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ระเบียบ
วาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๔
------------------------------------------

 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖ และมาตรา ๒๖     วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิ           และเสรีภาพของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งมาตรา  ๕๘ และ
มาตรา ๒๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได               โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายคณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใด ใน
สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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๕๘๗ 

หมวด ๑
บททั่วไป

------------------------------------------
 ขอ ๕ ในระเบียบนี้
 “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคําสั่งไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือท่ีเกี่ยวกับเอกชน 
ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกัน

“ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่อง
ความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหวางประเทศการปองกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา
                                  (๑) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
                                  (๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค
                                  (๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
แลวแตกรณี สําหรับราชการสวนทองถิ่น
                                 (๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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                                                   ๕๘๘ 
 
             “การปรับชั้นความลับ” หมายความวา  การลดหรือเพิ่มชั้น

ความลับของขอมูลขาวสารลับและใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับนั้นดวย
 ขอ ๖ ทุกหาปเปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม
 ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับใน
หนวยงานของตนและอาจมอบหมายหน าที่ ดั งกล าวไดตามความจํ า เปนให
ผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม
กฎหมาย

ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย การให
บุคคลใดเขาถึงขอมูลขาวสารลับ   หรือการเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทํา
โดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปนใหกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดย
คํานึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระเบียบนี้
 ขอ ๘ บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปน
บุคคลที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะ
เรื่องที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
 ขอ ๙ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอให
องคการรักษาความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตน
ที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได
 ขอ ๑๐ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการใดๆ ถาคณะกรรมการมีมติ
กําหนดชั้นความลับไวเชนใด ใหเลขานุการดําเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเจาสังกัดของเลขานุการดําเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย
 ถาคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานของรัฐ ใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนํา
ระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๘๙ 

สวนที่ ๑
องคการรักษาความปลอดภัย
-------------------------------------

 ขอ ๑๑ องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก
                                    (๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการ
รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน
                                    (๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
องคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร

สวนที่ ๒
ประเภทชั้นความลับ

------------------------------------- 
 ขอ ๑๒ ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
                                    (๑) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
                                    (๒) ลับมาก (SECRET) 
                                    (๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 

ขอ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด

ขอ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง

ขอ ๑๕ ลับ หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ
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๕๙๐ 

หมวด ๒
การกําหนดชั้นความลับ

------------------------------------------
สวนที่ ๑

ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
------------------------------------------

 ขอ ๑๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
ดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาท่ี
ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่
สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย
 ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีอํานาจ
กําหนดชั้นความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เพื่อสั่งการเกี่ยวกับการกําหนดชั้นความลับตอไปทันที
 การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นใน
เรื่องเดียวกันใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดที่อยูในขอมูลขาวสารลับ
นั้น
 ในกรณีที่กําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับตํ่า แตจําเปนตอง
อางอิงขอความจากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึง
นั้นวาจะไมทําใหขอมูลขาวสารท่ีชั้นความลับสูงกวารั่วไหล
 ขอ ๑๘ ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แตถาเหตุผลนั้นมี
รายละเอียดมากหรือเหตุผลน้ันบางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึก
เหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไว
ระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น
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๕๙๑ 

 ขอ ๑๙ การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณา
ถึงองคประกอบตอไปนี้ เชน 
                                   (๑)   ความสําคัญของเนื้อหา
                                   (๒)  แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
                                   (๓)  วิธีการนําไปใชประโยชน
                                   (๔)  จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ
                                   (๕)  ผลกระทบหากมีการเปดเผย
                                   (๖) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่องหรือ
ผูอนุมัติ

ขอ ๒๐ ในกรณีเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนด
ระเบียบการใดเพื่อปฏิบัติเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ได และถาหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็น
วา การปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม หัวหนา
หนวยงานของรัฐจะกําหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่องนั้นดวยวิธีการอื่นที่มี
ประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได

สวนที่ ๒
การแสดงชั้นความลับ

------------------------------------------
 ขอ ๒๑ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่
ขนาดใหญกวาตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอ่ืนที่สามารถมองเห็นไดเดนและ
ชัดเจน
 ขอ ๒๒ การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังนี้
                                     (๑) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่
กลางหนากระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกให
แสดงไวที่ดานนอกของปกหนาปกหลังดวย
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                                                             ๕๙๒ 
 
                                    (๒) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน ภาพถาย แผนที่ 
แผนภูมิ แผนผังและสําเนาสิ่งของดังกลาวนั้น ใหแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ 
(๑) ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่
เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย
                                     (๓) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก แถบบันทึก ฟลม
บันทึกภาพทุกประเภทหรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธี
ใดๆ ใหแสดงชั้นความลับไวที่ตนและปลายมวนฟลมหรือตนและปลายของขอมูล
ขาวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไมสามารถแสดงชั้นความลับไวในที่
ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับน้ัน

สวนที่ ๓
การปรับชั้นความลับ

------------------------------------------
 ขอ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้น
ความลับของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ในกรณีที่หนวยงานเจาของเรื่องเห็นควรใหทําการปรับชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับใด ใหหนวยงานเจาของเรื่องทําการปรับชั้นความลับ และแจงให
หนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับการแจกจายทราบเพื่อใหมีการแกไขความลับโดยทั่วกันดวย
 ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับได เมื่อพิจารณาเห็น
วา การกําหนดชั้นความลับไมเหมาะสม แตตองแจงใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ
 ถาสามารถกําหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับลวงหนาได ให
หนวยงานเจาของเรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนา
แรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับโดยแสดงไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม 
เพื่อใหทราบวา เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวลวงหนาน้ัน จะปรับชั้นความลับไดโดยไม
ตองยืนยันใหทราบอีก
 การแกไขชั้นความลับ ใหขีดฆาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม แลว
แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กําหนดใหม (ถามี) ไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้น 



242

 

๕๙๓ 

ความลับเดิมบนขอมูลขาวสารดังกลาว และใหจดแจงการปรับชั้นความลับนั้น
ไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวยในกรณีที่เห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐ
จะกําหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่หนาแรกของเอกสารหรือท่ีแสดงชั้น
ความลับตาม ขอ ๒๒ (๓) แลวแตกรณี
 ขอ ๒๔ ขอมูลขาวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด ใหถือวาขอมูลขาวสาร
นั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแลว เวนแตมีการฟองคดีตอศาลและศาลมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาเปนอยางอื่น

หมวด ๓
การทะเบียน

------------------------------------------
สวนที่๑

นายทะเบียน
------------------------------------------

 ขอ ๒๕ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังเจาหนาที่ควบคุมและ
รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับข้ึนภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
เรียกวา “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และจะแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได
 ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย
 ขอ ๒๖ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่ดังนี้
                                 (๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
                                 (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารตางๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตาม
ระเบียบนี้ และบรรดาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย
                                 (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และ
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๕๙๔ 

ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปน
ประจํา
                                 (๔) ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กําหนด
ในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้น
ความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ
                                 (๕) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ขอ ๒๗ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับประกอบดวย ทะเบียนรับ ทะเบียนสง และทะเบียนควบคุมขอมูล
ขาวสารลับ แยกตางหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ

ทะเบียนรับ  ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่
หนวยงานไดรับไว

ทะเบียนสง ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออก
นอกบริเวณหนวยงาน

ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานจัดทําข้ึนใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา รวมทั้งบันทึก
การปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับนั้น

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย
แบบทะเบียนรับ ทะเบียนสงและทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับให

เปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบ

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับขึ้นในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได และใหนําความในขอ ๒๕ 
ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๕๙๕ 

สวนที่ ๒
การตรวจสอบ

------------------------------------------
ขอ ๒๙ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธานกรรมการ และเจาหนาที่อ่ืนอีก
ไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ ทําการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยาง
นอยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นทราบ
และสั่งการตอไป

ขอ ๓๐ เมื่อสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ
ไดรูหรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับหรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ขอมูลขาวสารของราชการใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมชักชา

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง  ตอง เปน ผูซึ่ งมิ ได เปน
คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ ๒๙

หมวด ๔
การดําเนินการ

------------------------------------------
สวนที่ ๑
การจัดทํา

------------------------------------------
ขอ ๓๑ การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ให

หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอภารกิจ 
และจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปนเทานั้น

ขอ ๓๒ ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐ
เจาของเรื่องเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หนาของจํานวนหนาทั้งหมดไวทุก
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๕๙๖ 

หนาของขอมูลขาวสารลับทั้งนี้จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได
ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๓) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง

และเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมดไวที่กลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับนั้น ทั้งนี้ 
จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได

สวนที่ ๒
การสําเนาและการแปล

------------------------------------------
ขอ ๓๓ การสําเนา การแปลเอกสาร การเขารหัส หรือการถอดรหัสขอมูล

ขาวสารลับตองบันทึก จํานวนชุด ยศ ชื่อ ตําแหนงของผูดําเนินการ และชื่อหนวยงาน
ของรัฐที่จัดทําไวที่ขอมูลขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสําเนา ฉบับคํา
แปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอดรหัส แลวแตกรณีดวย

การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผูดําเนินการจะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได

สวนที่ ๓
การโอน

------------------------------------------
 ขอ ๓๔ การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานรัฐ หรือการโอน
ภายในหนวยงานเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอน
และการรับโอนไวเปนหลักฐาน และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอน
ขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย

สวนที่ ๔
การสงและการรับ

------------------------------------------
 ขอ ๓๕ การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้น
ความลับตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับปดทับขอมูลขาวสารลับ
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๕๙๗ 

 แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ขอ ๓๖ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุ
ซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอยางมั่นคง
 บนซองหรือภาชนะชั้นในใหจาหนาระบุเลขที่หนังสือนําสง ชื่อหรือ
ตําแหนงผูรับและหนวยงานผูสงพรอมทั้งทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งดานหนา
และดานหลัง

บนซองหรือภาชนะชั้นนอกใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซอง
หรือภาชนะชั้นใน แตไมตองมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ
 หามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไวในใบตอบรับ แตใหระบุเลขที่
หนังสือสง วัน เดือน ป จํานวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บ
รักษาใบตอบรับนั้นไวจนกวาจะไดรับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือทําลายขอมูล
ขาวสารลับน้ันแลว
 แบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
 ข อ  ๓๗  การส งข อมู ลข า วสารลับออกนอกบริ เ วณหน วยงาน
ภายในประเทศโดยเจาหนาที่นําสาร ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งหัวหนา
หนวยงานของรัฐมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหกระทําได และใหนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก
 การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีผูอารักขาการนําสาร
ดวยก็ได
 ขอ ๓๘ เจาหนาที่นําสารและผูอารักขานําสาร มีหนาที่ดังนี้
                                    (๑) รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นํา
ออกนอกบริเวณหนวยงานและเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหปลอดภัย
                                   (๒) จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ถา
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
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๕๙๘ 

สงขอมูลขาวสารลับนั้นแกผูรับตามจาหนา ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หนวยงานของตน และแจงใหนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ หรือในกรณีที่
สถานที่นําสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐที่สงและไมสามารถเดินทางกลับภายในวัน
เดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับหรือผูรับตามจาหนา แลวแตกรณี

ในกรณีที่เจาหนาที่นําสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอารักขาการนํา
สารปฏิบัติหนาที่แทนและใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว

ขอ ๓๙ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะ
ทางการทูตถือไปดวยตนเองก็ได

ขอ ๔๐ การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอก
ประเทศจะสงทางโทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได 
แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน

กรณีการสงทางโทรคมนาคมใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษา
ความปลอดภัย

ขอ ๔๑ ในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณทราบวาขอมูลขาวสารที่รับไวเปน
ขอมูลขาวสารลับใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

ขอ ๔๒ ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบ
ตอบรับน้ันแกผูนําสง หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานและรัฐที่เปนผูสง และ
ลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับกอนที่จะดําเนินการอยางอื่น

ในกรณีที่ผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได 
ใหผูรับนําขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บ
รักษาขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด

ขอ ๔๓ ในกรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา ใหผูรับตามจาหนาแจง
ตอนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา
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๕๙๙ 

สวนที่ ๕ 
การเก็บรักษา

------------------------------------------
ขอ ๔๔ การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไว

ในที่ปลอดภัยและใหกําหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะ
ตามคําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย

สวนที่ ๖
การยืม

------------------------------------------
ขอ ๔๕ การใหยืมขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู

ซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาดวยวาผูยืมมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่
ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดหรือไม

ถาเรื่องที่ ผูประสงคจะขอยืมเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐอ่ืนเปน
หนวยงานเจาของเรื่องการใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเรื่องนั้นกอน 
เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงานเจาของเรื่องนั้นเอง

ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทําบันทึกการยืม พรอมทั้งจดแจงการยืม
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย

แบบบันทึกการยืมใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

สวนที่ ๗
การทําลาย

--------------------------------- 
ขอ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุด        จะเสี่ยง

ตอการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ หัวหนาหนวยงานของรัฐจะ
พิจารณาสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองทําลาย
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๖๐๐ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐจะสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตาม
วรรคหนึ่งไดตอเมื่อไดสงขอมูลสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณากอนวาไมมี
คุณคาในการเก็บรักษา

ในการสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจดแจงการทําลายไวในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับและจัดทําใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย ใบรับรอง
การทําลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานไมนอยกวาหนึ่งป

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  อาจ
เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐหรือกําหนดใหการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบ
จากบุคคลใดกอนก็ได 

แบบใบรับรองการ ทําลายขอ มูลข าวสารลับให เปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สวนที่ ๘
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน

------------------------------------------
ขอ ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมี

แผนการเคลื่อนยาย แผนการพิทักษรักษา และแผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ เพื่อ
นํามาปฏิบัติเปนลําดับชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ

สวนที่ ๙
กรณีสูญหาย

------------------------------------------
ขอ ๔๘ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงาน

ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสารลับสูญหายไวใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย
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๖๐๑ 
 

สวนที่ ๑๐
การเปดเผย

------------------------------------------
ขอ ๔๙ ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐ   หรือเจาหนาที่ของรัฐ       

ตามมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคําสั่ง
ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับใดโดยมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขเชนใด ใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารลับน้ันไดตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่กําหนด

ขอ ๕๐ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับใดไมมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
ไว ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่
นั้นไดรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงวาขอมูลขาวสารน้ันไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว

บทเฉพาะกาล
------------------------------------------

ขอ ๕๑ ใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอน ตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ โดย
เอกสารลับชั้นปกปดใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ

แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด

แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้

ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอน
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้

ใหเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ    พ.ศ. ๒๕๑๗    เปนเจาหนาที่นําสาร    และผู
อารักขาการนําสารตามระเบียบนี้




