
 

ที่ ................./........                                            ช่ือหนวยงาน ..........................

                                                                    ที่ต้ัง .........................................

                                                        วันที่ ............ เดือน ............... พ.ศ...........

 เรื่อง  ความเคล่ือนไหวและพฤติการณของ พลโท โอริสสา ภูมิ

 เรียน  ................................................

          เม่ือ 1 มิถุนายน 2522 ขาพเจาไดไปรวมในงานเล้ียงรับรองเอกอัครราชทูตพมา
คนใหมประจําประเทศสารขัณฑ และไดมีโอกาสสนทนากับ พลตรี สุรเนตร นิลา เสนา    
ธิการฝายยุทธการของคณะเสนาธกิารกองทัพสารขัณฑ (อายุ 50 ป เปนนายทหารที่  
ชอบแสดงความคิดเห็นแกหนังสือพิมพ ไมสนใจในการแสวงอํานาจทางการเมือง) พลตรี      
สุรเนตร นิลา กลาววา พลโท โอริสสา ภูมิ เสนาธกิารกองทัพบกสารขัณฑ (อายุ 55 ป   
ไมสนใจที่จะแสวงอํานาจทางการเมือง เปนนายทหารอาชีพ เปนคนสุภาพและเกลียด
พมา) ขณะน้ีนอนปวยอยู จึงไมไดมารวมงาน

          ขาพเจาไดพบขาวเกี่ยวกับ พลโท โอริสสา ภูมิ จากนิตยสารสตรีช่ือ พวงผกา 
ของสารขันฑ ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2522 วา พลโท โอริสสา ภูมิ ไดไปพักผอนที่เนิน
พสุธาแหงเทือกเขามิถลิาต้ังแตวันที่  4 มิถุนายน 2522  และพลโท โอริสสา ภูมิ ไดให
สัมภาษณตอผูส่ือขาววา ทานรูสึกคร่ําเครงมานานจนตองไปแสวงหาความสงบสักพักหน่ึง
ที่เนินพสุธาและหาเชาบานพักไดแลว ไกลจากหมูบานเพ่ือที่จะไดพักใหปลอดโปรงนาน ๆ

          นอกจากน้ี พลตรี สุรเนตร นิลา ยังอางอีกวา พลโท โอริสสา ภูมิ ไดนําเอกสาร
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรบางสวนติดตัวไปดวย เช่ือวาจะทําการปรับแผนยุทะศาสตร แตที่
รูมาเปนเอกสารลับที่สุดเกี่ยวกับการรับความชวยเหลือจากมิตรประเทศ

 1) สําหรับเอกสารท่ีมีเนื้อความเกี่ยวกับช้ัน

ความลับของราชการหลายช้ัน เอกสาร

ลักษณะเชนนี้ ตองกําหนดช้ันความลับ

เทากับเนื้อความท่ีมีช้ันความลับสูงสุด ฉะนั้น 

ตัวอยางเอกสารท่ีแสดงนี้ตองกําหนดใหมีช้ัน

ความลับในช้ันลับมาก เพราะหากกําหนดให

อยูช้ันลับ จะไมสามารถใชควบคุมเนื้อความ

ท่ีอยูในช้ันลับมากได

การกําหนดชั นความลับ

  2) เอกสารท่ีมีเนื้อความอางถึงช้ันความลับ

ของราชการท่ีช้ันลับสูงกวา ตามท่ีแสดง

ตัวอยาง สามารถกําหนดช้ันความลับตามท่ี

เจาของเร่ืองกําหนดได เนื่องจากเปนเพียง

การอางถึงช้ันความลับท่ีสูงกวาแตไมไดแสดง

รายละเอียดเนื้อความท่ีเปนช้ันความลับท่ีสูง

กวานั้น

ลับมาก

ลับมาก

สํานัก 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดท.ี......1.......ของ.........4.........ชุด

หน้าท.ี....1.......ของ.........6.........หน้า

วรรคนีเนือความ

กําหนดให้อยู่ในชั น

ลับมาก และยังมี

การอ้างถึงเอกสาร

ชั นลับทีสุด

วรรคนีเนือความ

เป็นข้อมูลเผยแพร่

ไม่มีชั นความลับ

วรรคนีเนือความ

กําหนดให้อยู่ใน

ชั นลับ



 

ท่ี ............../........                                                                                     ชื่อหนวยงาน .......................

                                                                                                          ท่ีต้ัง ....................................

                                                                           วันท่ี ......... เดือน ............... พ.ศ...........

 เรื่อง  ................................................

 เรียน  ................................................

                ..............................................................................................................................................................

          

....................

ช้ันความลับ

....................

ช้ันความลับ

ขอมูลขาวสารนี้อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยของประเทศ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารนี้แกผูไมมีอํานาจหนาที่ 

จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

การส่งข้อมูลข่าวสารทีกําหนดชั นความลับของทางราชการให้แก่เอกชน

       สําหรับขอมูลขาวสารราชการที่กําหนดชั้นความลับ โดยเฉพาะที่เปนเอกสาร หากหนวยงานของรัฐเจาของ

ขอมูลขาสาร มีความจําเปนตองจัดสงใหบุคคลชาวไทย ที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน หรือ

องคการอ่ืน ๆ ที่มิใชของทางราชการของไทย และมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย ใหหนวยงานของรัฐเจาของ

ขอมูลขาวสารระบุขอความไวใหเห็นเดนชัดบนสิ่งบันทึกขอมูลขาวสาร ดังน้ี

“ขอมูลขาวสารน้ีอาจมีผล

กระทบตอความปลอดภัย

ของประเทศ การเปดเผย

ขอมูลขาวสารน้ีแกผูไมมี

อํานาจหนาที่ จะมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา”

กรณีท่ีเปนเอกสาร
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                ..............................................................................................................................................................

          

....................
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การส่งข้อมูลข่าวสารทีกําหนดชั นความลับของทางราชการให้แก่เอกชน

       กรณีที่เปนขอมูลขาวสารของทางราชการที่กําหนดชั้นความลับ หากหนวยงานของรัฐเจาของขอมูลขาวสาร

มีความจําเปนตองจัดสงใหแกชาวตางชาติ หนวยงานของรัฐหรือองคการจากตางประเทศ หรือองคการระหวาง

ประเทศ ไมวาจะมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ หนวยงานของรัฐเจาของขอมูลขาวสารตอง

แสดงขอความหามเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทย และตองไดรับการดูแลคุมครอง

ตามที่รัฐบาลไทยกําหนดไว โดยตองระบุขอความไวใหเห็นเดนชัดบนสิ่งบันทึกขอมูลขาวสารน้ัน ดังน้ี

“This information is furnished 

upon the condition that it will not 

be releassed to another nation in 

whole or in part without specific 

authority of the Thai government, 

and that the information therein 

will be provided substantially the 

Same degree of security afforded 

by the Thai government.”

This information is furnished upon the condition that it 

will not be releassed to another nation in whole or in part 

without specific authority of the Thai government, and that 

the information therein will be provided substantially the 

Same degree of security afforded by the Thai government.

กรณีท่ีเปนเอกสาร



 บันทึกขอความ
 สวนราชการ ............................................................................................................................................

 ที่ ....................................................................... วันที่ ...........................................................................

 เรื่อง ........................................................................................................................................................

 เรียน  ................................

                ..............................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................         

....................

ช้ันความลับ

....................

ช้ันความลับ

หามสําเนา หรือคัดลอก หรือถอดความ หรือแปลขอมูลขาวสารนี้

ทั้งหมด รือบางสวน เวนแตไดรับอนุญาตจาก ...........................

การสําเนา คัดลอก ถอดความ หรือแปลข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

       ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเฉพาะที่มีการกําหนดชั้นความลับ หากเจาของเรื่องไมประสงคจะใหผูที่

ไดรับทราบหรือผูอ่ืนทําการ ไมวาจะเปนการสําเนา คัดลอก หรือถอดความ หรือแปลโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดย

จะเปนการสําเนา คัดลอก หรือถอดความ หรือแปลทั้งฉบับหรือบางสวน เจาของเรื่องจะตองแสดงขอความ 

แสดงความประสงคเหลาน้ันใหเห็นไดชัดเจนไวบนสิ่งบันทึกขอมูลขาวสารของราชการน้ัน เชน บันทึกบนกระดาษ

ใหเขียนขอความเพ่ือแสดงความประสงคดังกลาวไวบนหัวกระดาษ ดังน้ี

“หามสําเนา หรือคัดลอก 

หรือถอดความ หรือแปล

ขอมูลขาวสารน้ีทั้งหมด

หรือบางสวน เวนแตไดรับ

อนุญาตจาก

...........................”

(เจาของเรื่อง)

กรณีท่ีเปนเอกสาร


