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บทที ่ ๔ 
ระเบียบว่า 

ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเก่ียวกับการสื่อสาร 
พ.ศ.๒๕๒๕ 

------------------------ 
          โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบ   ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   
เก่ียวกับการสื่อสารไว้ให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฎิบัติ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติได้วางระเบียบ
ต่อไปนี ้
           ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  " ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเก่ียวกับการ
สื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕ " 
           ข้อ  ๒. ให้ระเบียบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ   ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๑๗ 
           บรรดาระเบียบ   ขอ้บังคับ      และค าสั่งอื่นเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 
           ข้อ ๓. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการท้ังปวง  หากส่วนราชการใดมีเหตุพิเศษซึ่ง
จะต้องมีระเบียบเฉพาะเรื่อง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  พื่อวางระเบียบ
ส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นกรณีไป  ยกเว้นการสื่อสารส าหรับบริการโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ  ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union - Itu) 
           ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 
                 ๔.๑ "การก่อกวน" (Jamming) หมายถึง การกระท าใด ๆ ในการส่งคลื่นวิทยุเข้าไป
รบกวนการสื่อสารทางวิทยุของเป้าหมาย  เพื่อท าให้การสื่อสารเกิดความยุ่งยากหรือติดต่อไม่ได้
เลย 
                 ๔.๒  "การดักรับ" (Interception)  หมายถึง  การฟังและหรือการบันทึกการสื่อสาร
ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ  โดยฝ่ายท่ีท าการสื่อสารอยู่นั้นไม่ทราบว่าถูกดักรับ 
                 ๔.๓  "การเฝ้าฟัง"  (Monitoring)  หมายถึง  การฟังและหรือการบันทึกการสื่อสาร
ของฝ่ายเดียวกันเพื่อหาข้อมูลน ามาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร 
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                 ๔.๔ "การลวงเลียน" (Deception) หมายถึงการกระท าใด ๆ  ในการส่งข่าวลวงผ่านเข้า
ไปในข่ายการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้หลงผิด    สับสนหรือคิดว่าเป็นฝ่ายเดียวกัน 
                 ๔.๕ "การวิเคราะห์การรหัส"  (Cryptanalysis)  หมายถึง การศึกษาพิจารณาระบบ    
วิธีการของประมวลลับและรหัส    เพื่อถอดให้เป็นข้อความธรรมดา 
                 ๔.๖ "การวิเคราะห์การรับ-ส่งข่าว"  (Traffic Analysis)   หมายถึง     การศึกษา
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ปริมาณข่าว  การเรียกขาน  การโต้ตอบเวลาติดต่อ  
ความถี่ความแรง   และความสม่ าเสมอของสัญญาณ ฯลฯ    เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดและการปฎิบัติการของหน่วย   รวมท้ังกิจการของระบบการสื่อสาร 
                  ๔.๗ "การสื่อสาร" (Communications)  หมายถึง  วิธีการส่งข่าวใด ๆ   ท่ีส่งเป็น
ข้อความธรรมดาหรือเข้าการรหัส    ซึ่งมิใช่เป็นการสนทนากันโดยตรง 
                  ๔.๘ "ข่าว"  (Message)  ข้อความใด ๆ  ท่ีเป็นข้อความธรรมดาหรือรหัสท่ีส่งด้วย
วิธีการสื่อสารต่าง ๆ 
                  ๔.๙ "นามเรียกขาน" (Call Sign) หมายถึง การน าอักษรหรือตัวเลข  รวมท้ังค าพูด
น ามาใช้แทนชื่อสถานีหรอืข่ายสถานีในการปฎิบัติการสื่อสารในการส่งข่าว 
                   ๔.๑๐ "ประมวลลับ"  (Code)    หมายถึง   การน าตัวอักษร  ตัวเลข   ค าพูด   สัญญาณ
สัญลักษณ์มาใช้แทนความหมายอันแท้จริงท่ีตกลงกันไว้  เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าว 
                   ๔.๑๑ "รหัส" (Cipher)   หมายถึง  การใช้อักษรและหรือตัวเลขแทนอักษรหรือ
ตัวเลขในข้อความธรรมดาด้วยวิธีต่าง ๆ  เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าว 
                   ๔.๑๒ "การรหัส"   (Cryptography)  หมายถึง    การใช้ประมวลลับและหรือรหัส
แทนข้อความหรือข่าวสารท่ีเป็นความลับ 
                   ๔.๑๓ "ผู้ให้ข่าว" (Message  Originator)  หมายถึง  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มี
อ านาจหน้าที่ รวมท้ังผู้ที่ได้รับอ านาจที่สั่งให้ส่งข่าวไป 
                   ๔.๑๔ "ผู้เขียนข่าว"  (Writer)  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับค าสั่งจากผู้ให้ข่าว   ให้
จัดท าข่าว  ผู้เขียนข่าวอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ให้ข่าวก็ได้ 
                   ๔.๑๕ "ผู้อนุมัติข่าว" (Releaser)  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ให้ตรวจข่าว
และอนุมัติให้ส่งข่าวในนามของผู้ให้ข่าวได้ 
                   ๔.๑๖ "การห้ามส่งวิทยุ"(Radio Silence) หมายถึง หยุดส่งคลื่นวิทยุในช่วงเวลาที่
ก าหนด 
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                   ๔.๑๗  "การรับรองฝ่าย" (Authentication)  หมายถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการส่งข่าวปลอมแปลงขึ้นในระบบการสื่อสาร 
                   ๔.๑๘  "วงจรทางสายท่ีรับรองแล้ว"  (Approved  Wire Circuits) หมายถึงวงจรทาง
สายซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดขึ้น   เพื่อให้ส่งขา่วที่มีชั้นความลับเป็นข้อความธรรมดาได้ไม่
เกินชั้นความลับ "ลับมาก" 
                   ๔.๑๙  "วงจรทางสายที่ไม่รับรอง"  (Non - Approved Wire  Circuits)  หมายถึง  
วงจรทางสายซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ไม่ได้ก าหนดไว้ส าหรับใช้ส่งข่าวท่ีมีชั้นความลับเป็นข้อความ
ธรรมดา 
                   ๔.๒๐ " วัสดุการรหัส "  (Cryptomaterial) หมายถึง เอกสาร บริภัณฑ์  และ
ยุทธภัณฑ์ ท่ีใช้ในการเข้าและการถอดรหัส 
                   ๔.๒๑  "วัสดุลับทางการสื่อสาร"  (Classified Communications  Material)  หมายถึง 
เอกสาร  บริภัณฑ์   และยุทธภัณฑ์ทางการสื่อสาร  ซึ่งได้ก าหนดชั้นความลับแล้ว 
                   ๔.๒๒ "โคมไฟบังคับทิศ"  (Directional  Flashlight) หมายถึง การส่งสัญญาณด้วย
การใช้โคมไฟที่บังคับทิศทางในเมื่อต้องการติดต่อ  หรือท าการเรียกเพียงสถานีเดียว 
                   ๔.๒๓  "โคมไฟไม่บังคับทิศ" (Non-Directional IF Iashight) หมายถึง  การส่ง
สัญญาณโดยวิธีส่งล าแสงไฟให้เห็นโดยรอบทิศหรือเห็นเป็นมุมกว้างโดยสถานีหนึ่งต้องการส่ง
ข่าวให้กับสถานีรับมากกว่า ๒ แห่ง พร้อมกัน 
                   ๔.๒๔  "ธงมือ" (Fiat Signals) หมายถึง การส่งสัญญาณโดยใช้สองมือหรือธงเดี่ยว  
ท่ีพนักงานถืออยู่   ต าแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของธงจะแทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญญาณ
มอร์ส 
                   ๔.๒๕ "ธงสัญญาณ" (Flaghoist) หมายถึงการใช้ธงตัวเลขและธงพิเศษ ชักขึ้นด้วย
เชือกท่ีเสา สามารถส่งได้เร็วและแน่นอน แต่ใชไ้ด้เฉพาะกลางวันใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับทัศน
วิสัย 
                   ๔.๒๖ "แผ่นผ้าสัญญาณ"  (Panels) หมายถึง  การใช้ผืนผ้าหรือวัสดุอย่างอื่นท่ีมี
รูปร่าง และหรือสีพิเศษส าหรับแสดงตามประมวลท่ีได้เตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อสื่อข่าว ใช้ระหว่าง
พื้นดิน-อากาศ หรือ ผิวน้ า - อากาศ 
                   ๔.๒๗  "ดอกไม้เพลิงสัญญาณ" (Pyrotechnics)  หมายถึง  การใชร้่มส่งแสง พลุ และ 
ควันเพื่อส่งสัญญาณซึ่งได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า หรือเพื่อความมุ่งหมายในการหมายรู้ 
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                   ๔.๒๘ "ไฟพรวน" (Yard Arm Blinkers)หมายถึง ไฟท่ีติดตั้งไว้ที่พรวนของ
เสากระโดงเรือในทางระดับปกติเป็นสีขาว  เพื่อใช้กับการประดับเรือและการสัญญาณตาม
โอกาส 
                   ๔.๒๙ "ระบบแสงอินฟราเรด"  (Infrared  Procedure)   หมายถึง  การส่งสัญญาณ
ด้วยแสงที่อยู่นอกย่านการเห็น  วิธีการนี้อาจใช้แบบจ ากัดทิศก็ได้ แต่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษ  ซึ่งจะให้ความปลอดภัยมากกว่าวิธีทางทัศนะธรรมดา 
           ข้อ ๕. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 

     ค าจ ากัดความ 
                 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร (Communication  Security) หมายถึง  
การใช้มาตรการท่ีก าหนดขึ้นเพื่อควบคุม พิทักษ์รักษา และป้องกันมิให้ความลับของทางราชการ
อันเนื่องมาจากการสื่อสารร่ัวไหล  หรือรู้ไปถึง หรือตกไปอยู่ กับบุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่
หน้าที่หรือฝ่ายตรงข้าม 
                    ๕.๑  ด้วยปรากฏว่า ฝ่ายตรงข้ามสามารถท าการยึด  กู้ซ่อม จารกรรม สังเกตการณ์
และถ่ายรูป   โดยมุ่งกระท าต่อข่าว เครื่องมือสื่อสาร และวัสดุลับทางการสื่อสารของฝ่ายเรา  
เฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติการสื่อสารทางวิทยุท่ีมีความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารน้อยมาก   
ฝ่ายตรงข้ามจึงได้กระท าต่อข่ายการสื่อสารของฝ่ายเราอย่างกว้างขวาง   โดยจัดตั้งสถานีวิทยุทาง
ภาคพื้นดิน  ภาคพื้นน้ าและภาคอากาศ ขึ้นเพื่อท าการดักรับ หาทิศวิทยุ วิเคราะห์การรับ-ส่งข่าว  
และลวงเลียน ท้ังในและนอกประเทศ    นอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถในการดักรับ   การหาทิศวิทยุ   ตลอดจนการวิเคราะห์การรับ-ส่งข่าว และลวง
เลียนอยู่ตลอดเวลา เช่น สามารถใช้เครื่องจักรค านวณช่วยในการถอด วิเคราะห์ประมวลลับหรือ
รหัสท่ีมีระบบซับซ้อนได้เป็นต้น อีกประการหนึ่ง เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้เครื่องมือสื่อสารของฝ่าย
เราจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามหรือฝ่ายท้องถ่ิน  แล้วน าเครื่องมือสื่อสารนั้นมาใช้ท าการดักรับ
ติดต่อสื่อสารของฝ่ายเราอย่างได้ผล 
               เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และความจ าเป็นในปัจจุบันแล้ว  การติดต่อสื่อสารของพล
เรือน  ต ารวจ  ทหารต้องการความรวดเร็ว มีบริเวณกว้างขวางท้ังใน  และนอกประเทศหัวหน้า
ส่วนราชการจ าเป็นต้องกระจายค าสั่งไปยังหน่วยต่าง ๆ   อย่างท่ัวถึงทันเหตุการณ์  แต่การ
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุอย่างกว้างขวางนี้  ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถท่ีจะดัก
รับหาทิศวิทยุ วิเคราะห์การรับ-ส่งข่าว   และลวงเลียนได้ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะตั้งสถานีดักรับอยู่
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ใน  หรือนอกประเทศก็ตาม  เป็นเหตุให้ความลับของทางราชการร่ัวไหล ฝ่ายตรงข้ามสามารถ
ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเรา  แล้วน าไปใช้ประโยชน์หรือวางแผนสร้างความได้เปรียบต่อ
ฝ่ายเรา 
               อนึ่ง การติดต่อทางโทรศัพท์ก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้ความลับของทางราชการร่ัวไหลได้
ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะนอกจากจะถูกเกาะสายแล้ว  ปัจจุบันยังมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถดักฟังได้โดยไม่ต้องเกาะสาย    ดังนั้น ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๑๗   จึงได้ก าหนดมิให้มีการติดต่อเรื่องท่ีเป็นความลับชั้น "ลับที่สุด" ของทางราชการ
ทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด เคยปรากฏมาแล้วว่าโทรศัพท์ของหัวหน้าส่วนราชการ  และ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มักจะถูกดักฟังโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ของหน่วยได้ 
               ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เก่ียวกับการสื่อสารขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ท้ังนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารของฝ่ายเรา    ส่วนมากยังไม่เห็นความส าคัญหรือมีจิตส านึกใน
เร่ืองการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร เช่น มีการส่งข่าวที่ใช้ประมวลลับหรือรหัสท่ี
วิเคราะห์ได้ง่าย หรือไม่เข้มงวดกวดขันต่อวินัยในการส่งข่าวอย่างเพียงพอ  เป็นเหตุให้เกิด
ข้อบกพร่องและละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารอยู่บ่อย ๆ  โดยไม่คิดว่าความ
บกพร่องหรือละเมิดนั้น  จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการเป็นส่วนรวม  ดังท่ีได้มีตัวอย่างความสูญเสียในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต 
               มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร    แม้จะไดก้ าหนดขึ้นไว้อย่าง
รัดกุมและเหมาะสมเพียงใดก็ตามหากเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องละเลยหรือไม่น าไป
ปฏิบัติมาตรการท่ีก าหนดไว้นั้นก็ย่อมไม่ได้ผล  หวัหน้าส่วนราชการจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม
ก ากับดูแล   ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารด าเนินไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา    
                    ๕.๒  ความมุง่หมายในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร                
                 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร    ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕  มุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ได้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ    กับระมัดระวังอยู่ทุกขณะในการป้องกันมิให้ผู้ไม่มี
อ านาจหน้าที่หรือฝ่ายตรงข้ามกระท าต่อข่าว     เครื่องมือสื่อสาร และวัสดุลับทางการสื่อสารของ
ฝ่ายเราในเร่ืองต่อไปนี้ 



                                                                                                                                                        หน้าที่ 39 

                         ๕.๒.๑ การถูกยึดและกู้ซ่อม 
                         ๕.๒.๒ การโจรกรรม  การจารกรรม  และการก่อวินาศกรรม 
                         ๕.๒.๓ การสังเกตการณ์และการตรวจการณ์ 
                         ๕.๒.๔ การถ่ายรูป 
                         ๕.๒.๕ การดักรับ 
                         ๕.๒.๖ การหาทิศวิทยุ 
                         ๕.๒.๗ การวิเคราะห์การรับ-การส่งข่าว 
                         ๕.๒.๘ การวิเคราะห์การรหัส 
                         ๕.๒.๙ การก่อกวน 
                         ๕.๒.๑๐ การลวงเลียน 
               นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ี  และผู้ที่เก่ียวข้องละเมิด การรักษาความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารอีกด้วย 
           ข้อ ๖. หลักการท่ัวไป 
                  ให้ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารตามแนวทางต่อไปนี้ 
                    ๖.๑  บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานเก่ียวกับการสื่อสาร จะต้องเป็นบุคคลท่ี
ได้รับการรับรองความไว้วางใจ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗ บทท่ี ๓  และ ต้องผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารมาแล้ว 
                    ๖.๒  การด าเนินการต่อข่าวที่มีชั้นความลับ    ซึ่งจะส่งด้วยเครื่องมือสื่อสาร  รวมท้ัง
เอกสารเก่ียวกับประมวลลับ หรือรหัสจะต้องปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทท่ี ๔ 
                    ๖.๓ วัสดุทางการสื่อสาร จะต้องได้รับการก าหนดชั้นความลับ และพิทักษ์รักษา
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๗ บทท่ี ๒ และ บทที่ ๕ 
           ข้อ ๗. ประเภทความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
                    ๗.๑  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
                         ๗.๑.๑ การรักษาความปลอดภัยในการส่งข่าว 
                         ๗.๑.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการรหัส 
                         ๗.๑.๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีทางการสื่อสาร 



                                                                                                                                                        หน้าที่ 40 

                    ๗.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม  การรักษาความปลอดภัย
เก่ียวกับการสื่อสารท้ังนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรหัส และ
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารได้ตามความจ าเป็น 
(บทท่ี ๕ บทผนวก) 
           ข้อ ๘.  การพิจารณาในกรณีละเมิดรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร 
                    การละเมิดหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ซึ่งจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา  หรือการละเมิดนั้นจะเกิดความเสียหาย หรือยังไม่เกิดความ
เสียหายต่อความลับของทางราชการให้ถือเป็นความผิดต้องพิจารณาโทษทางวินัย  หรือโทษทาง
อาญาได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพของความผดิในการละเมิดนั้น 
                    หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบที่จะพิจารณาด าเนินการลงทัณฑ์ หรือ
ด าเนินคดีทางอาญาตามความผิด 

ข้อ ๙. ค าจ ากัดความ 
 การ รปภ.ในการส่งข่าว หมายถึง มาตรการท่ีก าหนดขึ้นส าหรับปฎิบัติต่อการส่งข่าว เพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ได้ล่วงรู้ หรือพ้นจากการดักรับ, วิเคราะห์ , รับ-ส่งข่าว และลวง
เลียน 
           ข้อ ๑๐. วิธีการส่งข่าว  มีดังต่อไปนี้ 
                    ๑๐.๑ การน าสาร 
                    ๑๐.๒ ไปรษณีย์ 
                    ๑๐.๓ โทรคมนาคม 
                          ๑๐.๓.๑ ทัศนะสัญญาณ 
                          ๑๐.๓.๒ เสียงสัญญาณ 
                          ๑๐.๓.๓ ทางสาย 
                          ๑๐.๓.๔ วิทยุ 
           ข้อ ๑๑. การเลือกวิธีการส่งข่าว 
 การเลือกวิธีการส่งข่าว  จะต้องเลือกวิธีท่ีเหมาะสม  เพื่อให้ข่าวถึงผู้รับตามล าดับความ
เร่งด่วนท่ีก าหนด  และตามความประสงค์ของการ รปภ.ในการส่งข่าว ซึ่งมีล าดับความปลอดภัย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
                    ๑๑.๑ เจ้าหน้าท่ีน าสาร 
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                    ๑๑.๒ ไปรษณีย์ลงทะเบียน 
                    ๑๑.๓ วงจรทางสายท่ีรับรองแล้ว 
                    ๑๑.๔ ไปรษณีย์ธรรมดา 
                    ๑๑.๕ วงจรทางสายท่ีไม่รับรอง 
                    ๑๑.๖ ทัศนสัญญาณ 
                    ๑๑.๗ สัตว์น าสารท่ีฝึกและขึ้นทะเบียนของทางราชการแล้ว 
                    ๑๑.๘ เสียงสัญญาณ 
                    ๑๑.๙ วิทยุ 
           ข้อ ๑๒. การรักษาความปลอดภัยในการเตรียมท าข่าว 
                    เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมท าข่าว ได้แก่  ผู้ให้ข่าว ผู้เขยีนข่าวและผู้อนุมัติ
ข่าวจะต้องปฎิบัติดังนี้ 
                    ๑๒.๑ ผูเ้ขียนข่าวต้องเขียนข่าวในกระดาษเขียนข่าวตามตัวอย่างท่ีแสดงไว้ท้าย
ระเบียบนี้ 
                    ๑๒.๒ ข่าวท่ีจะส่งทางวิทยุ  ต้องสั้น กระทัดรัด ชัดเจน และไม่สามารถส่งโดยวิธี
อื่นได้ 
                    ๑๒.๓ ผู้ใหข้า่วเป็นผู้ก าหนดชั้นความลับของข่าว โดยให้ปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บทท่ี ๔ ข้อ ๓๐ 
                    ๑๒.๔  ผู้ให้ข่าวต้องก าหนดล าดับความเร่งด่วนของข่าวให้เหมาะสม  เพื่อส่งถงึ
ผู้รับทันเวลา และตามความจ าเป็นของสถานการณ์โดยค านึงถึงความปลอดภัยและขีด
ความสามารถในการส่งข่าว 
           ข้อ ๑๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยในการส่งข่าว 
                    ๑๓.๑ การส่งข่าวโดยการน าสาร 
                         ๑๓.๑.๑ เจ้าหน้าท่ีน าสาร   ให้ถือปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บทท่ี ๔ ข้อ ๓๕.๕.๕ 
                         ๑๓.๑.๒ สัตว์น าสารท่ีฝึกและขึ้นทะเบียนของทางราชการแล้ว   ให้ใชไ้ด้ตาม
ความจ าเป็น โดยปฎิบัติดังนี้                       
                          ๑๓.๒.๑  ข่าวชั้น "ลับที่สุด" และ "ลับมาก" ต้องเข้ารหัส 
                          ๑๓.๒.๒  ข่าวชั้น "ลับ" และ  "ปกปิด" ต้องเข้าประมวลลับ หรือ รหัส 
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                     ๑๓.๒  การส่งข่าวทางไปรษณีย์ 
                           การส่งข่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ปฎิบัติดังนี้ 
                           ๑๓.๒.๑ ข่าวชั้น "ลับที่สุด" และ "ลับมาก" ต้องเข้ารหัส 
                           ๑๓.๒.๒ ข่าวชั้น "ลับ" ต้องเข้ารหัสประมวลลับหรือรหัส 
                           ๑๓.๒.๓ ข่าวชั้น "ปกปิด" ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้  ข้อก าหนดนี้ยกเว้น
ส าหรับการส่งข่าวทางสายการทูต 
                     ๑๓.๓ การสง่ข่าวทางโทรคมนาคม 
                           ๑๓.๓.๑ การส่งข่าวทางทัศนสัญญาณ 
                                  ๑๓.๓.๑.๑ การส่งข่าวที่มีชั้นความลับโดยทางสัญญาณ ด้วยประมวลสากล 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                                       ๑๓.๓.๑.๑.๑  ขา่วชั้นลับ "ลับท่ีสุด"  ต้องเข้ารหัส 
                                       ๑๓.๓.๑.๑.๒  ข่าวชั้น "ลับมาก"ลงไปต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส 
                                  ๑๓.๓.๑.๒ วิธีการส่งข่างทางทัศนะ สัญญาณมีล าดับความปลอดภัยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
                                       ๑๓.๓.๑.๒.๑ กลางวัน 
                                             - ระบบแสงอินฟราเรด 
                                             - ธงมือ 
                                             - โคมไฟบังคับทิศ 
                                             - แผ่นผา้สัญญาณ 
                                             - ธงสัญญาณ 
                                             - ดอกไม้เพลิงสัญญาณ 
                                             - โคมไฟไม่บังคับทิศ 
                                        ๑๓.๓.๑.๒.๒ กลางคืน 
                                             - ระบบแสงอินฟราเรด 
                                             - โคมไฟบังคับทิศ 
                                             -  ดอกไม้เพลิงสัญญาณ 
                                             - โคมไฟไม่บังคับทิศ 
                                             - ไฟพรวน 
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                           ๑๓.๓.๒ การส่งข่าวทางเสียงสัญญาณ 
                                  ๑๓.๓.๒.๑ การส่งข่าวที่มีชั้นความลับโดยทางเสียงสัญญาณด้วยประมวล
สามารถให้ปฎิบัติดังนี้ 
                                        ๑๓.๓.๒.๑.๑ ข่าวชั้น "ลับที่สุด" ต้องเข้ารหัส 
                                        ๑๓.๓.๒.๑.๒ ข่าวชั้น "ลับมาก" ลงไป   ต้องเข้าประมวลหรือรหัส 
                                   ๑๓.๓.๒.๒  การส่งสัญญาณนัดหมายทางเสียงสัญญาณ   ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
                           ๑๓.๓.๓ การส่งข่าวทางสายให้ปฎิบัติดังนี้ 
                                  ๑๓.๓.๓.๑ ขา่วชั้น "ลับที่สุด" ห้ามส่งเป็นข้อความธรรมดา   แม้ว่าจะมี
อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยประกอบอยู่ด้วยก็ตาม   ถ้าจ าเป็นจ าเป็นต้องส่งให้เข้ารหัส 
                                  ๑๓.๓.๓.๒  ข่าวชั้น "ลับมาก" ให้ปฎิบัติ.- 
                                     ๑๓.๓.๓.๒.๑ วงจรทางสาย ที่รับรองแล้วให้ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้  
                                     ๑๓.๓.๓.๒.๒ วงจรทางสายท่ีไม่รับรองต้องเข้าประมวลลับ หรือรหัส
หรือใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยท่ีได้รับการรับรองแล้วประกอบร่วมในการส่งข่าว 
                                 ๑๓.๓.๓.๓ ข่าวชั้น "ลับ" และ" ปกปิด " ให้ปฎิบัติดังนี้ 
                                     ๑๓.๓.๓.๓.๑ วงจรทางสายท่ีได้รับรองแล้วให้ส่งเป็นข้อความธรรมดา
ได้ 
                                     ๑๓.๓.๓.๓.๒ วงจรทางสายท่ีไม่รับรองต้องเข้าประมวลลับหรือรหัส  
                                ๑๓.๓.๓.๔ เมื่อผู้ให้ข่าวพิจารณาเห็นความเร่งด่วนของสถานการณ์ส าคัญ
กว่าความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัย การส่งข่าวชั้น"ลับมาก" ลงมาให้ใช้ถ้อยค าท่ีเข้าใจ
กัน โดยเฉพาะไดห้รือจะใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยได้รับการรับการรับรองแล้ว
ประกอบร่วมในการส่งข่าวก็ได้ 
                ๑๓.๓.๔ การส่งข่าวทางวิทยุเป็นวิธีท่ีปลอดภัยน้อยที่สุดให้ปฎิบัติดังนี้ 
                       ๑๓.๓.๔.๑ การส่งข่าวที่ก าหนดชั้นความลับ 
                                ๑๓.๓.๔.๑.๑ ข่าวชั้น "ลับที่สุด"และ"ลับมาก” ต้องเข้ารหัสโดยใช้เครื่อง
รหัสประกอบร่วมอยู่ในวงจรหรือแยกวงจร 
                                 ๑๓.๓.๔.๒ ข่าวชั้น "ลับ" และ "ปกปิด"ให้ปฎิบัติตามข้อ 
                                          ๑๓.๓.๔.๑.๑ หรือจะใช้ประมวลลับก็ได้ 
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                                 ๑๓.๓.๔.๒ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยุจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 
๖.๑ ของระเบียบนี้ และมีใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.) อย่าง ต่ าชั้น "ลับ" 
                                 ๑๓.๓.๔.๓ ใช้เครื่องส่ง สายอากาศ   และก าลังส่งให้เหมาะสมแก่การแพร่
คลื่น และมีความแรงของสัญญาณพอที่จะติดต่อกันได้แน่นอนเท่านั้น 
                                 ๑๓.๓.๔.๔ การทดลองเครื่องส่งอากาศให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น 
                                 ๑๓.๓.๔.๕ ให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เวลารับ-ส่งข่าวและนามเรียกขาน
อยู่เสมอโดยไม่เป็นระบบ 
                                 ๑๓.๓.๔.๖ ให้ใช้การรับรองฝ่ายในกรณีต่อไปนี้ 
                                          ๑๓.๓.๔.๖.๑ เมื่อสงสัยจะถูกลวงเลียน 
                                          ๑๓.๓.๔.๖.๒ เมื่อเริ่มเปิดการติดต่อหรือเปิดการติดต่อหรือเปลี่ยน
ความถี่ทุกครั้ง 
                                         ๑๓.๓.๔.๖.๓ เมื่อจ าเป็นจะต้องส่งข่าวในระหว่างการห้ามส่งวิทยุ 
                                 ๑๓.๓.๔.๗ ต้องรักษาวินัยในการใช้วงจรการสื่อสาร       โดยให้ปฎิบัติตาม
ระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
                                 ๑๓.๓.๔.๘ ข่าวท่ีส่งต้องสั้น  ถ้าจ าเป็นต้องส่งข่าวยาวท่ีไม่มีความเร่งด่วน
ให้แบ่งส่งเป็นตอน ๆ โดยใช้ห้วงระยะเวลาท่ีไม่ต่อเนื่องกัน 
                                 ๑๓.๓.๔.๙ ให้ส่วนราชการท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารจัดให้มีการ
เฝ้าฟังและแก้ไขการละเมิดรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ข้อ ๑๔. ค าจ ากัดความ 
        การ รปภ.ทางรหัส หมายถึง มาตรการท่ีก าหนดขึ้น ส าหรับปฏิบัติต่อข่าวท่ีมีชั้นความลับ 
โดยการน าเอาระบบการรหัสที่ได้อนุมัติแล้วไปใช้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้เปิดเผยแก่ผู้ไม่มี
อ านาจหน้าที ่
ข้อ ๑๕. ระบบรหัส 
      ๑๕.๑  การรหัสแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
             ๑๕.๑.๑ ประมวลลับ 
             ๑๕.๑.๒  รหัส 
      ๑๕.๒  ล าดับความปลอดภัยของระบบการรหัส มีดังนี้ 
             ๑๕.๒.๑ การใช้เครื่องรหัสประกอบร่วมอยู่ในวงจร 



                                                                                                                                                        หน้าที่ 45 

             ๑๕.๒.๒ การใช้รหัสแยกจากวงจร 
             ๑๕.๒.๓ การใช้ประมวลลับ 
     ๑๕.๓ การเลือกใช้ระบบการรหัส 
            ๑๕.๓.๑  ข่าวชัน้"ลับท่ีสุด"และ"ลับมาก"ให้ใช้ระบบการรหัสตามข้อ ๑๕.๒.๑ หรือ 
๑๕.๒.๒ 
           ๑๕.๓.๒  ข่าวชั้น "ลับ" และ "ปกปิด" ให้เลือกใช้ระบบการรหัสตามข้อ ๑๕.๒ โดย
อนุโลม 
ข้อ ๑๖. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางการรหัส 
      ๑๖.๑  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีการรหัสจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖.๑ ของ
ระเบียบนี้ และมีใบรับรองความไว้วางใจ ( รปภ.)  ในหน้าที่การรหัส 
      ๑๖.๒  เจ้าหน้าท่ีการรหัส  จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าหน้าท่ี  รับ-ส่งข่าวในกรณีการ
ส่งข่าวใช้ระบบการรหัสแยกจากวงจร 
      ๑๖.๓  การส่งข่าวที่ใช้เครื่องรหัสประกอบร่วมอยู่ในวงจร  เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งข่าวจะต้องมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๖.๑ 
     ๑๖.๔  ต้องใช้ระบบการรหัสและวัสดุการรหัสท่ีได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น และให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
     ๑๖.๕ ให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรหัสอยู่เสมอ  โดยไม่เป็นระบบและห้วงระยะเวลาท่ี
แน่นอน 
     ๑๖.๖ ห้ามใช้ข้อความธรรมดาผสมกับประมวลลับหรือรหัสในระบบการรหัส 
     ๑๖.๗ ประมวลลับหรือรหัสจะต้องไม่เก็บรวมกับข่าวท่ีถอดเป็นข้อความธรรมดาแล้ว  
     ๑๖.๘ วัสดุการรหัสทุกชนิด จะต้องได้รับการก าหนดชั้นความลับและการปรับชั้นความลับ 
เพื่อให้เหมาะสมกับการพิทักษ์รักษาและการท าลายเช่นเดียวกับเอกสารลับ 
     ๑๖.๙  ข่าวท่ีก าหนดชั้นความลับ  เมื่อส่งทางเครื่องมือสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่การรหัสเข้า
ประมวลลับหรือรหัสท้ังมวล  ตั้งแต่ผู้ส่ง ผู้รับ ท่ีของข่าว ชั้นความลับ และข้อความรวมเป็น
ข้อความของข่าวท้ังหมด  แต่เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการส่งข่าว  ท าการส่งข่าวถึงผู้รับ
ปลายทางท่ี สามารถถอดประมวลลับหรือรหัสได้  จึงให้เจ้าหน้าท่ีการรหัสจ่าหน้าเสียใหม่ โดย
ระบุเฉพาะนามเรียกขานของหน่วยส่งและหน่วยส่งและหน่วยรับความเร่งด่วนหมู่วันเวลา
เท่านั้น 
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     ๑๖.๑๐ ในกรณีท่ีมีการสูญหายหรือสงสัยว่าระบบการรหัสของหน่วยรั่วไหล  ให้เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารของหน่วย    รายงานให้หวัหน้าส่วนราชการ
ตามล าดับชั้นทราบโดยเร็วท่ีสุด  และให้พิจารณาน าระบบการรหัสส ารองท่ีเตรียมไว้มาใช้แทน 
ข้อ ๑๗. ค าจ ากัดความ 
         การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีทางการสื่อสาร    หมายถึง  มาตรการท่ีก าหนดขึ้น
เพื่อพิทักษ์รักษาอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และเอกสารท่ีใช้ด าเนินการเก่ียวกับการ
สื่อสารให้พ้นจากการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การถูกยึด การกู้ซ่อม   การตรวจการณ์ การ
ถ่านภาพ การโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึงของผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ 
ข้อ ๑๘. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีการสื่อสาร 
         การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีทางการสื่อสาร   ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทท่ี ๕ โดยอนุโลม   และให้เน้นในเร่ืองต่อไปนี้ 
      ๑๘.๑ ด าเนินการป้องกันการได้ยิน และการแลเห็นต่อการปฏิบัติการสื่อสารวัสดุลับทางการ
สื่อสาร   จากผู้ไม่มีอ านาจหน้าท่ีด้วยการวางแผนไว้อย่างเหมาะสมกับความส าคัญของพื้นท่ี    
และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
      ๑๘.๒ ให้ก าหนดเขตหวงห้ามเด็ดขาดขึ้นเพื่อใช้ด าเนินการเก่ียวกับรหัส 
      ๑๘.๓  ในกรณีท่ีมีการจัดซื้อและซ่อมวัสดุลับทางการสื่อสารให้มีการตรวจสอบความ
ไว้วางใจต่อบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเสียก่อน 
      ๑๘.๔ วัสดุลับทางการสื่อสารจะต้องได้รับการก าหนดชั้นความลับ   ตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทท่ี ๒ โดยอนุโลม 
      ๑๘.๕  การแสดงชั้นความลับของวัสดุลับทางการสื่อสารท่ีมิใช่เอกสาร  ให้แสดงชั้น
ความลับไว้ให้เห็นโดยเด่นชัดด้วยการประทับตรา  สลัก หรือติดแผ่นป้ายแสดงชั้นความลับตาม
ลักษณะของวัสดุนั้น ๆ ถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่ได้ ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่วัสดุหุ้มห่อหรือถ้า
ปฏิบัติตามนี้ไม่ได้  ก็ให้แจ้งชั้นความลับไปยังผู้รับวัสดุดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรในเมื่อจะต้องส่งวัสดุนี้ไปให้ผู้อื่น       
      ๑๘.๖ การขนส่งวัสดุลับทางการสื่อสารท่ีมิใช่เอกสารท้ังในและนอกประเทศ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
          ๑๘.๖.๑ ให้บรรจุลงหีบห่ออย่างเหมาะสมมิดชิดและเรียบร้อย 
          ๑๘.๖.๒ ให้มีการวางแผนการขนส่งโดยเลือกวิธีการและเส้นทางท่ีรวดเร็วปลอดภัย 
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          ๑๘.๖.๓ จัดให้เจ้าหน้าท่ีผู้น าส่งและผู้อารักขาการน าส่งโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันส่วนการ
ส่งทางสายการพูดไม่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีผู้น าส่งและผู้อารักขาการน าส่ง 
          ๑๘.๖.๔  เจ้าหน้าท่ีผู้น าส่ง  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บทท่ี ๓ ข้อ ๓๕.๕.๕.๑ หรือ ๓๖.๔.๕.๑ ส่วนผู้อารักขาน าส่งต้องเป็นผู้ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์   หรือได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าส่วนราชการ 
          ๑๘.๖.๕ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้น าส่งและผู้อารักขาการน าส่ง   ใหป้ฏิบัติตามบทท่ี ๕ 
ผนวก ๖ ของระเบียบนี้ 
          ๑๘.๖.๖ ให้จัดท าเอกสารรับ - ส่ง วัสดุลับทางการสื่อสาร  แล้วรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการท้ังสองฝ่ายทราบโดยเร็วท่ีสุด 
      ๑๘.๗ การตรวจสอบ การโอน การยืม การเก็บรักษา  การปรับชั้นความลับ  การขนย้าย  และ
การท าลายวัสดุลับทางการสื่อสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๑๗ บทท่ี ๔  โดยอนุโลม 
      ๑๘.๘ วัสดุลับทางการสื่อสาร   เมื่อได้รับอนุมัติให้จ าหน่าย หรือยกเลิกไม่ใช้แล้ว  ให้จัดการ
ท าลายหรือแปรรูปจนไม่ทราบว่าเป็นวัสดุทางการสื่อสาร    และน าไปใชไ้ด้อีกส่วนการควบคุม
การท าลายหรือแปรรูปนั้น        ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๑๗ บทท่ี ๔ ข้อ ๓๕.๑๐ โดยอนุโลม 
      ๑๘.๙ ก าหนดให้มีแผนการขนย้ายและ/หรือท าลายยามฉุกเฉินต่อวัสดุลับทางการสื่อสาร  
ตลอดจนต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความเคยชิน 
      ๑๘.๑๐ ในกรณีท่ีวัสดุลับทางการสื่อสารเกิดการสูญหาย หรือ สงสัยว่าเกิดการรั่วไหลให้ผู้ที่
พบเห็นหรือทราบรายงานด่วนต่อหัวหน้าส่วนราชการ   หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ     
ข้อ ๑๙. เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วในการด าเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การสื่อ สาร ตามระเบียบนี้ จึงก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 
      ๑๙.๑ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร (ผนวก ๑) 
      ๑๙.๒ หน้าที่ของนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร (ผนวก ๒) 
      ๑๙.๓ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรหัส ( ผนวก ๓ ) 
      ๑๙.๓ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การรหัส ( ผนวก ๔ ) 
      ๑๙.๕ หน้าที่ของพนักงานวิทยุ ( ผนวก ๕ ) 
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      ๑๙.๖ หน้าที่ของผู้อนุมัติข่าว  ( ผนวก ๖ ) 
      ๑๙.๗ หน้าที่ของเจา้หน้าที่ผู้น าส่งและผู้อารักขาการน าส่งวัสดุลับทางการสื่อสาร (ผนวก ๗) 
ข้อ ๒๐. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติส าหรับแบบเอกสารการรักษาความปลอดภัยของ
ระเบียบนี้ ให้ใช้แบบเอกสารตามระเบียบ  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๗   โดย อนุโลม 
ข้อ ๒๑. เพื่อให้เก่ียวข้องในการปฏิบัติ    มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระดาษเขียนข่าวจึงได้แสดง
ตัวอย่างไว้ ในผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้ 
 
     ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                                        

      พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ 
                                                       นายกรัฐมนตรี 
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หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีค่วบคุมการรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัการส่ือสาร 
      เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร    เป็นท่ีปรึกษาและเป็น
ผู้ด าเนินการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   ในด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารของ
ส่วนราชการนั้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.- 
      ๑. วางระเบียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารของหน่วยให้ถูกต้อง    ทาง
เทคนิคและเหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขท่ีจ าเป็น 
      ๒. แนะน าระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  ตลอดจนควบคุมก ากับดูแล   และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารนี้ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
      ๓. เสนอแนะและประสานงานให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์  ตลอดจนการออก
ใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓ ) แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของหน่วย 
      ๔. จัดให้มีการฝึกอบรมเร่ืองการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารโดยต่อเน่ือง 
      ๕. เสนอแนะให้มกีารแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ
สื่อสาร   นายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร  เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรหัส  และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารของหน่วย 
      ๖. ก าหนดหน้าท่ีเฉพาะ และแบ่งมอบความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 
๕ ของผนวกนี้ พร้อมท้ังท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
      ๗. ส ารวจตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือขจัดสาเหตุท่ีท าให้เกิดการละเมิดการ รปภ.เก่ียวกับการ
สื่อสาร 
      ๘. จัดให้มีแผนการขนย้ายและหรือท าลายยามฉุกเฉินต่อวัสดุลับทางงการสื่อสาร ตลอดจน
ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความเคยชิน 
      ๙.ในกรณีท่ียังมิได้แต่งตั้งนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร หรือนายทะเบียน   วัสดุลับ
ทางการสื่อสาร ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติได้ก็ให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการ รปภ.ส. กระท าหน้าที่
แทน 
     ๑๐.รายงานการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
     ๑๑.ในกรณีท่ีมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารหรือสงสัยว่าวัสดุลับ
ทางการสื่อสารร่ัวไหล หรือสูญหาย ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทันท่ี 

******************* 
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หน้าทีข่องนายทะเบียนวสัดุลบัทางการส่ือสาร 
     นายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.- 
     ๑. จัดท าทะเบียนเพื่อควบคุมวัสดุลับทางการสื่อสารทุกชนิด    โดยท าบันทึกหลักฐานให้
ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
     ๒. เก็บรักษาบัญชีและลายมือชื่อนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสารของส่วนราชการใน
สังกัด  และส่วนราชการอื่นๆ ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจ า เพื่อไว้ตรวจสอบการรับ-ส่งวัสดุ
ลับทางการสื่อสาร 
     ๓. ควบคุมการพิทักษ์รักษาบรรดาวัสดุลับทางการสื่อสาร   ท่ีอยู่ในระหว่างรอการส่งมอบให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
     ๔. ตรวจสอบใบรับวัสดุลับทางการสื่อสารท่ีได้รับเข้ามาและท่ีส่งออกไป   เพื่อให้การรับส่ง
วัสดุลับทางการสื่อสารเป็นไปโดยถูกต้อง 
     ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับ  การยกเลิกชั้นความลับ  และการจ าหน่ายวัสดุลับทางการ
สื่อสารให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
     ๖. ตรวจสอบวัสดุลับทางการสื่อสารท่ีมีอยู่ในทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสารทุก ๖ เดือน 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร     
 

********************* 
 

หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีค่วบคุมการรหัส 
      เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรหัส เป็นผู้ด าเนินการทางการรหัสของหน่วยภายใต้การอ านวยการ
ควบคุมและก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสาร   มี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.- 
     ๑. ควบคุมเพื่อให้แนใ่จว่าเจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องกับการรหัสของหน่วยจะต้องมีคุณสมบัติ 
ตามบทท่ี ๖.๑ ของระเบียบนี้ 
     ๒. แบ่งมอบหน้าที่เฉพาะให้แก่เจ้าหน้าที่การรหัสแต่ละส่วน  พร้อมท้ังจัดท ารายชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
     ๓. พิทักษ์รักษาเครื่องมือและเอกสารการรหัสท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ      
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     ๔. พิจารณาใช้ระบบการรหัสให้เหมาะสมกับชั้นความลับของข่าวท่ีจะส่งทางเครื่องมือ
สื่อสาร และควบคุมการใช้ระบบการรหัสให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ได้ก าหนดไว้ 
     ๕. รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการรหัสของหน่วยต่อหัวหน้าส่วนราชการตามห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
     ๖. ในกรณีท่ีมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางการรหัส หรือสงสัยว่าระบบการรหัส
ของหน่วยรั่วไหล   หรือสูญหาย   ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารทันท่ี 
 

********************* 
 

หน้าทีข่องพนักงานวทิยุ 
      เจ้าหน้าท่ีการรหัส  มีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าและถอดการรหัสของหน่วยภายใต้การ
อ านวยการ  ควบคุม  และก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรหัส โดยให้เน้นในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑. ข่าวท่ีจะเข้ารหัส  ต้องเป็นข่าวทางราชการท่ีชั้นความลับและได้ผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรหัสของหน่วยแล้วเท่านั้น 
       ๒. ข่าวท่ีได้เข้ารหัสแล้ว ต้องตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
       ๓. ห้ามเข้าการรหัสผสมกับข้อความธรรมดาโดยเด็ดขาด 
       ๔. ห้ามเปิดเผยวิธีการใช้การรหัสของหน่วยแก่ผู้ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
       ๕. ห้ามเข้าหรือถอดรหัสในแบบฟอร์มกระดาษเขียนข่าวฉบับเดียวกัน 
       ๖. ห้ามเก็บระบบการรหัสกับข่าวท่ีถอดเป็นข้อความธรรมดาแล้วรวมไว้ด้วยกัน 
       ๗. ห้ามน าบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าที่เข้ามาในสถานท่ีปฏิบัติการรหัสโดยเด็ดขาด 
       ๘. ต้องพิทักษ์รักษาระบบการรหัส  และวัสดุท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย
ตลอดเวลา 
       ๙. ต้องทบทวนจนมั่นใจว่า สามารถปฏิบัติตามแผนการขนย้ายและท าลายยามฉุกเฉินต่อ
ระบบการรหัสและวัสดุท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้โดยทันท่ี 
      ๑๐.วัสดุท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าหรือถอดรหัส เช่น กระดาษร่าง กระดาษคาร์บอนเป็นต้น เมื่อ
หมดความจ าเป็นต้องท าลายทันที 
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      ๑๑.ในกรณีท่ีมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยทางการรหัส  หรือสงสัยว่าระบบการรหัส
ของหน่วยรั่วไหล  หรือสูญหาย   ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารทันที 
 

****************** 
 

หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีก่ารรหัส 
      พนักงานวิทยุมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารตาม บท
ท่ี ๒ ข้อ ๑๓.๓.๔ ของระเบียบนี้ ตลอดจนระเบียบ  ค าสั่ง  ค าแนะน าวา่ด้วยการสื่อสารทาง
ราชการได้ก าหนดไว้ และให้เน้นในเร่ืองต่อไปนี้ 
       ๑. ห้ามส่งข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ 
       ๒. ห้ามเปิดเผยนามเรียกขานโดยใช้ชื่อจริงของหน่วย 
       ๓. ห้ามทวนข้อความประมวลลับหรือรหัสเป็นข้อความธรรมดา 
       ๔. ห้ามส่งข่าวเก่ียวกับการก าหนดการเดินทาง ชื่อ ต าแหน่ง ของบุคคลส าคัญเป็นข้อความ
ธรรมดา 
       ๕. ห้ามน าบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหน้าที่เข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน  
       ๖. ห้ามเปิดเผยงานท่ีตนปฏิบัติ รวมท้ังงานในศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร หรือสถานีสื่อสารของ
หน่วย 
       ๗. ต้องบททวนจนมั่นใจว่า  สามารถปฏิบัติตามแผนการขนย้ายและท าลายยามฉุกเฉินต่อ
เครื่องมือสื่อสารท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้โดยทันท่ี 
       ๘. ในกรณีท่ีสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร   ระบบการ
รหัสร่ัวไหล ถูกลวงเลียน หรือถูกก่อกวน ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุม
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารทันที 
 

********************* 
 
 
 



                                                                                                                                                        หน้าที่ 53 

หน้าทีข่องผู้อนุมตัิข่าว 
  ผู้อนุมัติข่าว มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
       ๑. ตรวจข่าวเพื่อให้แน่ใจว่า ข่าวท่ีจะส่งไปนั้น ได้ปฏิบัติตามบทที่  ๒ ข้อ ๑๒ ของระเบียบนี้
โดยเคร่งครัด 
       ๒. เสนอแนะให้ผู้เขยีนข่าวเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือเปลี่ยนแปลงชั้นความลับเก่ียวกับการ
สื่อสาร 
       ๓. ก่อนท่ีจะอนุมัติให้ส่งข่าวที่มีชั้นความลับไม่เกิน "ลับมาก" ด้วยข้อความธรรมดา   เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าความเร่งด่วนของสถานการณ์ส าคัญกว่าความจ าเป็นในการรักษาคามปลอดข่าว
นั้น   จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรว่า 
"ให้ส่งเป็นข้อความธรรมดาได"้  พร้อมท้ังลงชื่อ ยศ  ต าแหน่งของผู้อนุมัติก ากับไว้ท้ายข้อความ
ของข่าวฉบับนั้น 
 

********************* 
 

หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู้่น าส่งและผู้อารักขาการน าส่งวสัดุลบัทางการส่ือสาร 
      หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้น าส่งและผู้อารักขาการน าส่ง     วัสดุลับทางการสื่อสารท่ีมิใช่เอกสาร
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ บทท่ี ๘  ผนวก 
๓ โดยอนุโลมและให้เน้นในเร่ืองต่อไปนี้ 
     ๑. ก่อนปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้น าส่งจะต้องได้รับค าชี้แจงและซักซ้อมเก่ียวกับเทคนิคใน
การท าลายยามฉุกเฉิน ต่อวัสดุลับทางการสื่อสารท่ีรับผิดชอบ 
     ๒. ให้ร่วมกันควบคุมและตรวจตราวัสดุลับทางการสื่อสาร ที่รับผิดชอบในระหว่างการขนส่ง
โดยใกล้ชิดตลอดเวลา 
     ๓. ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติให้น าอาวุธติดตัวไปด้วย   ผู้อารักขาการน าส่งจะต้องอยู่ในลักษณะ
พร้อมท่ีจะใช้อาวุธในการคุ้มครองพิทักษ์รักษาวัสดุลับทางการสื่อสารตลอดเวลาขณะปฏิบัติ
หน้าที ่
     ๔. ในกรณีจ าเป็น  เจ้าหน้าที่ผู้น าส่งสามารถร้องขอการอารักขาเพิ่มเติมจากส่วนราชการท่ีมี
อ านาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม 

********************** 
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ตัวอยา่งกระดาษเขียนข่าว 
                                  ทบ.๔๖๓ - ๐๐๗   

กระดาษเขยีนข่าว 
 
  แบบ สส.๖                                                                                                           ที่ _____________     
  ส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์การส่ือสาร _______________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
 
    ความเรง่ด่วน-ผู้รับปฏิบัติ        ความเร่งด่วน-ผู้รับทราบ          หมู่ วัน-เวลา                          ค าแนะน า         
    จาก                                                                                                                         หมู่ / ค า              
    ถึง ผู้รับปฏิบัติ________________________________________________________     ประเภทเอกสาร       
   ผู้รับทราบ ___________________________________________________________      ที่ของผู้ให้ข่าว         
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
 
                                        อ้างถงึข่าว                           ชื่อผู้เขียนข่าว                        หน่วย                โทร.        
   หน้า      ใน      หน้า                                     
                                       จัดประเภทเอกสาร                                     
                                       จัด                      ไม่                                      
     ส า                 วันท่ี     เวลา    ระบบ   ชื่อ                  วันท่ี    เวลา     ระบบ     ชื่อ      รับรองว่าเป็นขา่วราชการ 
     หรับ                                     เครื่อง   พนัก     ส่ง           เครื่อง  พนัก 
     พนัก  รับเมื่อ                        ส่ือสาร  งาน     เสร็จ                          ส่ือสาร งาน      __________________ 
     งาน                                     นายทหารอนุมคัิข่าว 
 
 


