรวจ/พิสจู น์ทราบ/ขัดขวาง เครื่ องมือ : สิ่งกีดขวาง/สัญญาณแจ้ งภัย/
จนท.รปภ.)
๔) ดาเนินมาตรการ รปภ. ที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ ๓)
เมื่อดาเนินการตามมาตรการที่วางไว้ หากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป หรื อมี
สถานการณ์ภยั คุกคามที่อาจเกิดขึ ้น ก็จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกระบวนการตามลาดับ คือ ๑)
วิเคราะห์ภยั คุกคามที่อาจเกิดขึ ้น ๒) ประเมินความเสี่ยงภัย มีโอกาสเกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด ๓)
ตรวจสอบมาตรการที่วางไว้ แล้ วจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ได้ ก็
ต้ องยกระดับปรับมาตรการ รปภ.เพื่อป้องกันภัยให้ สงู ขึ ้น (สรุป คือ วิเคราะห์-ประเมิน-ตรวจสอบ)
การปฏิบตั ิในลักษณะนี ้ก็จะนาไปสู่กระบวนการใน ๑)...๒)...๓...และ ๔)...ตามลาดับไปโดยไม่
หยุดนิ่ง (Dynamic) โดยมี “สภาพแวดล้ อม และสถานการณ์ภยั คุกคามที่เปลี่ยนไป เป็ นตัวแปร”
ทาให้ ระบบการรักษาความปลอดภัยขับเคลื่อนโดยต่อเนื่องไปเป็ นวงจร รปภ. (Security Cycle)
หรื ออีกนัยหนึง่ คือ กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ เกิดความ
เสียหายขึ ้น
๓.๑.๓ การรั กษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ความหมาย การร่วมปรึกษาหารื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เป็ นความลับของ
ทางราชการ เรื่ องสาคัญที่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผยก่อนเวลาอันสมควร (เรื่ องอ่อนไหว /ยังไม่แล้ วเสร็ จ /
ต้ องผ่านกรรมวิธีหรื อกระบวนการ หรื ออื่น ๆ ในทานองนี ้) รวมทังการบรรยายสรุ
้
ปเรื่ องที่เป็ น
ความลับ และการประชุมอื่นไดที่กาหนดให้ เป็ นการประชุมลับ
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วัตถุประสงค์
๑) ป้องกันความลับรั่วไหล และจารกรรม
๒) ป้องกันผู้เกี่ยวข้ อง และสถานที่ประชุม ไม่ให้ ถกู ก่อวินาศกรรม
๓) ป้องกันการบ่อนทาลาย การบุกรุกก่อกวนความสงบเรี ยบร้ อยการประชุม
และสถานที่จดั ประชุม
ความรั บผิดชอบการประชุม ผู้จดั การประชุม ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยงาน
เจ้ าของเรื่ อง หรื อหัวหน้ าหน่วยงานเจ้ าของสถานที่ ดาเนินการ ดังนี ้
๑) แต่งตัง้ จนท.ควบคุม รปภ. และนายทะเบียนข้ อมูลข่าวสารลับ เป็ นการ
เฉพาะ
๒) แจ้ งรายชื่อบุคคลใน ข้ อ ๑) ให้ ที่ประชุมทราบ
๓) อาจทาคาแนะนาเรื่ อง รปภ.ให้ ผ้ เู ข้ าประชุมทราบล่วงหน้ า
๔) ควบคุมดูแล ประสานการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดโดยเคร่งครัด
หลักคิด (concept) ให้ นามาตรการ รปภ.บุคคล รปภ.ข้ อมูลข่าวสารลับ และ
รปภ.สถานที่ มาปรับใช้ ดังนี ้
๑) ผู้เข้ าถึงการประชุมทุกคนต้ องได้ รับความไว้ วางใจให้ เข้ าถึงชันความลั
้
บ
๒) ผู้เกี่ยวข้ อง (จนท.รปภ., จนท.เทคนิค, จนท.บริการ ฯลฯ) อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของ จนท.รปภ.การประชุม
๓) ผู้ไม่มีอานาจหน้ าที่ ไม่สามารถล่วงรู้ /ครอบครองข้ อมูลข่าวสารลับ
๔) ป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารลับออกนอกห้ องประชุม ไมมีเอกสาร วัสดุที่ไม่
เกี่ยวข้ องเข้ ามาในที่ประชุมโดยมีการควบคุม
๕) ไม่มีเครื่ องมือจารกรรม ก่อวินาศกรรม ซุกซ่อน อาพรางเข้ ามาในห้ องประชุม
มาตรการ รปภ.การประชุมลับ
๑) รปภ.บุคคล
ผู้เกี่ยวข้ องทุกคนต้ องได้ รับความไว้ วางใจให้ เข้ าถึงชันความลั
้
บที่ประชุม
๒) รปภ.ข้ อมูลข่าวสารลับ
- การปฏิบตั ิต่อข้ อมูลข่าวสารลับ ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ ๔๔ (นาออก
นอกห้ องประชุม ต้ องได้ รับอนุญาต หรื ออาจจัดส่งให้ ภายหลัง กรณีประชุมหลายวันให้ เก็บรวบรวม
ไว้ ในที่แห่งเดียวกัน)
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- การตรวจประจาวันเพื่อป้องกันการละเมิด
- การทาลายเอกสารไม่ใช้ กระทาเมือประชุมแล้ วเสร็จ หรื อทาลายแต่ละวัน
โดยจัดหาเครื่ องทาลายเอกสารไว้ ในพื ้นที่ควบคุม
๓) รปภ.สถานที่
- แสดงพื ้นที่ควบคุม รปภ. หรื อเขตหวงห้ ามก่อนการประชุม ๒๔ ชัว่ โมง
- ติดป้ายแสดงตนที่เห็นได้ เด่นชัด และแตกต่างกัน (ผู้เข้ าประชุม จนท.รปภ.
จนท.เทคนิค จนท.บริการ)
- ตรวจทางเทคนิค หลังกาหนดพื ้นที่ รปภ. หรื อภายหลังการส่งมอบ (ค้ นหา
เครื่ องดักฟั ง การล่วงล ้า วินาศกรรม ก่อกวน) กรณีจาเป็ นอาจตรวจซ ้าระหว่างการประชุมอีกก็ได้
การจัดระเบียบในห้ องประชุม
๑) ก่อนประชุม
- ควบคุมช่องทางเข้ า-ออก ทุกคนติดบัตรแสดงตน จัดทาป้ายพิเศษสาหรับ
สื่อมวลชน
- สื่อมวลชนให้ พกั ในสถานที่จดั ไว้ ให้ ภายใต้ การควบคุม เก็บบัตรแสดงตน
เมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม
- ห้ ามนาเครื่ องบันทึกเสียง ภาพ เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื่ องมือกล เข้ าไปในห้ องประชุมโดยเคร่งครัด เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การประชุมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
๒) ภายหลังการประชุม
ตรวจหาร่องรอยการเปิ ดเผยความลับ มีการลืมเอกสารลับไว้ หากไม่ใช้ ให้
ทาลาย
ที่ทาการของผู้เข้ าร่ วมประชุม
กรณีจาเป็ นต้ องมี ให้ จดั ในพื ้นที่ควบคุม รปภ. หากจัดนอกพื ้นที่ควบคุม ต้ อง
วางมาตรการ รปภ.
การประสานงาน รปภ.
กรณีที่ประชุมร่วมกันหลายฝ่ าย มีบางฝ่ ายต้ องการวางมาตรการ รปภ.เป็ นการ
เฉพาะของตน จะต้ องสอดคล้ องกับระเบียบฯ และประสานการปฏิบตั ิกบั จนท.ควบคุม รปภ.ด้ วย
ผู้มาติดต่ อผู้เข้ าประชุม
๑) จัดที่พกั ที่จอดยานพาหนะไว้ เป็ นสัดส่วนเฉพาะ
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๒) จัดให้ มีปา้ ยแสดงตน และบันทึกหลักฐานผู้มาติดต่อ
๓) ให้ ผ้ เู ข้ าประชุม มาพบผู้ติดต่อ ณ จุดที่จดั ไว้ ให้ เท่านัน้
การแถลงข่ าวต่ อสื่อมวลชน (กรณีจาเป็ น)
๑) จัดพื ้นที่แถลงข่าว นอกพื ้นที่ควบคุม
๒) ควบคุมการแถลงข่าวตามความเหมาะสม ๒.๑) เรื่ องที่จะแถลงต้ องได้ รับ
อนุญาตจากที่ประชุมก่อน ๒.๒) ผู้แถลงต้ องได้ รับการแต่งตัง้ ๒.๓) มีผ้ แู ถลงหลายคน ให้ แถลง
เฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
การบรรยายสรุ ปเรื่ องที่เป็ นความลับ
๑) กาหนดชันความลั
้
บ
๒) ก่อน และเสร็จสิ ้นการบรรยายให้ แจ้ งผู้ฟังว่าเป็ นเรื่ องลับ (ชัน...)
้ และขอให้
ผู้รับฟั งรักษาความปลอดภัยด้ วย
๓) ผู้เข้ ารับฟั ง ต้ องเป็ นผู้เข้ าถึงชันความลั
้
บที่บรรยายด้ วย
๔) จัดสถานที่บรรยายเช่นเดียวกับการประชุมลับ
๓.๑.๔ การละเมิดการรั กษาความปลอดภัย
ความหมาย : การกระทาโดยเจตนา หรื อไม่ก็ตาม ที่ฝ่าฝื น หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กาหนดไว้ เป็ นเหตุให้ ความลับรั่วไหล หรื อเกิดภยันตรายจาก
การจารกรรม วินาศกรรม บ่อนทาลาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อลดความเสียหายให้ เหลือน้ อยที่สดุ
๒) ป้องกันมิให้ เกิดการละเมิดซ ้า
๓) ค้ นหาข้ อบกพร่ อง สาเหตุ ผลเสียหาย เพื่อนามาปรับมาตรการ รปภ.ให้
รัดกุมยิ่งขึ ้น
สาเหตุแห่ งการเกิดกรณีละเมิด
๑) ขาดจิตสานึก และวินยั รปภ. (ประมาทเลินเล่อ ไม่รอบครอบ เกียจคร้ าน ย่อ
หย่อนต่อหน้ าที่ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน)
๒) การกระทาของบุคคลภายนอก ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ที่ทรยศต่อหน้ าที่ หรื อตก
เป็ นเครื่ องมือของฝายตรงข้ าม
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การปฏบัตเิ มื่อเกิดการละเมิด
๑) ผู้พบเห็น ผู้ที่ทราบ หรื อสงสัยว่าจะเกิดการละเมิด รปภ.ขึ ้น รี บรายงาน
ผู้บงั คับบัญชา หรื อ จนท.ควบคุม รปภ. หรื อ จนท.ผู้รับผิดชอบโดยเร็ว
๒) จนท.ผู้เกี่ยวข้ อง ให้ รีบดาเนินการเบื ้องต้ นเพื่อลดความเสียหายให้ เหลือน้ อย
ที่สดุ และวางมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการละเมิดซ ้า
๓) จนท.ควบคุม รปภ. หรื อ จนท.รับผิดชอบ รี บดาเนินการ ดังนี ้
- สารวจ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น
- ลดความเสียหายที่เกิดขึ ้น
- ค้ นหาสาเหตุ ข้ อบกพร่อง หรื อจุดอ่อนแห่งการละเมิด
- ปรับปรุง แก้ ไขมาตรการ รปภ.ให้ รัดกุมยิ่งขึ ้น
- รายงานกรณีละเมิดต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
- กรณีที่เป็ นการจารกรรม หรื อก่อวินาศกรรม ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชัน้ ขออนุมตั ิให้ เจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป
๔) ความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชา เมื่อได้ ทราบเรื่ องต้ องดาเนินการ ดังนี ้
- แจ้ งส่วนราชการเจ้ าของเรื่ องเดิม เจ้ าของสถานที่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องทราบทันที
- สอบสวนเพื่อให้ ทราบผู้ทาการละเมิด ผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนัน้
- พิจารณาแก้ ไขข้ อบกพร่อง และป้องกันมิให้ เกิดซ ้าอีก
- พิจารณาลงโทษผู้ละเมิด และผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนัน้
๓.๒ ระเบียบว่ าด้ วยการรั กษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
การรั กษาความลับของทางราชการ
บริบทการรั กษาความลับตามระเบียบรั กษาความลับฯ พ.ศ.๒๕๔๔
เป็ นไปตามหลักการขอบเขตเจตนารมณ์ของ พรบ.ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พศ.
๒๕๔๐ คือ ให้ สิทธิประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการ ยกเว้ นข้ อมูลข่าวสารที่ไม่เปิ ดเผย
(เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น) ฉะนัน้ การรักษาความลับตามระเบียบฉบับนี ้ จึงเป็ นการ
ปฏิบตั ิต่อข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับการยกเว้ น และเป็ นไปตามหลักการที่ว่า “หากจาเป็ นต้ องปิ ดให้
สนิท เสร็จภารกิจอาจต้ องเปิ ดเผย” นอกจากนี ้หลักการสาคัญของ พรบ.ดังกล่าว กาหนดให้
ต้ องคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ห้ ามเปิ ดเผยก่อนได้ รับอนุญาตจากเจ้ าตัว/เป็ นความลับ)
กาหนดกรอบประเภทข้ อมูลข่าวสารที่สามารถสัง่ ให้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารลับไว้ อย่างแน่ชดั (มาตรา
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๑๔ และ ๑๕ เท่านัน)
้ และกาหนดการเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ ไว้ ด้วย กล่าวคือ ข้ อมูลข่าวสารลับ
ตามมาตรา ๑๔ มีอายุ ๗๕ ปี ส่วนาตามมาตรา ๑๕ มีอายุ ๒๐ ปี เมื่อพ้ นกาหนดจะเป็ นเอกสาร
ปกติ อย่างไรก็ดี หน่วยงานเจ้ าของเรื่ องจะขอต่ออายุ หรื อจัดเก็บไว้ เองก็ได้
ความหมาย: “การรักษาความลับ”เป็ นมาตรการป้องกันผู้ไม่มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารลับของทางราชการ หรื อไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารลับถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาสมควร
ข้ อมูลข่ าวสารลับ (เชิงคุณสมบัติ) หมายถึง ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อ
๑๕ ที่มีคาสัง่ ไม่เปิ ดเผย และอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของรัฐ หรื อเกี่ยวกับเอกชน ซึง่ กาหนดให้ มีชนความลั
ั้
บเป็ น ชันลั
้ บ ชันลั
้ บมาก หรื อ
ชันลั
้ บที่สดุ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐ และประโยชน์ของรัฐประกอบกัน
ข้ อมูลข่ าวสารลับ (เชิงความหมาย) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ หรื อ
๑๕ ที่มีความสาคัญ ซึง่ หากเปิ ดเผยทังหมด
้
หรื อเพียงบางส่วน อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ อย่างร้ ายแรง หรื ออย่างร้ ายแรงที่สดุ
หลักคิด (concept) : การรักษาความลับของทางราชการที่มีประสิทธิภาพ จะต้ อง
ดาเนินการ ๓ ประการ กล่าวคือ
๑) กาหนดข้ อมูลข่าวสาร ให้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารลับชันใดชั
้ นหนึ
้ ง่ (ลับ /ลับมาก /ลับ
ที่สดุ )
๒) ป้องกันผู้ไม่มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ องเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารลับ โดยปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการรักษาความลับกาหนด
๓) ป้องกันไม่ให้ ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารลับ เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารลับ โดยการขึ ้นทะเบียนความไว้ วางใจ และสร้ างจิตสานึก รปภ.
วิธีดาเนินการรั กษาความลับของทางราชการ
๑) ผู้เข้ าถึงชันความลั
้
บต้ องไว้ ใจได้ และจากัดวงผู้เข้ าถึงเท่าที่จาเป็ น (need to know)
๒) ปฏิบตั ิตามระเบียบการรักษาความลับ (ระเบียบฯ ๒๕๔๔) โดยเคร่งครัด
วิธีปฏิบัตทิ ่ สี าคัญที่กาหนดไว้ ในระเบียบการรั กษาความลับ
๑) ผู้เข้ าถึงชันความลั
้
บต้ องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ หรื อผู้ได้ รับ
มอบอานาจให้ ทาการแทนจากหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
๒) ข้ อมูลข่าวสารที่กาหนดให้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารลับได้ ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ ของ พรบ.ข้ อมูลข่าวสารฯ ๒๕๔๐ เท่านัน้
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๓) ชันความลั
้
บ มี ๓ ชัน้ คือ ชันลั
้ บที่สดุ ชันลั
้ บมาก และชันลั
้ บ
๔) เมื่อกาหนดให้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารลับแล้ ว ต้ องให้ เหตุผลประกอบชันความลั
้
บ โดยให้
สอดคล้ องกับมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ ของ พรบ.ข้ อมูลข่าวสารฯ ด้ วย
๕) ต้ องแสดงชื่อหน่วยงานเจ้ าของเรื่ อง คุมจานวนชุด คุมจานวนหน้ า ไว้ ที่มมุ ขวาของ
เอกสารทุกหน้ า
๖) ต้ องบันทึกการจัดทา และแจกจ่ายในทะเบียนข้ อมูลข่าวสารลับแยกออกเอกสาร
ปกติตามระเบียบงานสารบรรณ ได้ แก่ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียน
ควบคุมข้ อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)
๗) ต้ องบันทึกจานวนการจัดทาขึ ้นทังหมดใน
้
ทขล.๓
๘) ต้ องแต่งตังนายทะเบี
้
ยนข้ อมูลข่าวสารลับ จานวน ๑ คน และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้ อมูลข่าวสารลับอย่างน้ อย ๑ คน ประจาหน่วยงานสารบรรณกลาง หรื อกองกลาง และใน
หน่วยงานย่อยทุกหน่วย การรับ-ส่ง ข้ อมูลข่าวสารลับ ต้ องกระทาผ่านนายทะเบียนฯ หรื อผู้ช่วย
นายทะเบียนฯ เท่านัน้
๙) การส่งข้ อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานเดียวกัน ต้ องใช้ ใบปิ ดทับเอกสารตามชัน้
ความลับตามแบบที่กาหนด กรณีส่งออกนอกหน่วย ต้ องจัดส่งโดย จนท.นาสาร บรรจุซองทึบแสง
๒ ชัน้ แสดงชันความลั
้
บบนซองชันใน
้ ซองชันนอกไม่
้
ต้องแสดงชันความลั
้
บ นายทะเบียนฯหรื อ
ผู้ช่วยฯ ลงลายมือชื่อ ๒ แห่ง ที่รอยปิ ดผนึกซองชันนอก
้
ด้ านซ้ าย/ขวา ของจุดกึ่งกลาง
๑๐) กรณีส่งออกนอกหน่วย ให้ แนบใบตอบรับไปด้ วย เมื่อหน่วยรับได้ รับเอกสารแล้ ว ให้
รี บส่งคืนกลับมา ให้ เจ้ าของเรื่ องเก็บใบตอบรับนี ้ไว้ จนกว่าจะได้ รับเอกสารคืน หรื อเมื่อปรากฏการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น
๑๑) การส่งข้ อมูลข่าวสารลับไปต่างประเทศ ผ่านทางถุงเมล์การทูต หรื อ จนท.การทูตถือ
ไปเอง หรื อส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๒) ต้ องเก็บข้ อมูลข่าวสารลับไว้ ในที่ปลอดภัย
๑๓) ต้ องตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารลับทุก ๖ เดือน เป็ นอย่างน้ อย โดยมีวตั ถุประสงค์ ๑)
ความมีอยู่จริง ๒) ความถูกต้ องในการปฏิบตั ิ ๓) กรณีหมดความจาเป็ นใช้ ประโยชน์ ให้ ขออนุมตั ิ
ทาลาย หรื อส่งคืนเจ้ าของเรื่ องเดิม หรื อส่งให้ สานักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร แล้ วแต่กรณี
๑๔) ต้ องจัดทาแผนปฏิบตั ิในเวลาฉุกเฉิน ประกอบด้ วยแผนเคลื่อนย้ าย เก็บรักษา และ
ทาลาย
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๑๕) การทาลายข้ อมูลข่าวสารลับ ต้ องขออนุมตั ิหวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ หรื อผู้ได้ รับ
อานาจจากหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ จากนันให้
้ จดั ส่งรายการข้ อมูลข่าวสารลับที่จะทาลายให้ สานัก
หอจดหมายเหตุพิจารณาเก็บไว้ เป็ นเอกสารประวัติศาสตร์
รายการใดที่สานักหอจดหมายเหตุ
ต้ องการให้ ยกเลิกชันความลั
้
บก่อนส่งไป ส่วนที่เหลือให้ ดาเนินการทาลายในรูปคณะกรรมการไม่
น้ อยกว่า ๓ คน บันทึกในแบบ ทขล.๓ และแบบทาลาย (เก็บรักษาไว้ ๑ ปี )
๑๖) หน่วยงานสามารถกาหนดวิธีปฏิบตั ิเพิม่ เติมได้ กรณีที่มีย่งุ ยากโดยไม่เหมาะสม ก็
สามารถกาหนดวิธีปฏิบตั ิเองได้ แต่ต้องมีประสิทธิภาพเท่ากัน หรื อดีกว่า โดยออกเป็ นระเบียบ
ภายใน ประกาศ หรื อคาสัง่ โดยหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบอานาจ อย่างไรก็ดี หาก
เกิดความเสียหายขึ ้น ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ คือ หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
๔. ผู้มีอานาจหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ระเบียบทังสองฉบั
้
บได้ กาหนดตัวผู้มีอานาจหน้ าที่รับ ผิดชอบการปฏิบตั ิไว้ โดยแน่ชดั คือ
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ แต่สามารถมอบอานาจได้ แต่ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบไปได้ ตามหลักการ
มอบอานาจ หากเกิดความเสียหายขึ ้น ทังนี
้ ้ สาระสาคัญของแต่ละฉบับกาหนดไว้ ดังนี ้
๔.๑ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ข้ อ ๗ ให้ หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่รักษาข้ อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของ
ตน และอาจมอบหมายหน้ าที่ดงั กล่าวได้ ตามความจาเป็ น ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา หรื อแก่ราชการ
ส่วนภูมิภาค กรณีที่สารถมอบอานาจได้ ตามกฎหมาย
ผู้มีหน้ าที่ตามวรรคหนึง่ ต้ องรักษาข้ อมูลข่าวสารลับให้ ปลอดภัย การให้ บคุ คลใด
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารลับ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารลับแก่ผ้ ใู ด ต้ องกระทาโดยระมัดระวัง ใน
กรณีจาเป็ น ให้ กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิให้ เหมาะสมแก่กรณี โดยคานึงถึงการรักษาความลับ
และประสิทธิภาพในการดาเนินการตามระเบียบนี ้
๔.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้ อ ๘ ให้ หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่ในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน
ของตน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้ มอบหมายหรื อทาสัญญาจ้ างให้ เอกชนดาเนินการอย่างหนึง่
อย่างใด ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการรักษาความปลอดภัย ให้ ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญา ซึง่ เป็ น
เอกชนดังกล่าว มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติตามระเบียบนี ้ด้ วย
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ข้ อ ๑๒ เพื่อให้ การรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล ให้ องค์การรักษาความ
ปลอดภัยทุกฝ่ าย ประสานการปฏิบตั ิและประชุมร่วมกัน เพื่อดาเนินการจัดให้ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และคาแนะนาการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ รวมทังการอบรมบุ
้
คลากรที่เกี่ยวข้ องตามความจาเป็ น
ให้ หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคาแนะนา ตามวรรคหนึง่ ไป
วางแผนกาหนดวิธีปฏิบตั ิ โดยประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าด้ วยกัน พร้ อมทังสอดส่
้
อง และตรวจสอบมาตรการที่กาหนดไว้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในแผน
ทังนี
้ ้วิธีปฏิบตั ิที่กาหนดนัน้ จะต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติ และต้ องคานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ
ให้ หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ่วยได้ ตามความจาเป็ น
ให้ หวั หน้ าหน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่รับผิดชอบการจัดอบรมให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ได้
ทราบโดยละเอียดถึงความจาเป็ น และมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และต้ องจัดให้ มีการ
อบรมเพิม่ เติม โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาตามโอกาสอันสมควร
----------ดิเรก ทองแผ่น
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

