
      
 

ระเบียบ 

วาดวยการรักษาความลับของราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
 

 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๖  วรรคห า  แห ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งมาตรา 
๕๘  และมาตรา ๒๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจของ
กฏหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔”  
 
  ขอ  ๒0

๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำส่ังอื่นใดในสวนที่กำหนดไว
แลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ  ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 

 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ /ตอนพิเศษ ๑๘ ง /๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

 



๒ 
 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

 
 

 
  ขอ  ๕  ในระเบียบนี้ 
  “ขอมูลขาวสารลับ”  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 
ที่มีคำส่ังไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน  ซึ่งกำหนดใหมีชั้นความลับเปน  ชั้นลับ  
ชั้นลับมาก  หรือ ชั้นลับที่สุด  ตามระเบียบนี้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและ
ประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
 
  “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา  การดำเนินงานของรัฐที่ เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน  ไมวาจะเปนเร่ืองความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับ
การเมืองภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  การปองกันประเทศ  เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การพลังงานและส่ิงแวดลอม 
 

       “หัวหนาหนวยงานของรัฐ”๒ หมายความวา 
(๑)  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

          สําหรับกระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรง 
ตอสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีฐานะเปนนิติบุคคลดวย 

     (๒)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
(๓)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี  

นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือหัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณีสําหรับราชการสวนทองถิ่น 

  (๔)  ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหนง 
ผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๕)  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐ เชน อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แหงชาติ ผูอํานวยการองคการมหาชน นายกสภาทนายความ 

 
๒ บทนิยามคำวา “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๖๑ 
 
 
 



๓ 
 

  “การปรับชั้นความลับ”  หมายความวา การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของขอมูลขาวสาร
ลับและใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 

  

  ขอ  ๖  ทุกหาปเปนอยางนอย  ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
 
  ขอ  ๗  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน 
และอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจำเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาคในกรณีที่สามารถมอบอำนาจไดตามกฎหมาย 
  ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย  การใหบุคคลใด
เขาถึงขอมูลขาวสารลับหรือการเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทำโดยระมัดระวัง   ในกรณี
จำเปนใหกำหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี  โดยคำนึงถึงการรักษาความลับและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ  ๘  บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด  จะตองเปนบุคคลที่
ผูบังคับบัญชามอบหมายความวางไววางใจ  และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเร่ืองที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
 
  ขอ  ๗  ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษา
ความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได 
 
  ขอ  ๑๐  ในการดำเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถาคณะกรรมการมีมติกำหนดชั้น 
ความลับไวเชนใด ใหเลขานุการดำเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาสังกัดของ
เลขานุการดำเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย 
  ถาคณะกรรมการคณะใดฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐให 
ประธานกรรมการทำหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนำระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
สวนที่ ๑ 

องคการรักษาความปลอดภัย 

 
  ขอ ๑๑2

๓ องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก 
(๑) สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย 

ฝายพลเรือน 
(๒) ศู น ย รั กษ าค วาม ป ลอด ภั ยกอ งบั ญ ช าก ารกอ งทั พ ไท ย  กอ งทั พ ไท ย

กระทรวงกลาโหม เปนองคการรักษาความลปอดภัยฝายทหาร 
(๓)  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนองคการรักษา

ความปลอดภัยฝายตำรวจ 
 

สวนที่  ๒ 

ประเภทช้ันความลับ 

 
  ขอ  ๑๒  ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ  แบงออกเปน  ๓  ชั้น  คือ 
  (๑)  ลับที่สุด  (TOP  SECRET) 
  (๒)  ลับมาก   (SECRET) 
  (๓)  ลับ  (CONFIDENTIAL) 
   
  ขอ  ๑๓  ลับที่สุด  หมายถึง  ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง 
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
  
  ขอ  ๑๔  ลับมาก  หมายความถึง  ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 
  ขอ  ๑๕  ลับ หมายความถึง  ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 
 
 
 
 

 
๓ ขอ ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  



๕ 
 

หมวด  ๒ 

การกำหนดช้ันความลับ 

 
  

สวนที่  ๑ 

ผูมีอำนาจกำหนดช้ันความลับ 

 
  ขอ  ๑๖  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใด  ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจำเปนให
ผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค  ในกรณีที่สามารถมอบอำนาจไดตามกฎหมาย 
 
  ขอ  ๑๗  ในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีอำนาจกำหนดชั้น
ความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอำนาจกำหนดชั้นความลับเพ่ือส่ังการเกี่ยวการ
กำหนดชั้นความลับตอไปทันที 

การกำหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเร่ืองเดียวกัน 
ใหกำหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยูในขอมูลขาวสารลับนั้น 
  ในกรณีที่กำหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับต่ำ  แตจำเปนตองอางอิงขอความ 
จากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา  ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึงนั้นวาจะไมทำใหขอมูล
ขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวาร่ัวไหล 
  
  ขอ  ๑๘   ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของขอมูล 
ขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แตถาเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น 
บางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึกเหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูงกวา
ดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น 
  

 ขอ ๑๙3

๔ การกำหนดใหขอมูลขาวสารอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณาถึงองคประกอบ 
อยางนอย ดังตอไปนี้ 

       (๑)  ความสําคัญของเนื้อหา 
   (๒)  แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 
       (๓)  วิธีการนําไปใชประโยชน 

 
๔ ขอ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 



๖ 
 

   (๔)  จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
   (๕)  ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
   (๖)  หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเร่ืองหรือผูอนุมัติ 

 
  ขอ  ๒๐  ในกรณีเปนการสมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบการใด 
เพ่ือปฏิบัติเพ่ิมเติมจากระเบียบนี้ก็ไดและถาหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในเร่ืองใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกำหนดวิธีการรักษา
ความลับในเร่ืองนั้นดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได 
 

สวนที่  ๒ 

การแสดงช้ันความลับ 

 
  
  ขอ  ๒๑  เคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับใหใชอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญกวา 
ตัวอักษรธรรมดา  โดยใชสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
 
  ขอ  ๒๒  การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่กลางหนากระดาษทั้ง 
ดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น  ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไวที่ดานนอกของปกหนา 
ปกหลังดวย 
  (๒)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน  ภาพถาย แผนที่  แผนผังและสำเนา 
ส่ิงของดังกลาวนั้น  ใหแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ  (๑)  ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดให
แสดงชั้นความลับไวใหปรากฎใหเห็นไดขณะที่เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย 
 
  (๓)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก  แถบบันทึก  ฟลมบันทึกภาพทุกประเภท
หรือส่ิงบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือส่ือความหมายโดยกรรมวิธีอื่น ๆ ใหแสดงชั้นความลับไวที่ตนและ 
ปลายมวนฟลมหรือตนและปลายของขอมูลขาวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ  ถาไมสามารถ
แสดงชั้นความลับไวในที่ดังกลาว  ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ  ซึ่งมีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับนั้น 
 

 

 

 

 

 



๗ 
 

สวนที่  ๓ 

การปรับช้ันความลับ 

 
 
  ขอ  ๒๓  การปรับชั้นความลับ  ตองกระทำโดยผูมีอำนาจกำหนดชั้นความลับของ
หนวยงานเจาของเร่ือง 
  ในกรณีที่หนวยงานเจาของเร่ืองเห็นควรใหทำการปรับชั้นความลับของขอมูลขาวสาร
ลับใดใหหนวยงานเจาของเร่ืองทำการปรับชั้นความลับและแจงใหหนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไดรับการ
แจกจายทราบเพื่อใหมีการแกไขชั้นความลับโดยทั่วกันดวย 
  ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอำนาจปรับชั้นความลับไดเมื่อพิจารณาเห็นวาการกำหนด 
ชั้นความลับไมเหมาะสม  แตตองแจงใหผูกำหนดชั้นความลับเดิมทราบ 
  ถาสามารถกำหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับลวงหนาได  ใหหนวยงานเจาของ
เร่ืองเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนาแรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับ  
โดยแสดงไวใกลกับเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิม  เพ่ือใหทราบวาเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว
ลวงหนานั้นจะปรับชั้นความลับไดโดยไมตองยืนยันใหทราบอีก 
  การแกไขชั้นความลับ  ใหขีดฆาเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิมแลวแสดง
เคร่ืองหมายชั้นความลับที่กำหนดใหม (ถามี)  ไวใกลกับเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนขอมูลขา
สารดังกลาวและใหจดแจงการปรับชั้นความลับนั้นไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวย  ในกรณีที่
เห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกำหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่หนาแรกของ
เอกสารหรือที่แสดงชั้นความลับตามขอ  ๒๒  (๓)  แลวแตกรณี 
 
  ขอ  ๒๔  ขอมูลขาวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคำ
วินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจำกัดหรือเง่ือนไขใด  ใหถือวาขอมูลขาวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับ
แลว  เวนแตมีการฟองคดีตอศาลและศาลมีคำส่ังหรือคำพิพากษาเปนอยางอื่น 
 

หมวด  ๓ 

การทะเบียน 

 
สวนที่  ๑ 

นายทะเบียน 

 
  ขอ  ๒๕  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับขึ้นภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกวา “นายทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ”  และจะแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได 



๘ 
 

  ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียน 
ขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ขอ  ๒๖  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑)  ดำเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  (๒)  เก็บรักษาแบบเอกสารตาง ๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตามระเบียบนี้  และบรรดา 
ขอมูลขาวสารลับที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย   

(๓)  เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  และผูชวยนายทะเบียน            
ขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปนประจำ 
  (๔)  ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กำหนดในระเบียบวาดวย 
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและ 
ความรับผิดชอบ 
  (๕)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้หรือตาม 
ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  (ขอ)  ๒๗  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับ ประกอบดวย  ทะเบียนรับ ทะเบียนสง  และทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร แยกตางหากจาก
ทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
  ทะเบียนรับ  ใชสำหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานไดรับไว 
  ทะเบียนสง  ใชสำหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออกนอกบริเวณ 
หนวยงาน 
  ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ  ใชสำหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารลับที่หนวยงานจัดทำขึ้นใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา  รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติตาง ๆ 
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ 
  ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย 
  แบบทะเบียนรับ  ทะเบียนสงและทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่ 
นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
  ขอ  ๒๘  ในกรณีที่เห็นสมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับขึ้นในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได  และใหนำความในขอ  ๒๕  ขอ ๒๖ และขอ ๒๗  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่  ๒ 

การตรวจสอบ 

 
  ขอ  ๒๙  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธานกรรมการและเจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวาสองคนเปน 



๙ 
 

กรรมการ ทำการตรวจสอบความถูกตองในการปกิบัติตามระเบียบนี้และการมีอยูของขอมูลขาวสาร
ลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยทุกหกเดือน  และเสนอรายงานการตรวจสอบให
หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นทราบและส่ังการตอไป 

 แบบรายงานการตรวจสอบขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา4

๕ 
 

ขอ ๒๙/๑ 5

๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ลับตามระเบียบนี้ภายในเดือนมีนาคมของทุกป   ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามแบบ   
ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา 
  เมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูล  
ขาวสารลับ ตามวรรคหนึ่งแลว ใหตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกลาว และรายงานผลการ
ตรวจสอบตอนายกรัฐมนตรี โดยจะมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดวยก็ได” 

 
  ขอ  ๓๐  เมื่อสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับไดรูหรืออาจ
รูถึงขอมูลขาวสารลับหรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ  
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา 
  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนผูซึ่งมิไดเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามขอ  ๒๙ 
 

หมวด  ๔ 

การดำเนินการ 

 
สวนที่ ๑ 

การจัดทำ 

 
  ขอ  ๓๑  การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐกำหนดจำนวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จำเปนตอภารกิจ  และจำกัดใหทราบ
เทาที่จำเปนเทานั้น 
  ขอ  ๓๒  ขอมูลขาวสารตามขอ  ๒๒  (๑)  ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเร่ือง 
เลขที่ชุดของจำนวนชุดทั้งหมด  และเลขที่หนาจองจำนวนหนาทั้งหมดไวทุกหนาของขอมูลขาวสารลับ  
ทั้งนี้จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได 

 
๕ ขอ ๒๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖ ขอ ๒๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบวาดวยการรักษาคาวมลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 



๑๐ 
 

  ขอมูลขาวสารตามขอ  ๒๒  (๓)  ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองและเลขที่
ชุดของจำนวนชุดทั้งหมดไวที่กลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับนั้น  ทั้งนี้  จะแสดงชื่อหนวยงาน
สวนยอยไวดวยก็ได 
 

สวนที่  ๒ 

การสำเนาและการแปล 

 
  ขอ ๓๓  การสำเนา  การแปลเอกสาร การเขารหัส  หรือการถอดรหัสขอมูลขาวสาร
ลับตองบันทึก จำนวนชุด ยศ ชื่อ ตำแหนงของผูดำเนินการ และชื่อหนวยงานของรัฐที่จัดทำไวที่ขอมูล 
ขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสำเนา ฉบับคำแปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอดรหัส 
แลวแตกรณีดวย 
   
  การบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ผูดำเนินการจะจัดทำโดยใชรหัสลับก็ได 
 

สวนที่ ๓ 

การโอน 

 
 
  ขอ ๓๔ 6

๗ การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานของรัฐ  หรือการโอนภายใน
หนวยงานเดียวกัน  ใหเจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอน
ขอมูลขาวสารลับตามแบบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไวเปนหลักฐาน
และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอนขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวในทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับดวย 

 

สวนที่  ๔ 

การสงและการรับ 

 
 
  ขอ  ๓๕ การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ  
ตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับปดปบขอมูลขาวสารลับ 
  แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
๗ ขอ ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 



๑๑ 
 

  ขอ  ๓๖  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน  ตองบรรจุซองหรือ
ภาชนะทึบแสงสองชั้นอยางมั่นคงบนซองหรือภาชนะชั้นใน  ใหจาหนาระบุเลขที่หนังสือนำสง  ชื่อ
หรือตำแหนงผูรับ และหนวยงานผูสง  พรอมทั้งทำเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับทั้งดานหนาและ
ดานหลังบนซองหรือภาชนะชั้นนอกใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน 
แตไมตองมีเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับใด ๆ  
 
  หามระบุชั้นความลับและชื่อเร่ืองไวในใบตอบรับ แตใหระบุเลขที่หนังสือสง วัน เดือน 
ป จำนวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว  และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไวจนกวาจะ
ไดรับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือทำลายขอมูลขาวสารลับนั้นแบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ  ๓๗  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงานภายในประเทศโดย
เจาหนาที่นำสาร  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายมีอำนาจ
อนุญาตใหกระทำไดและใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก 
 

การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง  จะจัดใหมีผูอารักขาการนำสารดวยก็ได 
 

  ขอ  ๓๘   เจาหนาที่นำสารและผูอารักขาการนำสาร  มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑)  รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นำออกนอกบริเวณ 
หนวยงานและเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหความปลอดภัย 
  (๒)  จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  ถานายทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสงขอมูลขาวสารลับนั้นแกผูรับ 
ตามจาหนา  ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหนำขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บ
รักษาที่หนวยงานของตน  และแจงใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูล 
ขาวสารลับหรือในกรณีที่สถานที่นำสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐที่สงและไมสามารถเดินทางกลับ
ภายในวันเดียวกันได  ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
หรือผูรับตามจาหนา  แลวแตกรณี 
 
  ในกรณีที่เจาหนาที่นำสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูอารักขาการนำสารปฏิบัติ
หนาที่แทนและใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว 
 
  ขอ  ๓๙  การสงขอมูลสารลับออกนอกประเทศ  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ 
ตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม  หรือใหเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปดวยตัวเองก็ได 
 
 



๑๒ 
 

  ขอ  ๔๐  การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอกประเทศจะสง 
ทางคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนโดยวิธีการอ่ืนใดก็ได  แตตองไดรับ
อนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 
 
  กรณีการสงทางโทรคมนาคมใหปฏิบัติตามคำแนะนำขององคการรักษาความปลอดภัย 
 
  ขอ  ๔๑  ในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณทรายวาขอมูลขาวสารที่ รับไวเปนขอมูล
ขาวสารลับใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
 
  ขอ  ๔๒  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบตอบรับนั้นแก 
ผูนำสง  หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานของรัฐที่เปนผูสง และลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
กอนที่จะดำเนินการอยางอื่น 
 
  ในกรณีที่ผูรับยังไมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได  ใหผูรับนำ 
ขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่ 
หนวยงานของรัฐนั้นกำหนด 
 
  ขอ  ๔๓  ในกรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา  ใหผูรับตามจาหนาแจงตอนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับเพื่อใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา 
 

สวนที่  ๕ 

การเก็บรักษา 

 
  ขอ  ๔๔  การเก็บรักษาขอมูลขาสารลับ  ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัยและใหกำหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะตามคำแนะนำของ
องคการรักษาความปลอดภัย 
 

สวนที่  ๖ 

การยืม 

 
 
  ขอ  ๔๕  การใหยืมขอมูลขาวสารลับ  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซึ่งหัวหนา 
หนวยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาดวยวาผูยืมมีหนาที่ดำเนินการในเร่ืองที่ยืมและสามารถปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ไดหรือไม 
 



๑๓ 
 

  ถาเร่ืองที่ผูประสงคจะขอยืมเปนเร่ืองที่หนวยงานของรัฐอื่นเปนหนวยงานเจาของเร่ือง 
การใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเร่ืองนั้นกอน  เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงานเจาของ
เร่ืองนั้นเอง 
 
  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทำบันทึกการยืมพรอมทั้งจดแจงการยืมไวในทะเบียน 
ควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
 
  แบบบันทึกการยืมใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด  โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

สวนที่ ๗ 

การทำลาย 

 
  ขอ ๔๖  ในกรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดจะเส่ียงตอการร่ัวไหลอัน
จะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะพิจารณาส่ังทำลายขอมูล
ขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได  หากพิจารณาเห็นวามีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองทำลาย 
 
  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะส่ังทำลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได 
ตอเมื่อไดสงขอมูลขาวสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ  พิจารณากอนวาไมมีคุณคาในการเก็บรักษา 
 
  ในการส่ังทำลายขอมูลขาวสารลับ  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการ 
ทำลายขอมูลขาวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธาน
กรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการและเมื่อคณะกรรมการดังกลาว
ไดทำลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว  ใหจดแจงการทำลายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและ
จัดทำใบรับรองการทำลายขอมูลขาวสารลับดวย  ใบรับรองการทำลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานไม
นอยกวาหนึ่งป 
 
  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอาจเสนอตอนายก 
รัฐมนตรี  เพื่อกำหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือกำหนดใหการใชดุล 
พินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบจากบุคคลใดกอนก็ได 
 
  แบบใบรับรองการทำลายขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



๑๔ 
 

สวนที่  ๘ 

การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 

 
 
  ขอ  ๔๗  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน  โดยมีแผนการ 
เคล่ือนยาย  แผนการพิทักษรักษา และแผนการทำลายขอมูลขาวสารลับ  เพ่ือนำมาปฏิบัติเปนลำดับ
ชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ 
 

สวนที่  ๙ 

กรณีสูญหาย 

 
   

ขอ  ๔๘  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับสูญหาย  ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงานขอเท็จจริง 
ที่เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพ่ือดำเนินการตอไป  และใหนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสารลับสูญหายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
 

สวนที่  ๑๐ 

การเปดเผย 

 
 
  ขอ  ๔๙  ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา  ๒๐  (๑) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีคำส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับใด
โดยมีขอจำกัดหรือเง่ือนไขเชนใด  ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับนั้นไดตามขอจำกัดหรือเง่ือนไขที่
กำหนด 
 
  ขอ  ๕๐  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับใดไมมี เค ร่ืองหมายแสดงชั้นความลับไว             
ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่นั้นไดรูหรือควรจะ
รูขอเท็จจริงวาขอมูลขาวสารนั้นไดมีการกำหนดชั้นความลับไวแลว 
 

บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ  ๕๑  ใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอน  ตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้โดยเอกสารลับชั้นปกปด 
ใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 



๑๕ 
 

  แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๗  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
  แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗   
ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 
  ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอนตามระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  เปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวย 
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ 
 
  ใหเจาหนาที่นำสารและผูอารักขาการนำสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  เปนเจาหนาที่นำสารและผูอารักขาการนำสารตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ  ๕๒  ภายในหกเดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  (๑)  ขอมูลขาวสารใดที่ไดจัดทำมาแลวเกินย่ีสิบป  และมีการกำหนดชั้น ความลับไว 
ถามิไดมีการกำหนดชั้นความลับใหมเปนรายชิ้นและแจงใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของทราบถึงการกำหนดใหเปนขอมูลขาวสารลับตอไป  ใหถือวาชั้นความลับเปนอันยกเลิก 
  (๒)  ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกำหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารที่ตน 
จัดทำขึ้นภายในย่ีสิบปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหแลวเสร็จทั้งหมด 
  หากหนวยงานของรัฐแหงใดมีเหตุจำเปนไมอาจจัดทำไดภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามวรรคหนึ่ง  ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
  ขอ ๕๓ 7

๘  ใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน องคการรักษาความปลอดภัย
ฝายทหารและองคการรักษาความปลอดภัยฝายตำรวจประสานการปฏิบัติในการจัดใหมีหลักเกณฑ   
วิธีการและคำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจำเปน
และงบประมาณ  
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 
 
       (นายชวน  หลีกภัย) 
          นายกรัฐมนตรี 
 

 
๘ ขอ ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 



๑๖ 
 

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑8

๙ 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ  โครงสราง และอำนาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐใน
ปจจุบัน  รวมทั้งกำหนดใหมีการรายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับของ
หนวยงานของรัฐและกำหนดใหมีแบบเอกสารเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับเปนการเพ่ิมเติม เพ่ือใหมี
ความชัดเจนและเหมาะสม 
   

 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕/ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/ หนา ๑/ ๒๖ มถุินายน ๒๕๖๑ 


	ระเบียบ

