
ระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

พ.ศ.๒๕๔๔
     

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมาตรา๕๘และมาตรา๒๙ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้  

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๔”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนด 

ไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด๑

บททั่วไป

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

 “ขอ้มลูขา่วสารลบั”หมายความวา่ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา๑๔หรอืมาตรา๑๕ทีม่คีำสัง่

ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

การดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน  ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือ

ชั้นลับที่สุดตามระเบียบนี้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 



 “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือ

ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ

หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม

 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”หมายความว่า

 (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

กลาโหมให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กรมราชองครักษ์กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

 (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับราชการส่วนภูมิภาค

 (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี

ประธานสภาตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา หรือตำแหน่ง 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันแล้วแต่กรณีสำหรับราชการส่วนท้องถิ่น

 (๔) ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 “การปรับชั้นความลับ” หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ

และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย

 ข้อ ๖ ทุกห้าปีเป็นอย่างน้อย ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม

 ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน

และอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค 

ในกรณีที่สามารถมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย

 ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย การให้บุคคลใดเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารลับหรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ใดต้องกระทำโดยระมัดระวัง ในกรณีจำเป็น 

ให้กำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณี  โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินการตามระเบียบนี้

 ข้อ ๘ บุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในชั้นความลับใด จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้บังคับ

บัญชามอบหมายความไว้วางใจและให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

๑๐๘๓



 ข้อ ๙ ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอให้องค์การรักษา

ความปลอดภัยช่วยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับได้

 ข้อ ๑๐ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีมติกำหนด 

ชั้นความลับไว้เช่นใด ให้เลขานุการดำเนินการตามนั้นและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดของ

เลขานุการดำเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ด้วย

 ถ้าคณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐให้ประธาน

กรรมการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่๑

องค์การรักษาความปลอดภัย

 ข้อ ๑๑ องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ได้แก่

   (๑) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษา 

ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

   (๒) ศนูยร์กัษาความปลอดภยักองบญัชาการทหารสงูสดุ เปน็องคก์ารรกัษา

ความปลอดภัยฝ่ายทหาร

ส่วนที่๒

ประเภทชั้นความลับ

 ข้อ ๑๒ ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งออกเป็น๓ชั้นคือ

   (๑) ลับที่สุด(TOPSECRET)

   (๒) ลับมาก(SECRET)

   (๓) ลับ(CONFIDENTIAL)

 ข้อ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง 

บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด

 ข้อ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง 

บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง

 ข้อ ๑๕ ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

๑๐๘๔



หมวด๒
การกำหนดชั้นความลับ

ส่วนที่๑
ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ

 ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร

ประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจกำหนดชั้น 

ความลับเป็นการชั่วคราวได้และให้รีบเสนอต่อผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับเพื่อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนด

ชั้นความลับต่อไปทันที

 การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน 

ให้กำหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น

 ในกรณีที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับต่ำ แต่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อความ 

จากข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่อ้างถึงนั้นว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ชั้นความลับสูงกว่ารั่วไหล

 ข้อ ๑๘ ให้นายทะเบียนจดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 

ข่าวสารลับไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  แต่ถ้าเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น 

บางส่วนมีชั้นความลับสูงกว่าชั้นความลับของทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้บันทึกเหตุผลย่อไว้ในทะเบียน

ควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบัและบนัทกึเหตผุลละเอยีดหรอืเหตผุลสว่นทีม่ชีัน้ความลบัสงูกวา่ดงักลา่วแยกออกมา

โดยเก็บไว้ระหว่างใบปกข้อมูลข่าวสารลับกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น

 ข้อ ๑๙ การกำหนดใหข้อ้มลูขา่วสารลบัอย่ใูนชัน้ความลบัใด ใหพ้จิารณาถงึองคป์ระกอบ

ต่อไปนี้เช่น

   (๑) ความสำคัญของเนื้อหา

   (๒) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

   (๓) วิธีการนำไปใช้ประโยชน์

   (๔) จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ

   (๕) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

   (๖) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ

๑๐๘๕



 ข้อ ๒๐ ในกรณีเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบการใด 

เพือ่ปฏบิตัเิพิม่เตมิจากระเบยีบนีก้ไ็ด้และถา้หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเหน็วา่การปฏบิตัติามระเบยีบนีใ้นเรือ่งใด

จะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะกำหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่อง

นั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าแทนได้

ส่วนที่๒

การแสดงชั้นความลับ

 ข้อ ๒๑ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่า 

ตัวอักษรธรรมดาโดยใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน

 ข้อ ๒๒ การแสดงชั้นความลับให้ปฏิบัติดังนี้

   (๑) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษ 

ทัง้ดา้นบนและดา้นลา่งของทกุหนา้เอกสารนัน้ถา้เอกสารเขา้ปกใหแ้สดงไวท้ีด่า้นนอกของปกหนา้ปกหลงัดว้ย 

   (๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง

และสำเนาสิ่งของดังกล่าวนั้น ให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ (๑) ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ให้

แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย

   (๓) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพ 

ทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ 

ที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุถ้าไม่สามารถ

แสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น

ส่วนที่๓

การปรับชั้นความลับ

 ข้อ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นควรให้ทำการปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับใด

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำการปรับชั้นความลับและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับการแจกจ่ายทราบ

เพื่อให้มีการแก้ไขชั้นความลับโดยทั่วกันด้วย

 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอำนาจปรับชั้นความลับได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าการกำหนดชั้น

ความลับไม่เหมาะสมแต่ต้องแจ้งให้ผู้กำหนดชั้นความลับเดิมทราบ

๑๐๘๖



 ถ้าสามารถกำหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานเจ้าของ 

เรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปกหน้าหรือหน้าแรกของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ 

โดยแสดงไวใ้กลก้บัเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัเดมิ เพือ่ใหท้ราบวา่เมือ่ถงึกำหนดเวลาทีร่ะบไุวล้ว่งหนา้นัน้ 

จะปรับชั้นความลับได้โดยไม่ต้องยืนยันให้ทราบอีก

 การแก้ไขชั้นความลับ ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดงเครื่องหมาย 

ชั้นความลับที่กำหนดใหม่ (ถ้ามี) ไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

และให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย  ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐจะกำหนดให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของเอกสารหรือที่แสดงชั้นความลับ

ตามข้อ๒๒(๓)แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒๔ ข้อมูลข่าวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี 

คำวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใด ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแล้ว

เว้นแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น

หมวด๓
การทะเบียน

ส่วนที่๑
นายทะเบียน

 ข้อ ๒๕ ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีค่วบคมุและรบัผดิชอบการดำเนนิการ

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”

และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสมด้วยก็ได้

 ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูล 

ข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย

 ข้อ ๒๖ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้

   (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้ 

และบรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย

   (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วย 

นายทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจำ

   (๔) ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กำหนดในระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสม

และความรับผิดชอบ

๑๐๘๗



   (๕) ปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารลบัตามทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบน้ี

หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ข้อ ๒๗ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ประกอบด้วยทะเบียนรับทะเบียนส่งและทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับแยกต่างหากจากทะเบียนงาน

สารบรรณตามปกติของหน่วยงานของรัฐ

 ทะเบียนรับ ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้

 ทะเบยีนสง่ ใชส้ำหรบับนัทกึรายละเอยีดของขอ้มลูขา่วสารลบัทีส่ง่ออกนอกบรเิวณหนว่ยงาน

 ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ใช้สำหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 

ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นใช้งานหรือได้ส่งออกหรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล 

ข่าวสารลับนั้น

 ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย

 แบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่งและทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายก

รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูล

ข่าวสารลับขึ้นในหน่วยงานส่วนย่อยด้วยก็ได้ และให้นำความในข้อ๒๕ ข้อ๒๖ และข้อ๒๗มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

ส่วนที่๒

การตรวจสอบ

 ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ

ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียนนี้และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ใน

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐนั้นทราบและสั่งการต่อไป

 ข้อ ๓๐ เมื่อสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับได้รู้หรืออาจ 

รู้ถึงข้อมูลข่าวสารลับหรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า

 คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ๒๙

๑๐๘๘



หมวด๔

การดำเนินการ

ส่วนที่๑

การจัดทำ

 ข้อ ๓๑ การดำเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในทุกขั้นตอนให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรฐักำหนดจำนวนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพยีงเทา่ทีจ่ำเปน็ตอ่ภารกจิและจำกดัใหท้ราบเทา่ทีจ่ำเปน็เทา่นัน้

 ข้อ ๓๒ ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๑) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง 

เลขที่ชุดของจำนวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจำนวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ 

ทั้งนี้จะแสดงชื่อหน่วยงานส่วนย่อยไว้ด้วยก็ได้

 ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๓) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องและเลขที่ชุด 

ของจำนวนชุดทั้งหมดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อของข้อมูลข่าวสารลับนั้น ทั้งนี้ จะแสดงชื่อหน่วยงานส่วนย่อย 

ไว้ด้วยก็ได้

ส่วนที่๒

การสำเนาและการแปล

 ข้อ ๓๓ การสำเนา การแปลเอกสาร การเข้ารหัส หรือการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับ

ตอ้งบนัทกึจำนวนชดุยศชือ่ตำแหนง่ของผูด้ำเนนิการและชือ่หนว่ยงานของรฐัทีจ่ดัทำไวท้ีข่อ้มลูขา่วสารลบั

ฉบับต้นที่ตนครอบครองและที่ฉบับสำเนาฉบับคำแปลฉบับเข้ารหัสหรือฉบับถอดรหัสแล้วแต่กรณีด้วย

 การบันทึกตามวรรคหนึ่งผู้ดำเนินการจะจัดทำโดยใช้รหัสลับก็ได้

ส่วนที่๓

การโอน

 ข้อ ๓๔ การ โอนขอ้มลูขา่วสารลบัระหวา่งหนว่ยงานของรฐัหรอืการ โอนภายในหนว่ยงาน

เดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจัดทำบันทึกการ โอนและการรับโอนไว้เป็นหลักฐาน และให้ 

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจดแจ้งการ โอนข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล 

ขา่วสารลบัดว้ย 

๑๐๘๙



ส่วนที่๔

การส่งและการรับ

 ข้อ ๓๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ 

ต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

 แบบใบปกขอ้มลูขา่วสารลบัใหเ้ปน็ไปตามทีน่ายกรฐัมนตรกีำหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

 ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะ

ทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง

 บนซองหรือภาชนะชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนำส่ง ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับ และ 

หน่วยงานผู้ส่งพร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 บนซองหรือภาชนะชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน 

แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ

 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี

จำนวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืน 

หรือยกเลิกชั้นความลับหรือทำลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว

 แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ข้อ ๓๗ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศโดย 

เจ้าหน้าที่นำสาร ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายมีอำนาจอนุญาต 

ให้กระทำได้และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงทะเบียนก่อนส่งออก

 การส่งข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหนึ่งจะจัดให้มีผู้อารักขาการนำสารด้วยก็ได้

 ข้อ ๓๘ เจ้าหน้าที่นำสารและผู้อารักขาการนำสารมีหน้าที่ดังนี้

   (๑) รักษาความปลอยภัยของข้อมูลข่าวสารลับตลอดเวลาที่นำออกนอก

บริเวณหน่วยงานและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย

   (๒) จดัสง่ขอ้มลูขา่วสารลบัแกน่ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั ถา้นายทะเบยีน

ขอ้มลูขา่วสารลบัหรอืผูป้ฏบิตักิารแทนไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หส้ง่ขอ้มลูขา่วสารลบันัน้แกผู่ร้บัตาม

จ่าหน้า ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นำข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่ 

หน่วยงานของตน และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ

๑๐๙๐



หรือในกรณีที่สถานที่นำส่งอยู่ห่างจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวกันได้

ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้รับตามจ่าหน้า 

แล้วแต่กรณี

 ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีน่ำสารไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้ ใหผู้อ้ารกัขาการนำสารปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน

และให้รายงานนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว

 ข้อ ๓๙ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

การต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลมหรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปด้วยตนเองก็ได้

 ข้อ ๔๐ การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศจะส่งทาง

โทรคมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐก่อน

 กรณีการส่งทางโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย

 ข้อ ๔๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ

ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

 ข้อ ๔๒ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ 

ผู้นำส่ง หรือจัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะ 

ดำเนินการอย่างอื่น

 ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับนำข้อมูล

ข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงาน 

ของรัฐนั้นกำหนด

 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่เป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้า ให้ผู้รับตามจ่าหน้าแจ้งต่อนายทะเบียน

ข้อมูลข่าวสารลับเพื่อให้ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่๕

การเก็บรักษา

 ข้อ ๔๔ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

และให้กำหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามคำแนะนำขององค์การ 

รักษาความปลอดภัย

๑๐๙๑



ส่วนที่๖

การยืม

 ข้อ ๔๕ การใหย้มืขอ้มลูขา่วสารลบัใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัหรอืผูซ้ึง่หวัหนา้หนว่ยงาน

ของรัฐมอบหมายพิจารณาด้วยว่าผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

หรือไม่

 ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐอื่นเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

การใหย้มืตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานเจา้ของเรือ่งนัน้กอ่นเวน้แตผู่ย้มืจะเปน็หนว่ยงานเจา้ของเรือ่งนัน้เอง 

 ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทำบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน

ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย

 แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่๗

การทำลาย

 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลอันจะ

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ 

ชั้นลับที่สุดนั้นได้หากพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลาย

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได้ 

ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา

 ในการสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการทำลาย

ข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการและ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการและเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำลายข้อมูล 

ข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการทำลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดทำใบรับรอง 

การทำลายข้อมูลข่าวสารลับด้วยใบรับรองการทำลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือกำหนดให้การใช้ดุลพินิจของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดก่อนก็ได้

 แบบใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

๑๐๙๒



ส่วนที่๘

การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน

 ข้อ ๔๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ 

เคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา และแผนการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อนำมาปฏิบัติเป็นลำดับชั้น 

ตามความรุนแรงของสถานการณ์

ส่วนที่๙

กรณีสูญหาย

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริง 

ที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนข้อมูล 

ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย

ส่วนที่๑๐

การเปิดเผย

 ข้อ ๔๙ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๒๐ (๑) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใด 

โดยมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเช่นใดให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนด

 ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่า

ข้อมูลข่าวสารนัั้นได้มีการกำหนดชั้นความลับไว้แล้ว

บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๕๑ ให้เอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยู่ก่อน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา 

ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้โดยเอกสารลับชั้นปกปิดให้ถือว่า 

มีชั้นความลับอยู่ในชั้นลับนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด

๑๐๙๓



 แบบเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 

ซึ่งมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 ให้นายทะเบียนเอกสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียน

ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้

 ให้เจ้าหน้าที่นำสารและผู้อารักขาการนำสารที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษา 

ความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗เป็นเจ้าหน้าที่นำสารและผู้อารักขาการนำสารตามระเบียบนี้

 ข้อ ๕๒ ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

   (๑) ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้จัดทำมาแล้วเกินยี่สิบปี และมีการกำหนดชั้น 

ความลับไว้ ถ้ามิได้มีการกำหนดชั้นความลับใหม่เป็นรายชิ้นและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการกำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับต่อไปให้ถือว่าชั้นความลับนั้นเป็นอันยกเลิก

   (๒) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 

ข่าวสารที่ตนจัดทำขึ้นภายในยี่สิบปีก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้แล้วเสร็จทั้งหมด

 หากหน่วยงานของรัฐแห่งใดมีเหตุจำเป็นไม่อาจจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม 

วรรคหนึ่งให้ขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 ข้อ ๕๓ ให้องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนและองค์การรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายทหารประสานการปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการและคำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและงบประมาณ

 

   ให้ไว้ณวันที่๕กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๔

(ลงชื่อ)ชวนหลีกภัย

     (นายชวนหลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

 

๑๐๙๔



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  โครงสร้าง  และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน  รวมทั้ง
กําหนดให้มีการรายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐและ
กําหนดให้มีแบบเอกสารเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับเป็นการเพิ่มเติม  เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๖  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  ในข้อ  ๕  แห่งระเบียบ  
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล   
 สําหรับกระทรวงกลาโหม  ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกเมืองพัทยา  หรือหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แล้วแต่กรณี  สําหรับราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น  สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  เช่น  อัยการสูงสุด  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน  นายกสภาทนายความ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ข้อ  ๑๑  องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 
(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  

เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร 
(๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายตํารวจ” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๙  การกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด  ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบอย่างน้อย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ความสําคัญของเนื้อหา 
(๒) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
(๓) วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ 
(๔) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
(๕) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
(๖) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ

ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
“แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๙/๑  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
“ข้อ  ๒๙/๑  ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามแบบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับรายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าว  และรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกรัฐมนตรี  
โดยจะมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยก็ได้”   

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๔  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“ข้อ  ๓๔  การโอนข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงานของรัฐ  หรือการโอนภายในหน่วยงานเดียวกัน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับตามแบบ 
ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้เป็นหลักฐาน  และให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับจดแจ้งการโอนข้อมูลขา่วสารลับดังกล่าวไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๓  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๓  ให้องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร  
และองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตํารวจประสานการปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการและ
คําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องตามความจําเป็นและงบประมาณ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ  แบบรายงานผล  
การปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับ  และแบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ  รวมทั้ง
ปรับปรุงแบบใบตอบรับให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๙  ข้อ  ๒๙/๑  ข้อ  ๓๔  และข้อ  ๓๖  แห่งระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ รายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๒๙/๑  แห่งระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๓๔  แห่งระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบใบตอบรับตามข้อ  ๓๖  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ท้ายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วย   
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้แบบใบตอบรับตามแบบท้ายประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๕ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 

ห้วง
............................................................................ 

เลขที่รายงาน  
....................................... 

ชุดที่........ของ..........ชุด 
หน้าที่......ของ.......หน้า 

หน่วยงานที่เก็บหลักฐาน (ท่ีจะส่งรายงานนี้ไปเก็บ) 
.................................................................................. 

วันเดือนปีที่จัดท ารายงาน 
....................................................................... 

หน่วยงานที่ท ารายงาน.......................................................................................................... ............................ 
รายชื่อข้อมูลข่าวสารลับชั้น................................................. 

(ชั้นความลับ) 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ที่หนังสือ/วันเดือนปี จ านวนชุด 

และ
หมายเลขชุด 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ขอรับรองว่า ข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งระเบียบว่าด้วย 
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีอยู่จริง                          
                                            ...............................................ประธาน (นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ) 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
                                            ............................................... กรรมการ 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
                                            ...............................................กรรมการ 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
 

--------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 



 
ชั้นความลับ “ลับ” 

แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจ าปี พ.ศ. .............. 
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
วันที่รายงาน…………………………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อ-ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ..................……………………………………………….……………………… 
 
๑. ข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่จริงทั้งหมด ตามข้อ ๒๙  
    ๑.๑  ชั้นลับที่สุด  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๑.๒  ชั้นลับมาก  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๑.๓  ชั้นลับ  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๒. การจัดท าหรือรับข้อมูลข่าวสารลับไว้ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลในรอบปี  
    ๒.๑  ชั้นลับที่สุด  จัดท า จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม  รับ จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๒.๒  ชั้นลับมาก   จัดท า จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม  รับ จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๒.๓  ชั้นลับ        จัดท า จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม  รับ จ านวน................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๓. การปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๒๓  
    ๓.๑  จากชั้นลับที่สุดเป็น  ชั้นลับมาก  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ชั้นลับ  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ยกเลิก  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๓.๒  จากชั้นลับมากเป็น  ชั้นลับที่สุด  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ชั้นลับ  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ยกเลิก  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๓.๓  จากชั้นลับเป็น  ชั้นลับที่สุด  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ชั้นลับมาก  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ยกเลิก  จ านวน....................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 

๔. การรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ ตามข้อ ๓๐ และข้อ ๔๘ 
    ๔.๑   รั่วไหล    จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๔.๒  สูญหาย จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
 
 



 
๕. การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ตามข้อ ๔๖  
    ๕.๑  ชั้นลับที่สุด จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๕.๒  ชั้นลับมาก  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๕.๓  ชั้นลับ  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๖. การขอขยายเวลาการส่งมอบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓  
    (พ.ศ. ๒๕๔๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    ๖.๑  ชั้นลับที่สุด  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๖.๒  ชั้นลับมาก  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๖.๓  ชั้นลับ  จ านวน....................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๗. ค าขอให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ จ านวน..............................................................ราย       
 
 
 
      ลงชื่อ........................................................... ผู้รายงาน 
            (...........................................................) 
                 ต าแหน่ง 

  



------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ  ชุดที่.................ของ.................ชุด 

หน้าที่...............ของ..............หน้า 
หน่วยงานที่โอนหรือเก็บหลักฐาน (ท่ีจะส่งแบบบันทึกนี้ไปเก็บ) 

..................................................................................  
วันที่เดือนปีที่โอน 

............................................. 
หน่วยงานที่รับโอน……………………………………………………………………………………………………………………………. 

รายชื่อข้อมูลข่าวสารลับชั้น................................................. 
(ชั้นความลับ) 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ที่หนังสือ/วันเดือนปี จ านวนชุด 
และหมายเลขชุด 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ก.ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ส่งมอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ตามรายการข้างบนนี้ 

ข.ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับมอบข้อมูลข่าวสารลับและขอ
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ 

ลายมือชื่อผู้โอน 
............................................................................. 

ลายมือชื่อผู้รับโอน 
.......................................................................................  

ยศ ชื่อ และต าแหน่งของผู้โอน (ตัวบรรจง) 
............................................................................. 

ยศ ชื่อ และต าแหน่งของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) 
....................................................................................... 

 

--------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
 
 
 



 
ใบตอบรับ 

 
ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ) ...................................................................ในฐานะ   นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
    ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
    ผู้รับตามจ่าหน้า 

 
ได้รับซองหรือภาชนะบรรจุข้อมูลข่าวสารลับ เลขที่หนังสือ....................................ลงวันที่ ........................... ....... 
จ านวน....................หน้า  ชุดที่.................................จาก ................................................................................... 
ถึง........................................................................ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ........ เดือน....... ..............พ.ศ. .......... 
เวลา ....................น. 
 
  ลงชื่อ.................................................ผู้รับ  
        (    )
  ลงชื่อ.................................................ผู้ ส่ง 
        (    ) 
 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีท่ีน าส่งโดยเจ้าหน้าที่น าสารให้รอรับใบตอบรับน ากลับคืนทันที 
 ๒. กรณีท่ีส่งโดยวิธีอ่ืนให้ผู้รับจัดการส่งใบตอบรับคืนโดยเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


