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ระเบียบ 
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคหา แหงพระราช
บัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงมาตรา ๕๘ และ 
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมาย  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตร ีและคําส่ังอ่ืนใด ในสวนท่ี
กําหนด 
ไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 
         หมวด ๑ 
         บทท่ัวไป 
        ----------- 
  ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
  "ขอมูลขาวสารลับ" หมายความวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕  
ท่ีมีคําส่ังไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
เปน 
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชนซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน 
ช้ันลับ  
ชั้นลับมาก หรือช้ันลับท่ีสุด ตามระเบียบนี้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและ 
ประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
  "ประโยชนแหงรัฐ" หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน 
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สาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเร่ืองความม่ันคงของรัฐท่ีเก่ียวกับ 
การเมืองภายในประเทศหรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
  "หัวหนาหนวยงานของรัฐ" หมายความวา 
  (๑) หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลสําหรับสวนราชการในสังกัด
กระทรวง 
กลาโหมใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
กรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ
มนตร ี 
ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรอื 
ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับราชการสวนทองถิ่น 
  (๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  "การปรับชั้นความลับ" หมายความวา การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของขอมูล 
ขาวสารลับและใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 
  ขอ ๖ ทุกหาปเปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการ
ตาม 
ระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
  ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงาน
ของตน  
และอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการ 
สวนภูมิภาค ในกรณีท่ีสามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 
  ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย การใหบุคคลใด 
เขาถึงขอมูลขาวสารลับหรือการเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทําโดยระมัดระวัง ใน
กรณี 
จําเปนใหกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณ ีโดยคํานึงถึงการรักษาความลับและ 
ประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๘ บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปนบุคคลที ่
ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับ 
มอบหมายเทานัน้ 
  ขอ ๙ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการ
รักษา 
ความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความ
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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    

ลับได 
  ขอ ๑๐ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถาคณะกรรมการมีมติกําหนด
ชั้น 
ความลับไวเชนใด ใหเลขานุการดําเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาสังกัดของ 
เลขานุการดําเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย 
  ถาคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของ
รัฐ 
ใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนําระเบียบนี้มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
         สวนท่ี ๑ 
      องคการรักษาความปลอดภัย 
        ----------- 
  ขอ ๑๑ องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี ้ไดแก 
  (๑) สํานักขาวกรองแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตร ีเปนองคการรักษาความปลอด
ภัย 
ฝายพลเรือน 
  (๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษา 
ความปลอดภัยฝายทหาร 
 
         สวนท่ี ๒ 
           ประเภทชั้นความลับ 
        ----------- 
  ขอ ๑๒ ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ 
  (๑) ลับท่ีสุด (TOP SECRET) 
  (๒) ลับมาก (SECRET) 
  (๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 
  ขอ ๑๓ ลับท่ีสุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือ 
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงท่ีสุด 
  ขอ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือ 
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
  ขอ ๑๕ ลับ หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยท้ังหมดหรือ 
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 
 



   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    

         หมวด ๒ 
         การกําหนดชั้นความลับ 
        ----------- 
         สวนท่ี ๑ 
     ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
        ----------- 
  ขอ ๑๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ  
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปนขอมูลขาว
สาร 
ประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใต
บังคับ 
บัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีท่ีสามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 
  ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนด 
ชั้นความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับเพื่อสั่งการเกี่ยว
กับ 
การกําหนดชั้นความลับตอไปทันท ี
  การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่อง
เดียวกัน 
ใหกําหนดช้ันความลับเทากับช้ันความลับสูงสุดท่ีมีอยูในขอมูลขาวสารลับน้ัน 
  ในกรณีที่กําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับต่ํา แตจําเปนตองอางอิงขอ
ความ 
จากขอมูลขาวสารท่ีมีช้ันความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึงนั้นวาจะไมทําใหขอมูลขาว
สาร 
ท่ีช้ันความลับสูงกวาร่ัวไหล 
  ขอ ๑๘ ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูล 
ขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แตถาเหตุผลน้ันมีรายละเอียดมากหรือเหตุผล
นั้น 
บางสวนมีช้ันความลับสูงกวาช้ันความลับของทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวใน 
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึกเหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนท่ีมีช้ันความลับสูงกวา 
ดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น 
  ขอ ๑๙ การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณาถึง 
องคประกอบตอไปนี้ เชน 
  (๑) ความสําคัญของเนื้อหา 
  (๒) แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร 
  (๓) วิธีการนําไปใชประโยชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

  (๔) จํานวนบุคคลท่ีควรรับทราบ 
  (๕) ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
  (๖) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่องหรือผูอนุมัติ 
  ขอ ๒๐ ในกรณีเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบการ
ใด 
เพื่อปฏิบัติเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ไดและถาหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 
ในเร่ืองใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนดวิธีการ
รักษา 
ความลับในเรื่องนั้นดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได 
 
         สวนท่ี ๒ 
          การแสดงชั้นความลับ 
        ----------- 
  ขอ ๒๑ เคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับใหใชตัวอักษรตามช้ันความลับท่ีขนาด
ใหญ 
กวาตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอ่ืนท่ีสามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
  ขอ ๒๒ การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่กลางหนากระดาษ 
ท้ังดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไวที่ดานนอกของปกหนา  
ปกหลังดวย 
  (๒) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน ภาพถาย แผนที ่แผนภูม ิแผนผัง
และ 
สําเนาส่ิงของดังกลาวน้ัน ใหแสดงช้ันความลับในลักษณะเดียวกับ (๑) ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับ
ได 
ใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย 
  (๓) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก แถบบันทึก ฟลมบนัทึกภาพทุก
ประเภท 
หรือส่ิงบันทึกท่ีสามารถแสดงผลหรือส่ือความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ใหแสดงช้ันความลับไวท่ี
ตน 
และปลายมวนฟลมหรือตนและปลายของขอมูลขาวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจ ุ 
ถาไมสามารถแสดงช้ันความลับไวในท่ีดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย 
แสดงชั้นความลับนั้น 
 
         สวนท่ี ๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    

            การปรับชั้นความลับ 
        ----------- 
  ขอ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับของ 
หนวยงานเจาของเรื่อง 
  ในกรณีที่หนวยงานเจาของเรื่องเห็นควรใหทําการปรับชั้นความลับของขอมูลขาว
สาร 
ลับใดใหหนวยงานเจาของเรื่องทําการปรับชั้นความลับและแจงใหหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับ 
การแจกจายทราบเพื่อใหมีการแกไขชั้นความลับโดยทั่วกันดวย 
  ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับไดเมื่อพิจารณาเห็นวา 
การกําหนดชั้นความลับไมเหมาะสม แตตองแจงใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ 
  ถาสามารถกําหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับลวงหนาได ใหหนวยงานเจา
ของ 
เรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนาแรกของขอมูลขาวสารแตละ
ฉบบั  
โดยแสดงไวใกลกับเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับเดิมเพ่ือใหทราบวาเม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีระบุไว 
ลวงหนานั้นจะปรับชั้นความลับไดโดยไมตองยืนยันใหทราบอีก 
  การแกไขชั้นความลับ ใหขีดฆาเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับเดิมแลวแสดง 
เคร่ืองหมายช้ันความลับท่ีกําหนดใหม (ถามี) ไวใกลกับเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับเดิมบนขอ
มูล 
ขาวสารดังกลาวและใหจดแจงการปรับชั้นความลับนั้นไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวย ในกรณ ี
ท่ีเห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่หนาแรกของ 
เอกสารหรือที่แสดงชั้นความลับตามขอ ๒๒ (๓) แลวแตกรณี 
  ขอ ๒๔ ขอมูลขาวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมี 
คําวินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด ใหถือวาขอมูลขาวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความ
ลับ 
แลว เวนแตมีการฟองคดีตอศาลและศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเปนอยางอื่น 
 
         หมวด ๓ 
       การทะเบียน 
        ----------- 
         สวนท่ี ๑ 
       นายทะเบียน 
         ----------- 
  ขอ ๒๕ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังเจาหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบ 
การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับขึ้นภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกวา "นายทะเบียน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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    

ขอมูลขาวสารลับ" และจะแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได 
  ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนาย
ทะเบียน 
ขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ขอ ๒๖ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาท่ีดังน้ี 
  (๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารตาง ๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตามระเบียบนี ้และ
บรรดา 
ขอมูลขาวสารลับท่ีอยูในความควบคุมดูแลไวในท่ีปลอดภัย 
  (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนาย
ทะเบียน 
ขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปนประจํา 
  (๔) ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กําหนดในระเบียบวา
ดวย 
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติเพื่อกําหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้นความลับตามความเหมาะสม
และ 
ความรับผิดชอบ 
  (๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หรอื 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  ขอ ๒๗ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียนขอมูลขาว
สาร 
ลับประกอบดวย ทะเบียนรับ ทะเบียนสง และทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับแยกตางหากจาก 
ทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
  ทะเบียนรับ ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานไดรับ
ไว 
  ทะเบียนสง ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออกนอก
บริเวณ 
หนวยงาน 
  ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับขอมูล 
ขาวสารลับที่หนวยงานจัดทําขึ้นใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติตาง ๆ  
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับนั้น 
  ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย 
  แบบทะเบียนรับ ทะเบียนสงและทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตาม
ท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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    

นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบทะเบียน
ขอมูล 
ขาวสารลับข้ึนในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได และใหนําความในขอ ๒๕ ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 
 
         สวนท่ี ๒ 
      การตรวจสอบ 
        ----------- 
  ขอ ๒๙ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ดวย  
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธานกรรมการและเจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวาสองคนเปน 
กรรมการ ทําการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติตามระเบียบนี้และการมีอยูของขอมูลขาว
สารลับ 
ที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยทุกหกเดือนและเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัว
หนา 
หนวยงานของรัฐนั้นทราบและสั่งการตอไป 
  ขอ ๓๐ เม่ือสงสัยวาบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับไดรูหรือ
อาจรู 
ถึงขอมูลขาวสารลับหรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ  
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา 
  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซึ่งมิไดเปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบตามขอ ๒๙ 
 
         หมวด ๔ 
     การดําเนินการ 
         ----------- 
          สวนท่ี ๑ 
         การจัดทํา 
         ----------- 
  ขอ ๓๑ การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ใหหัวหนา 
หนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอภารกิจ และจํากัดให
ทราบ 
เทาที่จําเปนเทานั้น 
  ขอ ๓๒ ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑) ใหแสดงช่ือหนวยงานของรัฐเจาของเร่ือง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

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    

เลขท่ีชุดของจํานวนชุดท้ังหมด และเลขท่ีหนาของจํานวนหนาท้ังหมดไวทุกหนาของขอมูลขาวสาร
ลับ  
ท้ังน้ี จะแสดงช่ือหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได 
  ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๓) ใหแสดงช่ือหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองและเลข
ท่ีชุด 
ของจํานวนชุดท้ังหมดไวท่ีกลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับน้ัน ท้ังน้ี จะแสดงช่ือหนวยงาน 
สวนยอยไวดวยก็ได 
 
          สวนท่ี ๒ 
           การสําเนาและการแปล 
         ----------- 
  ขอ ๓๓ การสําเนา การแปลเอกสาร การเขารหัส หรือการถอดรหัสขอมูลขาวสาร
ลับ 
ตองบันทึกจํานวนชุด ยศ ชื่อ ตําแหนงของผูดําเนินการ และช่ือหนวยงานของรัฐท่ีจัดทําไวท่ีขอมูล 
ขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสําเนา ฉบบัคําแปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอด
รหัส 
แลวแตกรณีดวย 
  การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผูดําเนินการจะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได 
 
          สวนท่ี ๓ 
          การโอน 
         ----------- 
  ขอ ๓๔ การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานของรัฐ หรือการโอนภายใน 
หนวยงานเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนไว 
เปนหลักฐาน และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอนขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวใน 
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
 
          สวนท่ี ๔ 
              การสงและการรับ 
         ----------- 
  ขอ ๓๕ การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ  
ตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับปดทับขอมูลขาวสารลับ 
  แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

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    

  ขอ ๓๖ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุซองหรือ
ภาชนะ 
ทึบแสงสองช้ันอยางม่ันคง 
  บนซองหรือภาชนะชั้นใน ใหจาหนาระบุเลขที่หนังสือนําสง ชื่อหรือตําแหนงผูรับ  
และหนวยงานผูสง พรอมท้ังทําเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับท้ังดานหนาและดานหลัง 
  บนซองหรือภาชนะชั้นนอกใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซองหรือ
ภาชนะ 
ช้ันในแตไมตองมีเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับใด ๆ 
  หามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไวในใบตอบรับ แตใหระบุเลขท่ีหนังสือสง วัน  
เดือน ป จํานวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไวจน
กวา 
จะไดรับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือทําลายขอมูลขาวสารลับนั้นแลว 
  แบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
  ขอ ๓๗ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงานภายในประเทศโดย 
เจาหนาที่นําสาร ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายมีอํานาจ 
อนุญาตใหกระทําได และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก 
  การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีผูอารักขาการนําสารดวยก็ได 
  ขอ ๓๘ เจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสาร มีหนาท่ีดังน้ี 
  (๑) รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นําออกนอกบริเวณ 
หนวยงานและเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหปลอดภัย 
  (๒) จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ถานายทะเบียนขอ
มูล 
ขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสงขอมูลขาวสารลับนั้นแกผู
รับ 
ตามจาหนา ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมา
เก็บ 
รักษาท่ีหนวยงานของตน และแจงใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอ
มูล 
ขาวสารลับหรือในกรณีท่ีสถานท่ีนําสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐท่ีสงและไมสามารถเดินทางกลับ 
ภายในวันเดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับ 
หรือผูรับตามจาหนา แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่เจาหนาที่นําสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอารักขาการนําสาร
ปฏิบัต ิ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

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    

หนาท่ีแทนและใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว 
  ขอ ๓๙ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง 
การตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปดวย 
ตนเองก็ได 
  ขอ ๔๐ การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอกประเทศ จะสง 
ทางโทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได แตตองไดรับอนุญาตจาก 
หัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 
  กรณีการสงทางโทรคมนาคมใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษา 
ความปลอดภัย 
  ขอ ๔๑ ในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณทราบวาขอมูลขาวสารที่รับไวเปนขอมูลขาว
สาร 
ลับใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
  ขอ ๔๒ ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบตอบรับนั้น
แก 
ผูนําสง หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานของรัฐที่เปนผูสง และลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
กอนที่จะดําเนินการอยางอื่น 
  ในกรณีที่ผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได ใหผูรับ
นํา 
ขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ 
ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
  ขอ ๔๓ ในกรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา ใหผูรับตามจาหนาแจงตอ 
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเพ่ือใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา 
 
          สวนท่ี ๕ 
        การเก็บรักษา 
          ----------- 
  ขอ ๔๔ การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย 
และใหกําหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะตามคําแนะนําขององคการ 
รักษาความปลอดภัย 
 
          สวนท่ี ๖ 
           การยืม 
         ----------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

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    

  ขอ ๔๕ การใหยืมขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงหัวหนา 
หนวยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาดวยวาผูยืมมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถ
ปฏิบัต ิ
ตามระเบียบนี้ไดหรือไม 
  ถาเรื่องที่ผูประสงคจะขอยืมเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐอื่นเปนหนวยงานเจาของ 
เรื่องการใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเรื่องนั้นกอน เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงาน 
เจาของเรื่องนั้นเอง 
  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทําบันทึกการยืมพรอมทั้งจดแจงการยืมไวใน 
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
  แบบบันทึกการยืมใหเปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจา 
นุเบกษา 
 
          สวนท่ี ๗ 
         การทําลาย 
         ----------- 
  ขอ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงตอการรั่วไหล 
อันจะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ หัวหนาหนวยงานของรัฐจะพิจารณาส่ังทําลายขอมูล 
ขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําลาย 
  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะส่ังทําลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตามวรรค
หน่ึงได  
ตอเม่ือไดสงขอมูลขาวสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ พิจารณากอนวาไมมีคุณคาในการเก็บ
รักษา 
  ในการส่ังทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะ
กรรมการ 
ทําลายขอมูลขาวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธาน 
กรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการและเมื่อคณะกรรมการดัง
กลาว 
ไดทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจดแจงการทําลายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
และ 
จัดทําใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย ใบรับรองการทําลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
ไมนอยกวาหนึ่งป 
  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอาจเสนอตอนายก 
รัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือกําหนดใหการใช 
ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบจากบุคคลใดกอนก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

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    

  แบบใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
โดย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
          สวนท่ี ๘ 
         การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 
         ----------- 
  ขอ ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ 
เคล่ือนยาย แผนการพิทักษรักษา และแผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ เพื่อนํามาปฏิบัติเปน
ลําดับชั้น 
ตามความรุนแรงของสถานการณ 
 
          สวนท่ี ๙ 
       กรณีสูญหาย 
         ----------- 
  ขอ ๔๘ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงานขอเท็จ
จริง 
ที่เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไปและใหนายทะเบียน
ขอมูล 
ขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสารลับสูญหายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
 
         สวนท่ี ๑๐ 
        การเปดเผย 
         ----------- 
  ขอ ๔๙ ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๐ 
(๑)  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับใด
โดย 
มีขอจํากัดหรือเงื่อนไขเชนใด ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับนั้นไดตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่กําหนด 
  ขอ ๕๐ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารลับใดไมมีเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับไวให 
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่นั้นไดรูหรือควร
จะรู 
ขอเท็จจริงวาขอมูลขาวสารนั้นไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว 
 
      บทเฉพาะกาล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

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    

        ----------- 
  ขอ ๕๑ ใหเอกสารลับตามช้ันความลับท่ีมีอยูกอน ตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี ้โดยเอกสารลับชั้นปก
ปด 
ใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
  แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
  ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอนตาม
ระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผู
ชวย 
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ 
  ใหเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการ
รักษา 
ความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๕๒ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  (๑) ขอมูลขาวสารใดที่ไดจัดทํามาแลวเกินยี่สิบป และมีการกําหนดชั้นความลับ
ไว  
ถามิไดมีการกําหนดชั้นความลับใหมเปนรายชิ้นและแจงใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
ท่ี 
เกี่ยวของทราบถึงการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารลับตอไป ใหถือวาชั้นความลับนั้นเปนอันยกเลิก 
  (๒) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารที่
ตน 
จัดทําขึ้นภายในยี่สิบปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหแลวเสร็จทั้งหมด 
  หากหนวยงานของรัฐแหงใดมีเหตุจําเปนไมอาจจัดทําไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
  ขอ ๕๓ ใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนและองคการรักษา 
ความปลอดภัยฝายทหารประสานการปฏิบัติในการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการและคําแนะนําการ
ปฏิบัต ิ
ตามระเบียบนี้รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปนและงบประมาณ 
 
     ใหไว ณ วันที ่๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

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    

               ชวน หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตร ี
 
[รก.๒๕๔๔/พ๑๘ง/๒๘/๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔] 
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