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พระราชบัญญตั ิ
ขาวกรองแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขาวกรองแหงชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ  พ.ศ. 

๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การขาวกรอง”  หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหทราบถึงความมุงหมาย

กําลังความสามารถ และความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของตางชาติหรือองคการกอการรายที่อาจ
กระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ เพ่ือใหรัฐบาลนํามา
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายแหงชาติ 

“การตอตานขาวกรอง”  หมายความวา การดําเนินการเพื่อตอตานการกระทํา
ของตางชาติหรือองคการกอการรายที่มุงหมายจะใหไดไปซึ่งความลับของชาติ หรือทําลายความ
มั่นคงแหงชาติโดยการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย 

“การขาวกรองทางการสื่อสาร”  หมายความวา การใชเทคนิคและการดําเนิน
กรรมวิธีทางเครื่องมือส่ือสารดวยการดักรับการติดตอส่ือสารทางสัญญาณวิทยุ เพ่ือใหไดมาซึ่งขาว
เก่ียวกับความเคลื่อนไหวของตางชาติหรือองคการกอการราย อันอาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงแหงชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๑๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน”  หมายความวา การใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือและกํากับดูแลสวนราชการฝายพลเรือน ราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ในการ
ดําเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยแกเจาหนาที่ สถานที่ เอกสารและส่ิงของอื่นๆ ของทาง
ราชการใหพนจากการจารกรรม การบอนทําลาย การกอวินาศกรรม และการกอการราย 

 
มาตรา ๔  ใหมีสํานักขาวกรองแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรอง 

ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน 
(๒)  ติดตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอความ

มั่นคงแหงชาติ และรายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแหงชาติ 
(๓)  กระจายขาวกรองที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติใหหนวยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของใชประโยชนตามความเหมาะสม 
(๔)  ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง 

และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(๕)  เปนศูนยกลางประสานกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง  และการ

รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนกับหนวยขาวกรองอื่นภายในประเทศ 
(๖)  เปนหนวยงานหลักในการประสานกิจการการขาวกรองและการตอตานขาว

กรองกับหนวยขาวกรองของตางประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับความมั่นคงแหงชาต ิ
(๗)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาดาน

การขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน ตอนายกรัฐมนตรี
และสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

(๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคง
แหงชาติมอบหมาย 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่หนวยขาวกรองอื่นของรัฐไดรวบรวมและรายงานขาวกรองให

ผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในหนวยขาวกรองนั้นแลว ใหหนวยขาวกรองดังกลาวจัดสง
สําเนารายงานขาวกรองนั้นตอสํานักขาวกรองแหงชาติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผูอํานวยการสํานักขาว
กรองแหงชาติกําหนด โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๖  ใหมีผู อํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติมีหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ รับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติ 

ใหมีรองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการ
สํานักขาวกรองแหงชาติเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 
และผูชวยผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
กิจการดานขาวกรองแหงชาติเพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอันจะเกิดประโยชนแกความมั่นคง
ของชาติ รัฐบาลจึงจัดตั้งสํานักขาวกรองแหงชาติข้ึน ใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในกิจการ
ดังกลาว เพ่ือใหมีอํานาจและหนาที่ในดานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรองและการตอตาน
ขาวกรองของชาติ และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน พรอมกับใหมีผูอํานวยการสํานักขาว
กรองแหงชาติ มีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ 
รับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๗ ม.ค ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จดัทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง 

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


