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ผนวก ๖ แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ
ผนวก ๗ ตัวอย่างการจ่าหน้า และข้อความบนซองเอกสารบรรจุขอ้ มูลข่าวสารลับ
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บทนํา
เนื่องจากพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๖ ได้ให้
อํานาจคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้เกิด
ความชัดเจนว่า ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้หรื อไม่ ภายใต้เงื่อนไข
เช่นใด และสมควรมีวธิ ี รักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสาร
นั้น ซึ่ งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔) ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
โดยให้มีผลใช้บงั คับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๐ วัน คือ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๔๔ เป็ นต้นไป
จนกระทัง่ ถึงบัดนี้ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ได้ใช้ปฏิบตั ิมาระยะหนึ่งแล้ว ฉะนั้น
เพื่อให้การเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องระเบียบความลับ ๒๕๔๔ แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะช่วย
ให้การปฏิบตั ิงานด้านการรักษาความลับของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้อย่างถูกต้อง บรรลุวตั ถุประสงค์ในการรักษาความลับของทางราชการ ทั้งยังจะช่วยให้การ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร ๒๕๔๐ จึงได้รวบรวมเอกสารเรื่ อง “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๔” ฉบับนี้ข้ ึนโดยได้จดั กลุ่มเนื้ อหาสาระสําคัญต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และมี
คําอธิ บายประกอบตามหมวดหมู่ที่กาํ หนดไว้ พร้อมทั้งแนะนําวิธีปฏิบตั ิและให้ตวั อย่างประกอบ
เพื่อความสะดวกในการศึกษาทําความเข้าใจ และยังสามารถนําไปใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานได้
อีกทางหนึ่ง รวมจํานวน ๑๐ บท แยกออกได้เป็ น ๒ ส่ วนด้วยกัน คือ
ส่ วนที่ ๑ (บทที่ ๑ – บทที่ ๕) บทที่ ๑ เป็ นสาระสําคัญตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ ได้แก่
บริ บทพื้นฐานเกี่ยวกับ ความเป็ นมาของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ วัตถุประสงค์สาํ คัญของ
ระเบียบ คํานิยามที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กบั กฎหมายหรื อระเบียบอื่น สถานภาพของระเบียบ
รักษาความลับ ๒๕๔๔ แนวทางดําเนินการต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับของทาง
ราชการ และบทบาทหน้าที่ขององค์การรักษาความปลอดภัย
สําหรับ บทที่ ๒ – บทที่ ๕ เป็ นสาระสําคัญ ในกระบวนการรักษาความลับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ได้แก่ ประเภทของชั้นความลับ และนิยามของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละ
ประเภท แนวคิดในการกําหนดชั้นความลับ การให้เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับและการ
ปรับชั้นความลับ การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับซึ่ งจะต้องแยกออกต่างหากจากระบบงานสารบรรณ
ตามปกติ การดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ การจัดทํา เพิ่มเติม (การสําเนา การแปล
การรหัส) การโอน การส่ ง การรับ การทําลาย การปฏิบตั ิในเวลาฉุ กเฉิ น และการเปิ ดเผย ส่ วนบท

สุ ดท้ายของส่ วนที่ ๑ เป็ นบทเฉพาะกาล ซึ่ งอธิ บายถึงการปฏิบตั ิต่อเอกสารลับ การถ่ายโอน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามมาตรการ รปภ.เอกสาร ของระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ให้มา
ปฏิบตั ิตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
ส่ วนที่ ๒ (บทที่ ๖ – บทที่ ๙ และภาคผนวก) เป็ นสาระสําคัญส่ วนขยายเกี่ยวกับวิธีการ
และแนวทางการปฏิบตั ิตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ และสิ่ งที่หน่วยงานของรัฐต้องดําเนิ นการต่อข้อมูลข่าวสารลับ ได้แก่ การปฏิบตั ิ
ตามบทเฉพาะกาลให้แล้วเสร็ จภายใน ๖ เดือน คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ นับแต่วนั ที่ระเบียบ
มีผลบังคับใช้ หากดําเนินการไม่เสร็ จ ต้องขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดําเนินการรักษาข้อมูลข่าวสารลับ การ
มอบหมายความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ แต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ
การจัดทําระเบียบภายในหน่วยงาน และเพื่อให้มีความเข้าใจยิง่ ขึ้น จึงได้จดั ทําสรุ ปเปรี ยบเทียบ
หลักการและวิธีปฏิบตั ิ ระหว่างระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ กับ รปภ. เอกสาร ๒๕๑๗ จากนั้น
เป็ นบทสรุ ปที่เน้นยํ้าให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ในฐานะที่เป็ นอนุ
บัญญัติของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ที่ยดึ หลักการ “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น”
สําหรับภาคผนวก เป็ นตัวอย่างต่าง ๆ ในการดําเนินการต่อข้อมูล ข่าวสารลับให้เป็ นไป
ตามระเบียบ เช่น ตัวอย่างคําสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ การแสดง
เครื่ องหมายชั้นความลับ การปรับชั้นความลับ การจัดทําเพิม่ เติม (สําเนา แปล เข้า/ถอดรหัส)
คําอธิ บายการลงรายการในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๑, ทขล.๒ และทขล.๓) การบรรจุ
ข้อมูลข่าวสารลับส่ งออกนอกหน่วย คําอธิ บายการลงรายการแบบเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบกับ
ระเบียบการรักษาความลับ ๒๕๔๔
................................................

สรุ ปสาระสํ าคัญ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔) เป็ นเอกสารที่ใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักคิดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ และสร้าง
เสริ มทักษะให้แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
๑. หลักคิดของการออกระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เป็ นอนุบญั ญัติของ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐) ซึ่ ง พ.ร.บ.
ฉบับนี้มีข้ ึนเพื่อรองรับสิ ทธิ ประชาชนที่จะรับรู ้ (right to know) ข้อมูลข่าวสารบทบัญญัติยกเว้น
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย เพื่อสั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้เฉพาะข้อมูลข่าวสาร
ในมาตรา ๑๔(ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย)์ และมาตรา ๑๕
(ข้อมูลข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๖ ประเภท คือ หากเปิ ดเผยแล้วจะกระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย ความเห็นภายในหน่วยงาน ความปลอดภัยของบุคคล ข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุคคล และที่มีกฎหมายหรื อเจ้าของข้อมูลข่าวสารกําหนดไม่ให้เปิ ดเผย) และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารใด จะเปิ ดเผยแก่บุคคลใดได้หรื อไม่ หรื อมีเงื่อนไข
เช่นใด และสมควรมีวธิ ี รักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
ตามความในมาตรา ๑๖
๒. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับร่ างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ....... เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จึงมีผลทําให้ รปภ.เอกสาร ตามระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗
และระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่ อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ใช้ได้เฉพาะ
ในส่ วนที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อมา
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่ งมีวธิ ี การปฏิบตั ิที่ต่างไปจากมาตรการ รปภ.เอกสาร ซึ่ งเป็ นระเบียบการ
รักษาความลับที่ใช้มาก่อนอย่างมาก เพราะมีหลักคิดต่างกัน คือ รปภ.เอกสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ป้ องกันภัยจากการจารกรรม จึงยึดหลักการ “ปกปิ ดเป็ นหลัก เปิ ดเผยเป็ นข้ อยกเว้น”
๓. สถานภาพของ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ นั้น ถือว่าเป็ นระเบียบภายใน
หน่วยงานของรัฐ เพราะมีผลบังคับเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ไม่มีผลโดยตรงกับประชาชนแต่
อย่างใด ด้วยสาเหตุน้ ีหน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถจะปฏิเสธ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้

เหตุผลว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เพราะการปฏิเสธดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากจะปฏิเสธจะต้องอาศัยเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของ พ.ร.บ.
ข้ อมูลข่ าวสาร ๒๕๔๐ เท่ านั้น จึงมีผลทางกฎหมายต่อการใช้ดุลพินิจที่จะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใน
ครอบครองได้หรื อไม่
๔. แนวทางและวิธีการปฏิบตั ิงานที่สาํ คัญ ตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ มีดงั นี้
๔.๑ อํานาจของหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง มีอาํ นาจสัง่ ให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้
แต่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีอาํ นาจสั่งให้เปิ ดเผยได้
หากพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า หรื อประโยชน์ของเอกชนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ ยังกําหนดอายุสภาพการเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
ไว้ดว้ ย คือ ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี และมาตรา ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ปี ให้ถือว่า
เป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐส่ งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติคดั เลือกไว้ให้
ประชาชนศึกษาค้นคว้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการยกเลิกชั้นความลับโดยปริ ยาย อันเป็ นการลดอํานาจ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒๕๔๐ ที่ตอ้ งการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับรู ้
๔.๒ การกําหนดชั้นความลับ ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ ต้องให้เหตุผลประกอบ
ชั้นความลับทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจในการสัง่ ให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องมีเหตุผล
รองรับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ว่าหาก
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วจะกระทบต่อเรื่ องใด โดยอาศัยองค์ประกอบระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ที่กาํ หนดว่า หากเปิ ดเผยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนจะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อประโยชน์แห่งรัฐอย่างไรและระเบียบในข้อ ๑๙ ซึ่ งกําหนดกรอบการพิจารณา
กําหนดชั้นความลับให้ชดั เจนเพิ่มไว้อีก ๖ ประเด็นคือ ความสํ าคัญของเนื้อหา แหล่งทีม่ าของ
ข่ าวสาร วิธีการนําไปใช้ ประโยชน์ จํานวนบุคคลทีค่ วรรับทราบผลกระทบหากมีการเปิ ดเผย และ
หน่ วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในฐานะเจ้ าของเรื่องเดิมหรือผู้อนุมัติ (เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง
กําหนดให้เป็ นชั้นความลับใด หน่วยงานที่โต้ตอบหนังสื อในเรื่ องนั้น ๆ ควรกําหนดชั้นความลับ
เช่นเดียวกับเจ้าของเรื่ อง)
๔.๓ ชั้นความลับ มี ๓ ชั้น คือ “ลับที่สุด” “ลับมาก” และ “ลับ” การจัดทําข้อมูล
ข่าวสารลับต้องแสดงชื่ อหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง (อาจมีหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้) พร้อมกับแสดงเลขที่
ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจํานวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกชั้นความลับที่มุมขวาบนของ
ข้อมูลข่าวสารลับทุกหน้า ทุกชั้นความลับ

๔.๔ ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ครบทั้ง ๓ ชนิด
ประกอบด้วย ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ ง (ทขล.๒) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
(ทขล.๓)
๔.๕ การสําเนาเพิ่มเติม การแปล การเข้ารหัส การถอดรหัส หน่วยงานที่ได้
ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับไว้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตเจ้าของเรื่ องเดิม ทั้งนี้
เพื่อมุ่งต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้รวดเร็ วขึ้น โดยให้แสดงชื่อหน่วยงานที่จดั ทําเพิ่มเติม
ซึ่ งยศตําแหน่งและของผูอ้ นุ มตั ิให้ดาํ เนินการ วัน เดือน ปี ที่ดาํ เนินการ และจํานวนชุดที่จดั ทํา
เพิ่มเติมไว้ที่ตน้ ฉบับ และฉบับที่ได้จดั ทําเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้บนั ทึกจํานวนที่จดั ทําเพิ่มเติม
และรายการแจกจ่ายใน ทขล.๓ ด้วย
๔.๖ การทําลาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารชั้น
“ลับที่สุด” ได้ หากพิจารณาเห็นว่า การเก็บรักษาไว้เสี่ ยงต่อการรั่วไหลและเป็ นอันตรายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐ โดยไม่ตอ้ งส่ งให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อนว่ามีคุณค่าในการ
เก็บรักษาหรื อไม่ ส่ วนข้อมูลข่าวสารชั้น “ลับมาก” และ “ลับ” ก่อนการทําลายต้องส่ งให้
หอจดหมายเหตุฯ พิจารณาก่อนทุกฉบับว่าเรื่ องใดสมควรเก็บไว้เป็ นเอกสารประวัติศาสตร์
ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า
๔.๗ ให้เอกสิ ทธิ์ แก่หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบการวางมาตรการรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับในหน่วยงานตนตามหลักการกระจายอํานาจความรับผิดชอบ ซึ่ งในกรณี ที่จาํ เป็ น
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ อาจกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากระเบียบกําหนดไว้ก็ได้
หากเห็นว่าบรรดามาตรการที่กาํ หนดขึ้นนั้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากันหรื อดีกว่า
๔.๘ การปฏิบตั ิตามบทเฉพาะกาล ซึ่ งเป็ นการถ่ายโอนเอกสารลับแบบพิมพ์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ รปภ.เอกสารให้มาเข้าอยูใ่ นระบบของระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ คือ “เอกสารลับ” ที่จาํ เป็ นต้องเก็บไว้ใช้งานต่อไปให้ดาํ เนินการตาม วิธีการที่ระเบียบ
กําหนดชั้น “ปกปิ ด” ปรับเป็ นชั้น “ลับ” เอกสารลับอายุครบ ๒๐ ปี หากไม่ดาํ เนินการตามระบบ
กําหนด ให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับ สําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแบบพิมพ์ตาม รปภ.เอกสาร
ให้โอนมาปฏิบตั ิหรื อใช้ได้เท่าที่ไม่ขดั กับระเบียบนี้
๔.๙ สรุ ปบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและสิ่ งที่หน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้คือ การออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับ, มอบหมายความไว้วางใจให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ, ผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
ชั้นความลับ, แต่งตั้งนายทะเบียนฯ และผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ, เจ้าหน้าที่นาํ สาร
ผูอ้ ารักขาการนําสาร, กรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ และกําหนดวิธีส่งข้อมูลข่าวสารลับ
ออกนอกหน่วยงาน

๔.๑๐ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น จึงได้เปรี ยบเทียบการดําเนิ นการระหว่าง
รปภ.เอกสารของระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ กับระเบียบรักษาความลับ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ งกฎหมายลูก
ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ซึ่งแตกต่างกันทั้งด้านแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวิธีปฏิบตั ิ
๔.๑๑ บทสรุ ป เนื่ องจากระเบียบรักษาความลับมีสถานะเป็ นกฎหมายลูกของ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้
ถ่องแท้ เพราะวิธีปฏิบตั ิตามที่ระเบียบกําหนดจะมุ่งเน้นสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายหลัก
ทีป่ ระสงค์ ให้ หน่ วยงานของรั ฐเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารเป็ นสํ าคัญ ส่ วนการไม่ เปิ ดเผยให้ ถือเป็ น
ข้ อยกเว้ น ฉะนั้นการใช้ดุลพินิจต้องสมเหตุสมผล เพราะคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารอาจสั่งให้เปิ ดเผยก็ได้ ทั้งยังได้กาํ หนดการสิ้ นสุ ดการเป็ นความลับคือ ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี มาตรา ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ปี แต่ขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ องเป็ นเรื่ อง
ละเอียดอ่อน (Sensitive) ที่ไม่ควรจะเปิ ดเผยไม่วา่ กรณี ใด ๆ ก็ตาม อย่างไรก็ดีระเบียบได้กาํ หนดให้
แก้ไขให้เหมาะสมได้ เมื่อใช้มาครบ ๕ ปี
๔.๑๒ ตัวอย่างการออกคําสั่ง ตัวอย่างการแสดงเครื่ องหมายชั้นความลับและ
คําอธิ บายการกรอกรายการแบบพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการดําเนิ นการต่อข้อมูลข่าวสารลับอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
.............................................

บทที่ ๑
บททัว่ ไป
๑. ความเป็ นมา ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ออกโดย
อาศัยอํานาจแห่ง พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒๕๔๐) มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคห้า อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ซึ่ งมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บญั ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ระเบียบการรักษาความลับ ๒๕๔๔) ขึ้น โดยมีผลใช้บงั คับแก่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็ นต้นมา และก่อนที่จะได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงสาระสําคัญ
และรายละเอียดต่าง ๆ สมควรที่จะได้นาํ บทบัญญัติที่อา้ งถึงข้างต้นมารวบรวมไว้เพื่อเสริ มความ
เข้าใจให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ดังนี้
๑.๑ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่ าวสาร ๒๕๔๐
มาตรา ๑๖ (หมวด ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย) “เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้หรื อไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด
และสมควรมีวธิ ี รักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น
ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ”
มาตรา ๒๖ (หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ ) “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรื อมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้ น
การจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกให้ประชาชน
ศึกษาค้นคว้า
กําหนดเวลาต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่ง ให้แยกตามประเภทดังนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิ บห้าปี
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยีส่ ิ บปี
..........................................................................ฯลฯ
(วรรคห้า) บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลาย
หรื ออาจทําลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา” (ในปัจจุบนั ยังไม่มีการออกระเบียบนี้ข้ ึนใช้ เว้นแต่
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ส่ วนที่ ๗ การทําลาย ข้อ ๔๖ กําหนดไว้วา่ “ในกรณี ที่การเก็บ

รักษาข้อมูลข่าวสารชั้นลับที่สุดจะเสี่ ยงต่อการรั่วไหลอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสัง่ ทําลายข้อมูลข่าวสารลับชั้น ลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณา
เห็นว่ามีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทําลาย”)
1.2 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
ที่กาํ หนดไว้ และเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิ ทธิ และเสรี ภาพ
นั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ง หรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อาํ นาจให้การตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นาํ มาใช้บงั คับกับกฎหรื อข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุ โลม”
มาตรา ๕๘ “บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อส่ วนราชการส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่
การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่ คงแห่งรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่ วนได้
ส่ วนเสี ยอันพึงได้รับการคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
๒. การประกาศใช้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับหลักการ “ร่ างระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ....” เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยไม่กล่าวถึงการยกเลิก
ระเบียบการรักษาความลับที่มีใช้อยูเ่ ดิมสองฉบับคือ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารของ
ระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ และระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่ อสาร พ.ศ.๒๕๒๕
(โดยยกเหตุผลว่าระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการรักษาความลับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเป็ นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจบริ หารทัว่ ไปของคณะรัฐมนตรี
ในขณะที่ระเบียบการรักษาความลับมีพระราบบัญญัติเป็ นกฎหมายเฉพาะรองรับไว้) ตามสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอไป
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ให้ประกาศใช้ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทัว่ ไป เล่ม ๑๑๘ ตอน พิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ มีผลใช้บงั คับถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ๑๒๐ วัน คือ ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็ นต้นไป จึงมี
ผลทําให้ระเบียบ รปภ.เอกสารของระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ และ รปภ.สื่ อสาร ๒๕๒๕ มีผลใช้ได้
เฉพาะในส่ วนที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้

๓. วัตถุประสงค์ สําคัญของระเบียบความลับ ๒๕๔๔ เนื่องจากระเบียบนี้เป็ นอนุบญั ญัติ
ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ซึ่ งมีเจตนารมณ์ที่ให้สิทธิ แก่ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการอันเป็ นพื้นฐานเบื้องต้นที่ประชาชนจะได้ใช้บทบาทของตนอย่างถูกต้องในการใช้สิทธิ เสี ยง
ออกความเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ ตรวจสอบ และมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย โดยมีหลักการ “เปิ ดเผยเป็ นหลักปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น” ซึ่ งระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ ได้ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใช้กบั ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย หรื อเป็ นข้อมูล
ข่าวสารลับซึ่ งเป็ นส่ วนของข้อยกเว้นตามหลักการของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
ฉะนั้น วัตถุประสงค์สาํ คัญอย่างแท้จริ งก็เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ จะต้องจําแนกข้อมูล
ข่าวสารในครอบครองหรื อควบคุมดูแล ออกเป็ น ๒ ประเภทให้ชดั เจน คือ ข้อมูลข่าวสารทัว่ ไป
ที่สามารถเปิ ดเผยได้ กับข้อมูลข่าวสารที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย (เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ) เพื่อที่จะปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการที่กฎหมาย หรื อระเบียบกําหนดไว้
กล่าวคือ
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปที่สามารถเปิ ดเผยให้ประชาชนเข้าดูได้ ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ กําหนด
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยหรื อข้อมูลข่าวสารลับจะต้องปฏิบตั ิต่อข้อมูล
ข่าวสาร ตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ซึ่งจะได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบตั ิ
โดยลําดับต่อไป
เนื่องจากระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ไม่ได้นิยามของการรักษาความลับไว้ แต่
จากการศึกษาวิเคราะห์เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ และวัตถุประสงค์ระเบียบ
รักษาความลับ ๒๕๔๔ แล้ว พอจะให้นิยามของ “ระเบียบการรักษาข้อมูลข่าวสารลับของทาง
ราชการ” ว่า เป็ นมาตรการที่กาํ หนดขึ้นเพื่อปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย ตามที่กาํ หนด
ไว้ใน มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สั่งไม่
เปิ ดเผย และได้กาํ หนดชั้นความลับไว้แล้ว เพื่อป้ องกันไม่ให้ผไู ้ ม่มีอาํ นาจหน้าที่ เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารนั้น อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน หรื อประโยชน์
แห่งรัฐ หรื อประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน
๔. สถานภาพของ ระเบียบว่ าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ และวัตถุประสงค์ของระเบียบรักษา
ความลับ ๒๕๔๔ รวมทั้งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบกันแล้วจึงถือว่า
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เป็ นระเบียบภายในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีผลบังคับเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ไม่มีผลโดยตรงกับประชาชนแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ ีหน่วยงานของรัฐ

ไม่สามารถจะปฏิเสธการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบ
รักษาความลับ ๒๕๔๔ เพราะการปฏิเสธดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากจะปฏิเสธจะต้อง
อาศัยเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ เท่านั้น จึงจะมีผล
ทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจ ที่จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารในครอบครอง
๕. นิยามของ “ข้ อมูลข่ าวสารลับ”
ก่อนที่จะได้ทราบความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารลับ” สมควรจะทราบความหมาย
ของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ซึ่ งได้บญั ญัติไว้ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ เป็ นพื้นฐาน
ก่อน ในฐานะที่เป็ นกฎหมายหลักของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เพราะความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด และใช้อา้ งอิงกันอยูเ่ สมอ กล่าวคือ
๕.๑ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง
หรื อสิ่ งใด ๆ ไม่วา่ การสื่ อความหมายนั้น จะทําได้โดย
๕.๑.๑ สภาพของสิ่ งนั้นเอง เช่น ตรา เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ เครื่ องแบบ หรื อ
๕.๑.๒ ผ่านวิธีการใด ๆ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่ องมือติดต่อสื่ อสาร และ
๕.๑.๓ ไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรู ปของ เอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง
แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
๕.๑.๔ วิธีอื่นใดที่ทาํ ให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้ เช่น คําพูด รหัส ส่ งสัญญาณ
ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ แสง เสี ยง และอื่น ๆ
๕.๒ สําหรับ “ข้อมูลข่าวสารลับ” ได้กาํ หนดนิยามไว้ในระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ ซึ่ งให้หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อ มาตรา ๑๕ (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒๕๔๐) ที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย และอยูใ่ นความครอบครอง หรื อควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกับการดําเนินงานของรัฐหรื อที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่ งมีการกําหนดชั้นความลับ
เป็ นชั้นลับ ชั้นลับมาก หรื อชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ และประโยชน์ของรัฐประกอบกัน
จากนิยามดังกล่าว การที่จะมีคาํ สัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ หรื อเป็ นข้อมูลข่าวสารลับนั้น ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๕.๒.๑ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครอง หรื อในความควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสื อ/เอกสารราชการที่หน่วยงานของรัฐมีไปถึงกันหรื อข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นไว้ใช้ภายในหน่วยงานของรัฐ หรื อหนังสื อ/เอกสารที่เอกชน
ส่ งถึงหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งได้ลงทะเบียนรับ-ส่ ง หรื อจัดทําไว้เป็ นหลักฐานทางราชการ
๕.๒.๒ มีการกําหนดชั้นความลับชั้นใดชั้นหนึ่งไว้ (ลับ, ลับมาก หรื อลับที่สุด)
ซึ่งในการจะกําหนดชั้นความลับหรื อไม่น้ นั จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นชัง่ นํ้าหนัก

โดยใช้ดุลพินิจให้เหมาะสม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงาน และผลประโยชน์ของรัฐ
ประกอบกัน ซึ่ งหมายความว่า หน่วยงานของรัฐใดมีภารกิจที่ควรเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า ก็ไม่สมควรต้องปกปิ ดหรื อจัดทําเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
ส่ วนหน่วยงานใดมีภารกิจที่จาํ เป็ นต้องปกปิ ดข้อมูลข่าวสารเอาไว้ เนื่ องจากมีความสําคัญ
หากเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจของหน่วย หรื ออาจส่ งผลกระทบ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ หรื อกระทบต่อผลประโยชน์ของเอกชน ก็ไม่ควรเปิ ดเผย ซึ่ งจะต้องจัดทําให้
เป็ นข้อมูลข่าวสารลับโดยจะได้อธิ บายในส่ วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป
สําหรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยกเว้น โดยอาจมีคาํ สั่งเป็ นข้อมูลข่าวสารลับตามที่
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ มี ๒ ประเภท คือ
๕.๓ มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ยจ์ ะเปิ ดเผยมิได้
ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ เป็ นข้อมูลข่าวสารใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้
เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ กฎหมายกําหนดว่าจะ
เปิ ดเผยไม่ได้โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น จึงไม่ตอ้ งใช้ดุลพินิจหรื อพิจารณาให้เป็ นอย่างอื่น
๕.๔มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(มี ๗ ลักษณะ) หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึง
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรานี้ ถือว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปของราชการที่อาจมี
คําสั่งไม่เปิ ดเผยได้น้ นั จะต้องเข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรานี้ (มี ๗ ลักษณะ) และ
ก่อนที่จะมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาให้สมควรแก่กรณี โดยต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ที่ยดึ หลักการเปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น รวมทั้งต้อง
คํานึงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ว่าจําเป็ นหรื อไม่ ประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับ
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันด้วย โดยทัว่ ไปประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม
ย่อมมาก่อนประโยชน์ของเอกชน แต่บางเรื่ องก็จาํ เป็ นต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรื อ
เอกชนไว้ดว้ ย เช่น สู ตรผลิตภัณฑ์ทางการค้า ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ซึ่ งถือเป็ นความลับทางการค้า
บางกรณี หน่วยงานของรัฐจําเป็ นต้องปกปิ ดข้อมูลข่าวสารไว้เป็ นความลับ เช่น สนธิ สัญญา
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพราะเรื่ องเหล่านี้มีความสําคัญต่อผลประโยชน์หรื อความมัน่ คงของ
ประเทศ หากเปิ ดเผยแล้วจะก่อให้เกิดผลเสี ยหาย จึงอาจมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยหรื อกําหนดชั้นความลับ
ให้แก่ขอ้ มูลข่าวสารเหล่านั้น ซึ่ งได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) หรื ออีกนัยหนึ่ง มาตรา
๑๕ เป็ นการกําหนดกรอบว่า ข้อมูลข่าวสารลักษณะใดบ้างที่จะกําหนดเป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้

ซึ่งกําหนดไว้ ดังนี้
(๑) การเปิ ดเผย จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ หรื อการคลังของประเทศ
ความมัน่ คงของประเทศ คือ สภาพความเป็ นปึ กแผ่น การดํารงอยูข่ องชาติที่มี
เอกราช อธิ ปไตย มีความเจริ ญก้าวหน้า ประชาชนมีความผาสุ ก อยูด่ ีกินดีปราศจากภัยคุกคาม
ทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติไว้ รวมทั้งได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ สําหรับปั จจัยของความมัน่ คงแห่งชาติ ได้แก่ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
ควรพิจารณาว่าหากเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารจะส่ งผลกระทบต่อปั จจัยความมัน่ คงเหล่านี้หรื อไม่ เช่น
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนการป้ องกันประเทศ นโยบายสําคัญที่ใช้ปฏิบตั ิต่อรัฐต่างประเทศ แผนการ
ด้านเศรษฐกิจการค้าที่สาํ คัญ สู ตร หรื อผลสําเร็ จของการคิดค้น ประดิษฐกรรมใหม่ ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ เป็ นต้น
(๒) การเปิ ดเผย จะทําให้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่อาจสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าลักษณะองค์ประกอบนี้ หากเปิ ดเผยแล้วจะทําให้การ
ดําเนินการทางกฎหมายไม่เป็ นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นหรื อไม่สาํ เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี เกี่ยวกับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อาญา
กฎหมายทัว่ ไป หรื อกฎหมายเฉพาะอื่นใดก็ตาม ซึ่ งเกี่ยวกับการฟ้ องร้องคดี การป้ องกัน
การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
ก็อาจมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เช่น สํานวนการสอบสวน สํานวนการฟ้ องคดี
คําพิพากษาที่อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ แผนป้ องกันอาชญากรรม แผนปราบปรามผูก้ ่อความไม่สงบ
แผนระงับ/เผชิ ญเหตุ รายงานการตรวจสอบ/การสอบสวนพฤติการณ์บุคคล ผลการทดสอบ/
ผลการวินิจฉัยของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีความ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแหล่งข่าวลับ หรื อการ
ดําเนินการทางลับ คําให้การของพยาน ผูร้ ู ้เห็น ผูห้ วังดี ผูก้ ล่าวโทษ ผูร้ ้องทุกข์ เอกสารร้องเรี ยน
เป็ นต้น
(๓) ความเห็น หรื อคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้
ในการทําความเห็นหรื อคําแนะนําภายในดังกล่าว
การปฏิบตั ิภารกิจในหน่วยงานของรัฐ โดยปกติแล้วมักมีเจ้าหน้าที่เสนอความเห็น
กันหลายระดับ ในระหว่างยังไม่ได้ขอ้ ยุติ หรื อเมื่อเสนอไปอย่างหนึ่ง แต่อาจได้ขอ้ ยุติอย่างหนึ่งก็

เป็ นได้ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่โดยไม่ถูกรบกวน จึงอาจ
มีคาํ สัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ และแม้วา่ เรื่ องจะได้ขอ้ ยุติแล้ว อาจสัง่ ไม่เปิ ดเผยต่อไป
ก็ได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เรื่ องสําคัญที่จะกระทบต่ออิสระหรื อผลสําเร็ จของงาน
อาจมีคาํ สั่งเปิ ดเผยก็ได้ หรื อเปิ ดเผยเมื่อเรื่ องยุติลงแล้ว เช่น การพิจารณาบําเหน็จ การสั่งคดี
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง คําสั่งลงโทษ คําพิพากษา รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสู ง แต่ไม่ให้รวมถึงรายงานทางวิชาการ หรื อรายงานข้อเท็จจริ งที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด
ข้อมูลข่าวสารใด หากเปิ ดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อความปลอดภัย
ของบุคคล เช่น คําให้การของพยานบุคคล ผูร้ ู ้เห็น ผูร้ ้องทุกข์ ผูก้ ล่าวโทษ แหล่งข่าวลับ หนังสื อ
ร้องเรี ยนระบุชื่อจริ ง เป็ นต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาํ สัง่ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ เพราะ
หากเปิ ดเผยแล้ว อาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
(๕) ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล ซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กลํ้าสิ ทธิ ส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ให้นิยามข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลว่า “ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น ประวัติการศึกษา ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ
ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางานบรรดาที่มีชื่อของผูน้ ้ นั หรื อเลขหมาย รหัส หรื อสิ่ งบอก
ลักษณะอื่นที่ทาํ ให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสี ยงของคน หรื อรู ปถ่าย
และให้หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมด้วย”
ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเอกชนผูใ้ ดผูห้ นึ่งซึ่ งมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับฐานะของบุคคล เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ วัน เดือน ปี เกิด ชื่อบิดา มารดา ชื่อคู่สมรส
สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ถือว่าเป็ นสิ่ งเฉพาะตัว เช่น รายงานทางการแพทย์ ประวัติสุขภาพ
ประวัติบุคคล (แบบ รปภ. ๑) ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน (แบบ ก.พ.๗) ประวัติ
อาชญากรรม เอกสารหลักฐานทางการเงิน การทําธุ รกรรม ซึ่ งหากเปิ ดเผยแล้วจะเป็ นการรุ กลํ้า
สิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูล
ข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายห้ามไม่ให้เปิ ดเผย ก็ตอ้ งให้เป็ นไปตามนั้น เช่น
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖

ที่บญั ญัติไว้วา่ “ผูใ้ ดรู ้ หรื ออาจรู ้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผอู้ ื่นรู ้ หรื ออาจรู ้ความลับดังกล่าว เว้นแต่การปฏิบตั ิตามหน้าที่ หรื อ
ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ”
- พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐ บัญญัติวา่ “เจ้าพนักงานผูใ้ ด
โดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้เรื่ องกิจการของผูเ้ สี ยภาษีอากรหรื อของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
ห้ามมิให้นาํ ออกแจ้งแก่ผใู ้ ด หรื อยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอาํ นาจที่จะทําให้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย”
สําหรับกรณี ที่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ทางราชการ แสดงความประสงค์ไม่ให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารก็ตอ้ งดําเนินการไปตามนั้น ซึ่ งเป็ นข้อมูลข่าวสารเฉพาะของเอกชนซึ่ งไม่อยู่
ในความครอบครอง หรื อไม่อยูใ่ นอํานาจ หรื อความสามารถของหน่วยงานของรัฐจะจัดหาได้เอง
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารแก่หน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะให้เปิ ดเผยข่าวสารนั้นแก่ผอู้ ื่น เช่น
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับทางการค้า ทางเทคโนโลยี หรื อประโยชน์ได้เสี ยในการประกอบ
กิจการเชิงพาณิ ชย์ การค้า การเงิน เป็ นต้น
(๗) กรณี อื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา กําหนดไว้เพื่อเปิ ดช่องให้
ฝ่ ายบริ หารออกกฎหมายลําดับรองลงมา เพื่อจํากัดสิ ทธิ รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนได้
แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๘ (ปั จจุบนั ยังไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกรณี น้ ี)
๕.๕ อนึ่ง วรรคท้ายของ มาตรา ๑๕ ยังบัญญัติไว้อีกว่า คําสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ น
ข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํ สั่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผขู ้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
การดําเนิ นการในส่ วนนี้ หมายความว่า เมื่อมีคาํ สัง่ ให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับแล้ว
สิ่ งสําคัญที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามนี้ คือ
๑) กําหนดชั้นความลับข้อมูลข่าวสารในเอกสารเรื่ องหนึ่ง ๆ หรื อฉบับหนึ่ง ๆ
ว่าเป็ นชั้น “ลับที่สุด” “ลับมาก” หรื อ “ลับ” เพียงชั้นเดียวเท่านั้น
๒) ผูก้ าํ หนดชั้นความลับจะต้องให้เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับไว้
ทุกฉบับ/เรื่ อง ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปริ ยาย เพื่อแจ้งต่อผูม้ า
ขอดูขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าว โดยเหตุผลจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๕ ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒๕๔๐ ด้วย เช่น หากเปิ ดเผยจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อหากเปิ ดเผยจะทําให้
การปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานไม่สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ เป็ นต้น

อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระสงค์ขอดูขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าว อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ เพราะถือว่าการสัง่ ให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับเป็ นดุลพินิจเฉพาะ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ ายเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจะใช้เป็ นเหตุผลกับผูข้ อดูได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
หากคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สั่งให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตอ้ งเปิ ดเผย แต่การ
เปิ ดเผยตามคําสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ นี้ หน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลข่าวสารไม่สามารถ
จะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการเปิ ดเผยใด ๆ ได้อีก เช่น ห้ามแจกจ่าย หรื อสําเนาเพิ่มเติม
หรื อขีดฆ่า ลบชื่ อบุคคล หรื อข้อความบางส่ วนออก (ไม่ให้อ่านออกหรื อพิสูจน์ทราบได้) เว้นแต่
จะได้กาํ หนดเงื่อนไขไว้ เมื่อมีคาํ สั่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับให้แก่ผขู ้ อในชั้นต้นก่อนที่จะมีการ
อุทธรณ์คาํ สั่งไม่เปิ ดเผยไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
๖. หลักการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลข่ าวสารลับทีด่ ี ข้อมูลข่าวสารลับหรื อเอกสารลับ
เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า หากถูกเปิ ดเผยหรื อรั่วไหลไปยังบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่แล้ว สิ่ งที่เป็ นความลับ
ของข้อมูลข่าวสารนั้นจะหมดค่าลงทันที และก่อให้เกิดความเสี ยหายติดตามมา และยังไม่ส่งผล
ทันทีทนั ใด บางครั้งเป็ นความเสี ยหายที่ประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ข่าวสารลับที่ดีควรประกอบด้วย ๓ ส่ วนคือ คน วิธีการ และต้องสัมพันธ์กบั มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ด้วย
๖.๑ คน เป็ นสาเหตุลาํ ดับแรกที่ทาํ ให้ความลับรั่วไหล เพราะ “คน” มีลกั ษณะที่
แตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่นคือ มีความลับ สามารถปิ ดบังอําพรางซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง
เอาไว้ได้อย่างมิดชิด ไม่เป็ นที่สงสัยของผูพ้ บเห็น นอกจากนี้ คนยังมีสมองจําได้คิดแก้ปัญหาเอา
ตัวรอดได้ ข้อมูลข่าวสารแม้จะถูกทําลายไปแล้ว แต่สมองคนยังเก็บไว้ได้
ดังนั้น การป้ องกันความลับรั่วไหลจึงจะต้องป้ องกัน “คน” ก่อนเป็ นลําดับแรก
โดยมีวธิ ี การ ดังนี้
๑) บุคคลที่จะมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับจะต้อง
ไว้ใจได้ การที่จะรู ้วา่ บุคคลใดไว้ใจได้มากน้อยเพียงใด สมควรดําเนินการตามมาตรการ
รปภ.บุคคล ตามระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ ได้กาํ หนดไว้ (มีรายละเอียดในลําดับต่อไป)
๒) ยึดหลัก “การจํากัดให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ น” หมายถึง การจะอนุญาตให้บุคคลใด
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับต้องจํากัดจํานวนบุคคลที่จะต้องให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปเท่านั้น ไม่ควรจะอ้างยศ ตําแหน่ง หรื ออิทธิ พลใด ๆ เพื่อเข้าถึงความลับ
โดยเด็ดขาด
๓) ต้องเป็ นบุคคลที่มีจิตสํานึกด้านการรักษาความปลอดภัย มีสัญชาตญาณระแวงภัย
มองการณ์ไกล คาดการณ์ล่วงหน้า มีความตระหนักสํานึ กอยูเ่ สมอว่าโอกาสที่ความลับจะรั่วไหล
ได้อย่างไรบ้าง และหาทางป้ องกันแก้ไขก่อนที่เกิดปั ญหาขึ้น

๖.๒ วิธีการ กระบวนการที่ดาํ เนิ นการต่อข้อมูลข่าวสารลับต้องละเอียดรอบคอบ
ทุกขั้นตอน เพราะความลับรั่วไหลได้ทุกขั้นตอนในการดําเนินการ ตั้งแต่การจัดทํา การแจกจ่าย
การเก็บรักษา และการทําลาย ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารพัฒนาไปมาก โอกาสที่ความลับ
จะรั่วไหลมีความเป็ นไปได้มากขึ้น ยิง่ ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเท่าใด
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับก็ยอ่ มลดลงตามไปด้วย ดังนั้น การดําเนินการต่อข้อมูล
ข่าวสารลับจะต้องพิจารณาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพกับการรักษาความปลอดภัยให้ได้ดุลกันอยูเ่ สมอคือ
ให้ท้ งั สองเรื่ องไปด้วยกันอย่างสมเหตุผล ไม่กาํ หนดชั้นความลับสู งหรื อตํ่าเกินไป หรื อไม่กาํ หนด
ชั้นความลับไว้เลยทั้ง ๆ ที่เป็ นเรื่ องที่สมควรกําหนดให้เป็ นความลับ
๖.๓ ต้องสัมพันธ์กบั มาตรการ รปภ.อื่น ๆ เนื่องจากกรรมวิธีการรักษาความลับ
ที่กาํ หนดไว้ตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ไม่สามารถป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสาร
ลับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้โดยลําพัง ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างอื่นประกอบด้วย
จึงจะช่วยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นคือ ต้องดําเนินการตามมาตรการ รปภ.บุคคล, รปภ.สถานที่
ของระเบียบบ รปภ.๒๕๑๗ และระเบียบ รปภ. เกี่ยวกับการสื่ อสาร ๒๕๒๕ (แม้จะยกเลิกแล้ว แต่
ขณะที่ยงั ไม่มีการออกระเบียบใหม่ข้ ึนใช้ สมควรใช้ระเบียบนี้ไปพลางก่อน) ประกอบไว้ดว้ ยเสมอ
๗. หน้ าทีก่ ารรั กษาข้ อมูลข่ าวสารลับในหน่ วยงานของรัฐ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
ข้อ ๗ กําหนดให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน
แต่อาจมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวได้ตามความจําเป็ นให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อให้แก่ราชการ
ส่ วนภูมิภาค กรณี ที่สามารถมอบได้ตามกฎหมาย ดังนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูท้ ี่ได้
รับมอบหมายจะต้องดําเนิ นการรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย การอนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารลับ หากจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง
ละเอียด รอบคอบ โดยกําหนดเงื่อนไขปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับกรณี เช่น ห้ามสําเนาแจกจ่ายเพิ่มเติม
ปกปิ ด ลบ ขีดฆ่าข้อความบางส่ วนที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรักษา
ความลับให้มีประสิ ทธิ ภาพไว้ดว้ ย ซึ่ งมีขอ้ พิจารณาดังนี้
๗.๑ การรักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐที่ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นหน้าที่
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ในทางปฏิบตั ิแล้วหัวหน้าส่ วนราชการมีหน้าที่ภารกิจต้อง
ดําเนินการมาก โดยทัว่ ไปมักมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หน่วยงานของรัฐ
จําเป็ นต้องนํากฎหมายที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจมาพิจารณาว่า สามารถจะมอบอํานาจให้แก่ผใู ้ ด
ตําแหน่งใดหรื อระดับใดได้บา้ ง
๗.๒ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ให้ความหมายไว้วา่
๑) หัวหน้าส่ วนราชการที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล สําหรับส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึง หัวหน้าส่ วนราชการที่ข้ ึนตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ
๒) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สําหรับราชการส่ วนภูมิภาค

๓) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี ประธานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประธานกรรมการบริ หารสภาตําบล
นายกเมืองพัทยา หรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันแล้วแต่กรณี สําหรับ
ราชการส่ วนท้องถิ่น
๔) ผูบ้ ริ หารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗.๓ ตามนัยที่ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ กําหนดไว้ขา้ งต้น หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐจะมอบอํานาจให้ผใู ้ ดได้บา้ ง ต้องให้เป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่ งกฎหมายของทางราชการ
ที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
บัญญัติไว้ใน หมวด ๕ การปฏิบตั ิราชการแทน ฉะนั้น การจะมอบอํานาจให้แก่บุคคลใดได้บา้ ง
จะต้องใช้พระราชบัญญัติน้ ีประกอบด้วยส่ วนหน่วยงานของรัฐอื่นที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายใดก็ตอ้ ง
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ดว้ ย
๗.๔ บุคคลที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับเรื่ องใด ชั้นความลับใด ควรจะ
เป็ นบุคคลที่ผบู ้ งั คับบัญชาไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้ เฉพาะเรื่ องที่ได้รับอนุ ญาตเท่านั้น
ฉะนั้น การมอบหมายความไว้วางใจให้บุคลเข้าถึงความลับถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในกระบวนการ
ดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ จึงต้องเป็ น
บุคคลที่ผบู ้ งั คับบัญชาได้ให้การรับรองความไว้วางใจ โดยจะต้องออกคําสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระบุให้ชดั เจนว่า อนุญาตให้เข้าถึงความลับชั้นใด เรื่ องใดได้บา้ ง
๗.๕ หน่วยงานของรัฐ ควรดําเนินการต่อบุคคลตามข้อ ๗.๔ เป็ นลําดับแรกสุ ดเพื่อให้
มีผรู ้ ับผิดชอบดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ เพราะหากไม่ได้มอบหมายความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่
ก็ไม่มีสิทธิ เข้าถึงหรื อปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ได้รับ
อนุญาต อาจเป็ นความผิดฐานไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๗.๖ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ นอกจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว ได้แก่
๑) ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒) ผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ
๓) นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
๔) ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
๕) เจ้าหน้าที่นาํ สาร
๖) ผูอ้ ารักขาการนําสาร
๘. การรับรองความไว้ วางใจ การรับรองความไว้วางใจบุคคลได้กาํ หนดวิธีดาํ เนินการ
ไว้ตามมาตรการ รปภ.บุคคล ของระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ ซึ่ งระเบียบในส่ วนนี้ยงั มีผลใช้บงั คับอยู่

ในปั จจุบนั ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับรองความไว้วางใจบุคคล
โดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลผูน้ ้ นั มาเป็ นแนวทางพิจารณาตาม
ที่เห็นสมควร ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ ชั้นลับที่สุด
กับลับมาก จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติโดยละเอียด ดังนั้น ก่อนที่บุคคลใดจะได้รับการ
รับรองความไว้วางใจหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินกรรมวิธี ดังนี้
๘.๑ จัดทําประวัติบุคคล (แบบ รปภ.๑ ) ส่ งให้องค์การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณ์
๘.๒ อบรมเรื่ องการ รปภ. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการ รปภ.ให้มีทศั นคติที่ดี และมีจิตสํานึกด้าน รปภ.
๘.๓ให้ผทู ้ ี่ได้รับความไว้วางใจลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับ เมื่อเข้ารับ
ตําแหน่งหรื อหน้าที่ (แบบ รปภ. ๑๗)
๘.๔หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจลงนามในใบรับรองความ
ไว้วางใจ (แบบ รปภ.๓) ตามชั้นความลับที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึง
๘.๕การรับรองความไว้วางใจให้บุคคลใดกระทําหน้าที่เกี่ยวกับการรหัสจะต้อง
ระบุไว้ในใบรับรองความไว้วางใจ (แบบ รปภ. ๓) ของบุคคลนั้นด้วย
๘.๖ บันทึกรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนตามระดับความไว้วางใจที่แต่ละบุคคลได้รับ
อนุมตั ิแล้วในทะเบียนความไว้วางใจ (แบบ รปภ. ๔) ให้ตรงตามใบรับรองความไว้วางใจ
(แบบ รปภ.๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลผูน้ ้ นั หรื อพฤติการณ์ที่สงสัยว่าผูน้ ้ นั จะ
ไม่เหมาะสมกับความไว้วางใจที่ได้รับอยู่ จะต้องตรวจสอบและพิจารณาแก้ไข รปภ.๔ ทันที
สําหรับผูไ้ ด้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับชั้นลับที่สุด กับ ลับมาก ให้ลงทะเบียน
ชื่อบุคคลดังกล่าวในทําเนียบลับที่สุด หรื อลับมาก (แบบ รปภ.๕) ด้วย
๘.๗ ให้หน่วยงานของรัฐมีคาํ สัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่งตั้งบุคคลซึ่ งได้รับความ
ไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
๘.๘ บุคคลที่พน้ ตําแหน่งหรื อหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ ต้องคัดชื่อ
ออกจาก รปภ.๔ และ รปภ.๕ และให้บุคคลนั้นมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ คืนให้หมด และต้อง
ชี้แจงให้ทราบถึงความรับผิดชอบในการรักษาความลับ จากนั้นให้บุคคลนั้นลงนามในบันทึก
รับรองการรักษาความลับ เมื่อพ้นตําแหน่งหรื อหน้าที่ (แบบ รปภ.๑๘)
๘.๙ บุคคลที่พน้ ตําแหน่งหรื อหน้าที่ไปแล้ว เมื่อกลับเข้าทํางานใหม่ในตําแหน่งหรื อ
หน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ ต้องดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ใหม่
ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ กําหนดไว้อย่างครบถ้วน

หมายเหตุ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับความลับ
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๘ ให้เป็ นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ กรณี ที่เห็นเป็ น
การสมควรอาจขอให้องค์การรักษาความปลอดภัยช่วยตรวจสอบได้ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิอาจจะส่ ง
ประวัติบุคคลที่จะอนุญาตให้เข้าถึงความลับให้องค์การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ หรื ออาจ
ไม่ตอ้ งตรวจสอบก่อนการรับรองความไว้วางใจก็ได้ ให้เป็ นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าถึงชั้นความลับได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสม แต่หากจะทําการตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗
เพื่อกรองบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ หรื อลดความเสี่ ยงภัย เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ช้ นั หนึ่งก่อนก็น่าจะเป็ นผลดีมากกว่าการสุ่ มเสี่ ยงตัดสิ นใจ โดยหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเพียงฝ่ ายเดียว
๙. ความสั มพันธ์ ของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ กับกฎหมาย และระเบียบอื่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อบุคลากรที่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
จะต้องทราบถึงความเกี่ยวพันของระเบียบนี้กบั กฎหมาย และระเบียบอื่นด้วย เพื่อช่วยให้ปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์ของระเบียบกําหนดไว้ ได้แก่
๙.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่ งรับรองสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุคคลไว้ การจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพจะกระทําไม่ได้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะและจําเป็ น
เท่านั้น มาตรา ๕๘ รับรองสิ ทธิ ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของราชการ เว้น
แต่การเปิ ดเผยจะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน
๙.๒ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ซึ่ งเป็ นกฎหมายหลักของระเบียบ มีเจตนารมณ์จะ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการโดยยึดถือหลัก “เปิ ดเผย
เป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น”
๙.๓ ระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ซึ่ งจะเสริ มให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยนํามาตรการ รปภ.บุคคล และรปภ.สถานที่ไปใช้ประกอบด้วย
๙.๔ ระเบียบ รปภ.สื่ อสาร ๒๕๒๕ แม้มติคณะรัฐมนตรี จะให้ยกเลิกไปแล้ว แต่
ขณะนี้
ยังไม่ได้จดั ระเบียบเกี่ยวกับการนี้ข้ ึนใช้ใหม่ จึงให้ใช้ระเบียบ รปภ.สื่ อสาร ๒๕๒๕ ไปพลางก่อน
เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่ งข้อมูลข่าวสารทางโทรคมนาคม
๙.๕ พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เรื่ องการมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบตั ิราชการแทน
๙.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ เรื่ องการทําลาย
เอกสารลับที่หมดความจําเป็ นใช้งาน และการส่ งข้อมูลข่าวสารลับตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ อายุครบ ๗๕ ปี และมาตรา ๑๕ อายุครบ ๒๐ ปี ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิจารณาคัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า
๙.๗ พระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่กาํ หนดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิการแทน
๙.๘ พระราชบัญญัติวธิ ี ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เกี่ยวกับในกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สั่งเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับถือว่าเป็ นคําสั่งทางปกครอง
๙.๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ กรณี เจ้าหน้าที่
ของรัฐตามมาตรา ๒๐ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มีคาํ สั่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับอาจจะเข้าข่ายมี
ความผิดตามกฎหมายใด เจ้าหน้าที่ไม่ตอ้ งรับผิดเป็ นการส่ วนตัว หากการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยให้
เปิ ดเผยนั้นกระทําโดยสุ จริ ต แต่หากจะมีความผิดก็ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนี้รับผิดชอบความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑๑ การเปิ ดเผย)
๙.๑๐ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้ในขั้นตอนที่พน้ การ
พิจารณาให้ความเป็ นธรรมจากฝ่ ายปกครองแล้ว ซึ่ งการกระทําทางปกครองอาจไม่ชอบด้วย
กฎหมายก่อให้เกิดผลทางกฎหมายและการเยียวยา ๓ ลักษณะ คือ
๙.๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ทาํ ล่าช้าสามารถร้องทุกข์หรื อฟ้ องศาลบังคับให้ฝ่ายปกครอง
ต้องทํางานภายในเวลาที่กาํ หนด (มาตรา ๔๘ พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๒๒) และให้มีการ
วางระเบียบกําหนดกรอบเวลาการปฏิบตั ิงานแต่ละเรื่ องไว้ดว้ ย (มาตรา ๓๓ พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๙.๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ออกกฎหรื อคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้เพิกถอนคําสั่งนั้น
แล้วดําเนิ นการให้ถูกต้องได้ (มาตรา ๔๘ พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา ๔๔ - ๕๔ ของ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ)
๙.๑๐.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หากการกระทําที่ล่วงมาไม่วา่ จะ
เป็ นการออกคําสั่งหรื อการกระทําทางกายภาพใด ๆ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เอกชน เอกชนก็
สามารถฟ้ องร้องได้ตามหลักกฎหมายเรื่ องละเมิดหรื อสัญญา ซึ่ งกรณี ละเมิดจะอยูใ่ นบังคับโดยตรง
ของ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดฯ
๑๐. องค์ การรักษาความปลอดภัย ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ได้กาํ หนดให้สาํ นัก
ข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนากยกรัฐมนตรี เป็ นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายพลเรื อนและ
กําหนดให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสู งสุ ดเป็ นองค์การรักษาความปลอดภัย
ฝ่ ายทหาร โดยให้องค์การรักษาความปลอดภัยทั้งสองหน่วยประสานการปฏิบตั ิในการจัดให้มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตามความจําเป็ นและงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐของแต่ละฝ่ ายที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อให้

การปฏิบตั ิเป็ นไปตามระเบียบ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้น หากหน่วยงานของรัฐใดมีปัญหาหรื อต้องการคําแนะนําจะด้วยเหตุขอ้ งประการหนึ่ง
ประการใดก็ขอให้ปรึ กษาหารื อกับองค์การรักษาความปลอดภัยในฝ่ ายที่หน่วยงานนั้นสังกัดอยู่
...................................................

บทที่ ๒
ชั้นความลับ
ชั้นความลับเป็ นเรื่ องลําดับแรกในกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีคาํ สั่งให้ขอ้ มูลข่าวสารในครอบครองดูแลเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ หรื อเป็ นเอกสารลับซึ่ งมี
ประเด็นที่จะต้องทําความเข้าใจให้ชดั เจนเบื้องต้นหลายประการ เพราะเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ที่ตอ้ งพิจารณาให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและจะเชื่อมโยงไปถึงการให้เหตุผลประกอบชั้นความลับ
การจะอนุ ญาตให้ผขู ้ อดูขอ้ มูลข่าวสารได้หรื อไม่เพราะเหตุใด โดยมีเรื่ องที่ตอ้ งศึกษาทําความเข้าใจ
ดังนี้
๑. ประเภท ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจมีจาํ นวนมาก
หลากหลายชนิด และมีความสําคัญไม่เท่ากัน และหากจะสั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับก็จะต้อง
จัดระดับความสําคัญให้เป็ นไปตามที่ระเบียบกําหนดไว้ ซึ่ งได้แบ่งชั้นความลับออกเป็ น ๓ ประเภท
คือ “ลับที่สุด” “ลับมาก” และ “ลับ” โดยได้กาํ หนดนิยามแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
๑.๑ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด
หรื อเพียงบางส่ วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
๑.๒ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด
หรื อเพียงบางส่ วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
๑.๓ ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด
หรื อเพียงบางส่ วนจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ได้กาํ หนดนิยามของ “ประโยชน์แห่งรัฐ”
หมายความว่า การดําเนินการของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อประโยชน์ของเอกชน
ประกอบกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความมัน่ คงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรื อระหว่าง
ประเทศ การป้ องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และ
สิ่ งแวดล้อม
พิจารณานิยามของความลับทั้ง ๓ ชั้น ต่างก็ให้ความหมายเหมือนกันจะแตกต่างกัน
เพียงแต่การเพ่งเล็งต่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ หากความลับแต่ละชั้นรั่วไหลหรื อ
ถูกเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐระดับที่แตกต่างกัน คือ ลับที่สุด เสี ยหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด, ลับมาก เสี ยหายอย่างร้ายแรง และลับ ไม่กาํ หนดระดับความเสี ยหายไว้
ซึ่ งอาจพอจะอนุมานได้วา่ ความเสี ยหายน้อยกว่าชั้นลับมาก ดังนั้น การที่จะกําหนดข้อมูลข่าวสาร
ว่าสมควรเป็ นชั้นความลับประเภทใดหลักเกณฑ์สาํ คัญที่ใช้ในการพิจารณาประการแรกคือ
ต้ องคํานึงถึงผลเสี ยหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ว่าจะอยู่ในระดับใด ชั้ นความลับจะสู ง ปานกลาง หรือตํ่า
เป็ นความรู้ สึกของผู้กาํ หนดชั้ นความลับแต่ ละบุคคล ดังนั้น เมื่อชั้ นความลับเป็ นความรู้สึก

แต่ละคนก็มีความรู ้สึกไม่เท่ากัน หรื อมีความเห็นเหมือนกัน แม้วา่ จะกําหนดชั้นความลับเรื่ อง
เดียวกันก็ตาม ฉะนั้น การกําหนดชั้ นความลับจึงเป็ นเรื่องของการใช้ ดุลพินิจ ซึ่งหมายถึงการ
พิจารณาทีส่ มเหตุสมผล และผูท้ ี่จะใช้ดุลพินิจได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของบุคคล หรื อผ่านการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ความสําคัญ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เป็ นความลับด้านต่าง ๆ มายาวนานพอสมควร ดังนั้น แนวคิด
ในการกําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ จึงมักจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับสู งพอสมควรเพื่อที่จะให้ใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมสมควรแก่กรณี
หรื ออย่างมีวจิ ารณญาณ
๒. ผู้มีอาํ นาจกําหนดชั้ นความลับ การกําหนดชั้นความลับ ระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ ข้อ ๑๖ กําหนดให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และต้องให้เหตุผล
ประกอบด้วยว่าเป็ นชั้นลับที่สุด ลับมาก หรื อลับ เพราะเหตุใด แต่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐอาจ
มอบหมายหน้าที่การกําหนดชั้นความลับให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อให้ขา้ ราชการส่ วนภูมิภาค ใน
กรณี ที่สามารถมอบอํานาจได้ (หลักการเช่นเดียวกันกับ การรักษาข้อมูลข่าวสารลับ (ระเบียบ ข้อ
๗) ซึ่ งได้อธิ บายในบทที่ ๑ ข้อ ๗.๓)
๒.๑ ต้องเข้าใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สามารถจะมอบอํานาจการกําหนด
ชั้นความลับได้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ดุลพินิจพิจารณากําหนด
ชั้นความลับ เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล การมอบอํานาจให้มีผมู ้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ
โดยทัว่ ไปมักจะมอบหมายเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง เช่น รองอธิ บดี, ผูช้ ่วยอธิ บดี หรื อเทียบเท่า
มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับได้ ๓ ชั้นคือ ลับที่สุด ลับมาก และลับ ส่ วนผูอ้ าํ นวยการกองหรื อ
เทียบเท่ามีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับได้ ๒ ชั้นคือ ลับมาก และลับ แต่หากว่าหน่วยงานใดมี
ความจําเป็ นต้องมอบหน้าที่กาํ หนดชั้นความลับให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาอีกก็มอบหมายได้
โดยใช้อาํ นาจตามข้อ ๒๐ ของระเบียบที่เปิ ดช่องไว้ให้สามารถกระทําได้ ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องออกคําสั่งเรื่ องการมอบหมายหน้าที่กาํ หนดชั้นความลับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ตัวอย่าง ผนวก ๑)
๒.๒ สําหรับในทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ (หากไม่มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ แต่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารลับ) จะเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้นว่าข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบ ควรกําหนด
ความลับชั้นใดก็ได้ จากนั้นเสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับพิจารณาความเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ผบู ้ งั คับบัญชาในสายงานตามลําดับชั้นมีอาํ นาจปรับชั้นความลับได้
หมายถึง การเพิ่มชั้นความลับ ลดชั้นความลับ หรื อยกเลิกชั้นความลับได้ ซึ่ งเป็ นไปตามระบบ
การบริ หารราชการตามปกติ อนึ่ง เพื่อที่จะให้การกําหนดชั้นความลับมีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
ยืดหยุน่ ตัวมากยิง่ ขึ้น ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งไม่ได้รับ

มอบหมายหน้าที่ให้มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับสามารถกําหนดชั้นความลับได้เฉพาะในกรณี
เร่ งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับได้ชวั่ คราว เช่น หนังสื อร้องเรี ยน
กล่าวโทษ ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยทัว่ ไปผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้กาํ หนดชั้นความลับไว้
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แต่ไม่มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับก็สามารถกําหนดชั้น
ความลับได้ทนั ที เพื่อป้ องกันความเสี ยหายไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารรั่วไหล จากนั้น ให้รีบเสนอต่อ
ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับพิจารณาสั่งการต่อไปทันที หากเห็นควรกําหนดชั้นความลับก็ให้
ลงทะเบียนไว้ใน ทขล.๓
๒.๓ กรณี ที่เป็ นการปฏิบตั ิงานในรู ปคณะกรรมการ และต้องดําเนินการเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารลับของราชการ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้กาํ หนดชั้นความลับไว้เช่นใด ก็ให้
เลขานุการดําเนินการไปตามนั้น และให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดของผูท้ ี่เป็ นเลขานุการ
ดําเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย แต่ถา้ คณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการซึ่ งไม่ได้
เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ให้ประธานคณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและให้นาํ ระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุ โลม
๓. เอกสาร ๑ เรื่อง/ชุ ด ต้ องมีช้ั นความลับประเภทเดียว ข้อมูลข่าวสารลับเรื่ องหนึ่ง ๆ
หรื อในหนึ่งชุด อาจประกอบด้วยเอกสารจํานวนมาก แต่จะต้องมีช้ นั ความลับเพียงประเภทเดียว
เท่านั้น แม้วา่ ข้อความแต่ละหน้า หรื อวรรคตอนใดจะมีประเภทความลับแตกต่างกันไปก็ตาม
จะต้องกําหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสู งสุ ดของเอกสารเรื่ อง/ชุดนั้น เช่น เอกสารข้อความ
ที่เป็ นความลับชั้น “ลับมาก” และชั้น “ลับ” รวมอยูใ่ นชุดเดียวกันก็ให้กาํ หนดชั้นความลับเป็ น
ชั้นที่สุดของเอกสารเพื่อ/ชุ ดนั้นคือ “ลับมาก”
๔. การให้ เหตุผลประกอบการกําหนดชั้ นความลับ ในการจัดทําข้อมูลข่าวสารลับ
ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดขั้นความลับได้กาํ หนดชั้นความลับแล้ว จะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยว่า
เป็ นข้อมูลข่าวสารลับเพราะเหตุใด บันทึกไว้ในช่องดําเนิ นการทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
(ทขล.๓) ทั้งนี้การให้เหตุผลจะต้องสอดคล้องกับข้อยกเว้นในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร ๒๕๔๐ ว่าการที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะเหตุใด เช่น
๔.๑ หากเปิ ดเผยจะ...
... กระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติดา้ น (การเมือง, การทหาร, เศรษฐกิจ, สังคม
จิตวิทยา...ฯลฯ)
... กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
... ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ
... ทําให้การปฏิบตั ิภารกิจไม่สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
... ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ /ความปลอดภัยของ...(พยาน/แหล่งข่าว)
... เป็ นการรุ กลํ้าสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

๔.๒ เป็ นข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
๔.๓ เป็ นข้อพิจารณาหรื อข้อแนะนําภายในหน่วยงานที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
๔.๔ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารไม่ประสงค์ให้เปิ ดเผย
๔.๕ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการปฏิบตั ิการลับ หรื อแหล่งข่าวลับ
๔.๖ กฎหมายกําหนดไม่ให้เปิ ดเผย หรื อให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
ฯลฯ
อนึ่ง หากเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับมีรายละเอียดมากหรื อบางส่ วน
มีช้ นั ความลับสู งกว่าชั้นความลับของ ทขล.๓ ให้บนั ทึกเหตุผลย่อไว้ใน ทขล.๓ แล้วให้บนั ทึก
เหตุผลละเอียด หรื อเหตุผลส่ วนที่มีช้ นั ความลับสู งสุ ดกว่าดังกล่าวไว้ในกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง
ต่างหากแนบไว้ระหว่างใบปกเอกสารลับกับข้อมูลข่าวสารลับฉบับนั้น
๕. หลักการพิจารณากําหนดชั้ นความลับ การพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดจะเป็ น
ความลับหรื อไม่ และถ้าเห็นว่าควรสั่งให้เป็ นความลับแล้วจะเป็ นความลับในชั้นใด ซึ่งก่อนหน้านี้
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางมาเป็ นสังเขปบ้างแล้ว แต่เพื่อให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงจะขยายความ
เพิม่ เติมอีกซึ่ งจําเป็ นต้องนําบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบมาเป็ นองค์ประกอบในการกําหนด
เกณฑ์พิจารณา ดังนี้
๕.๑ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ได้กาํ หนดกรอบไว้วา่ ข้อมูลข่าวสารอย่างใดบ้างที่
เข้าข่ายจะสั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้ ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา ๑๔ ข้อมูล
ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ กับมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็ นข้อมูลทัว่ ไป
ที่อาจกําหนดให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้ โดยให้พิจารณาว่าหากเปิ ดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายอย่างไร หรื อเป็ นความเห็น ข้อพิจารณา คําแนะนําภายในหน่วยงาน หรื อเป็ นข้อมูล
ส่ วนบุคคล หรื อมีกฎหมายกําหนดไว้วา่ ต้องสงวนไว้เป็ นความลับ
๕.๒ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๑๓, ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ซึ่ งได้นิยามชั้น
ความลับทั้ง ๓ ชั้นไว้ เกณฑ์พิจารณาให้คาดการณ์ต่อผลเสี ยหาย หากข้อมูลข่าวสารนั้นรั่วไหลหรื อ
ถูกเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายในระดับใดคือ ร้ายแรงที่สุด ร้ายแรงและเสี ยหาย (พอสมควร)
ซึ่งเป็ นการเพ่งเล็งต่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นใน ๓ ระดับ
๕.๓ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๑๙ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้นอีก โดยให้องค์ประกอบพิจารณาไว้อีก ๖ ประการ คือ (๑) ความสําคัญ
ของเนื้ อหา (๒) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร (๓) วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ (๔) จํานวนบุคคลที่
ควรรับทราบ (๕) ผลกระทบหากมีการเปิ ดเผย (๖) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะ
เจ้าของเรื่ อง โดยจะได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังนี้

๕.๓.๑ ความสํ าคัญของเนือ้ หา ความสําคัญ เป็ นนามธรรมจับต้องไม่ได้
ไม่มีตวั ตน แต่เป็ นความรู ้สึกนึกคิดของบุคคล ซึ่งแต่ละคนก็รู้สึกต่างกัน จึงเป็ นการยากที่จะ
พิจารณาว่าเรื่ องใดสําคัญหรื อไม่ อย่างไรก็ดีพอที่จะกําหนดแนวทางให้เป็ นรู ปธรรมได้
แบ่งตามระดับได้ ดังนี้
๕.๓.๑.๑ ความสําคัญระดับชาติ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความมัน่ คง
ความอยูร่ อดปลอดภัยของชาติ เอกราช อธิ ปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติ เกียรติภูมิของประเทศ
สถาบันหลักของชาติ ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน อาจกําหนดชั้นความลับเป็ น “ลับที่สุด”
หรื อ “ลับมาก” เช่น นโยบายหรื อแผนการสําคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายใน การเมือง
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา แผนอารักขาพระมหากษัตริ ย/์ พระราชินี
ราชวงศ์ช้ นั สู ง ราชอาคันตุกะ ยุทธศาสตร์ และแผนการป้ องกันประเทศ การปรับค่าเงินผลสําเร็ จ
การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาํ คัญ การรหัส ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ หากรั่วไหลจะ
ส่ งผลเสี ยหายอย่างรุ นแรงในระดับที่มีความหมายถึง การดํารงอยูข่ องชาติ ความเป็ นเอกภาพ
ของปวงชน การได้รับการยอมรับจากนานาชาติ หรื อเป็ นสัญลักษณ์ของชาติ
๕.๓.๑.๒ ความสําคัญระดับองค์การ/หน่วยงาน เป็ นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
ความสําเร็ จ หรื อไม่สาํ เร็ จในการปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจตามนโยบาย หรื อวัตถุประสงค์ของชาติ
ในระดับรองลงมา ควรกําหนดชั้นความลับเป็ น “ลับมาก” หรื อ “ลับ” เช่น แผนป้ องกัน
แผนปราบปราม แผนปฏิบตั ิการรักษาความสงบเรี ยบร้อย แผนอารักขาบุคคลสําคัญ การตรา
กฎหมายภาษีอากร การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ การเจรจาหรื อข้อตกลงที่สาํ คัญระหว่างประเทศ
การเสนอแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสู ง รายงานพฤติการณ์บุคคลที่ไม่ไว้วางใจ
รายงานที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายหรื อกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิการทางทหาร แผนการ
ยุทธและการดําเนินการทางทหาร การพัฒนาทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว หากรั่วไหล
จะทําให้การปฏิบตั ิภารกิจไม่สาํ เร็ จ และอาจส่ งผลกระทบต่อความเสี ยหายในระดับชาติต่อไปได้
๕.๓.๑.๓ ความสําคัญระดับบุคคล/ส่ วนบุคคล เป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจของบุคคล/คณะบุคคลในราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อภาคเอกชน และ
ประชาชนทัว่ ไป ควรกําหนดชั้นความลับเป็ น “ลับ” เช่น ประกาศคําสั่งที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
การตรากฎหมายสําคัญ ข้อตกลง/สัญญาที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ การตรวจสอบประวัติบุคคล
ระเบียบวาระการประชุมลับ สัญญาณบอกฝ่ ายข่ายการติดต่อสื่ อสาร รายงานข่าวกรอง รายงาน
ทางทหารที่มีผลต่อขวัญประชาชน เอกสาร/ตํารา/ข้อมูลที่มีไว้ใช้เฉพาะทางราชการ ในส่ วนของ
ภาคเอกชน เช่น สู ตรผลิตภัณฑ์ สิ ทธิ บตั ร ความลับทางการค้า ซึ่ งหากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
รั่วไหลจะส่ งผลเสี ยหาย อาจทําให้การปฏิบตั ิภารกิจไม่สาํ เร็ จและความเสี ยหายกระทบถึงตัวบุคคล
หรื อเป็ นการได้เปรี ยบ/เสี ยเปรี ยบในภาคเอกชน

๕.๓.๒ แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลข่ าวสาร โดยธรรมชาติของข้อมูลข่าวสารจะมีตน้ ตอ
หรื อที่มาของข่าวสารเรี ยกว่า “แหล่งข่าว” ซึ่ งอาจเป็ นบุคคล เอกสาร และสิ่ งของเพื่อความเข้าใจ
จะแบ่งแหล่งข่าวเป็ น ๒ ชนิ ด คือ
๕.๓.๒.๑ แหล่งข่าวเปิ ด เป็ นข้อมูลข่าวสารที่สามารถหาได้ทวั่ ไปอย่าง
เปิ ดเผยจาก แหล่ งข่ าวทีม่ ีชีวิต เช่น การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การตอบคําถาม การชี้แจง
เรื่ องราวข้อเท็จจริ งของบุคคลต่าง ๆ กับ แหล่งข่าวที่ไม่มีชีวติ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วารสาร สิ่ งพิมพ์
สื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
กําหนดชั้นความลับ เว้นแต่นาํ ไปประกอบเรื่ องกับข้อมูลข่าวสารที่กาํ หนดชั้นความลับ
๕.๓.๒.๒ แหล่งข่าวปิ ดหรื อแหล่งข่าวลับ เป็ นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจาก
การดําเนิ นการทางลับ หรื อได้มาจากแหล่งข่าวที่ตอ้ งสงวนคุม้ ครองไว้เป็ นความลับ การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง เพราะจะกระทบต่อความปลอดภัย หรื ออาจก่อให้
เกิดความเสี ยหายต่อแหล่งข่าว หากข้อมูลข่าวสารถูกเปิ ดเผยหรื อรั่วไหลออกไป แหล่งข่าวประเภทนี้
มีท้ งั ที่มีชีวติ เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการลับ สายลับ ผูใ้ ห้ข่าว ผูแ้ จ้งข่าว ผูใ้ ห้ปากคํา พยาน ผูร้ ู้เห็น
ผูห้ วังดี ผูส้ นับสนุนกับแหล่งข่าวที่ไม่ มีชีวติ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ ซึ่ งกําหนด
ชั้นความลับไว้ หรื อเอกสารที่ใช้เฉพาะในราชการ แต่ไม่ได้กาํ หนดชั้นความลับไว้ เช่น ทะเบียน
ราษฎร์ ทะเบียนการค้า ระเบียนคนไข้ ประวัติบุคคล (แบบ ก.พ.๗) ประวัติการศึกษา เอกสาร
ธุ รกรรม/การเงิน ข้อมูลข่าวสารที่ควรปกปิ ดไว้เป็ นความลับเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อประโยชน์ของเอกชน เช่น บัตรสนเท่ห์ หนังสื อร้องเรี ยน หนังสื อ
กล่าวโทษร้องทุกข์ หนังสื อแจ้งเบาะแส ประเด็นนําสื บ สู ตรผลิตภัณฑ์สินค้า สิ ทธิบตั ร เป็ นต้น
๕.๓.๓ วิธีการนําไปใช้ ประโยชน์ การนําข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําขึ้นไปแจกจ่าย
ให้หน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ การที่พิจารณาให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับและเป็ น
ชั้นความลับใด ต้องคํานึงถึงวิธีการที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ดว้ ย เช่น การเผยแพร่ ผา่ นสื่ อมวลชน
หนังสื อเวียน ประกาศ โฆษณาภายในหน่วยงาน เช่น ติดป้ ายนิเทศ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธีการนี้ไม่ควรกําหนดชั้นความลับ เพราะเจตนาเปิ ดเผยให้
สาธารณชนได้รับรู ้อย่างทัว่ ถึง แม้จะกําหนดชั้นความลับไว้ก็ไม่เป็ นผล กลับจะก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากต่อการปฏิบตั ิอีกด้วยและขัดกับ “หลักการจํากัดให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ น” เพราะเป็ นเรื่ องที่
บุคคลทัว่ ไปจําเป็ นต้องทราบ แต่ในทางกลับกันหากเป็ นข้อมูลข่าวสารลับหรื อกําหนดชั้นความลับไว้
การดําเนิ นการต้องกระทําด้วยความรอบคอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอาํ นาจหน้าที่เท่านั้นเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารลับถูกเปิ ดเผย การแจกจ่ายต้องยึดหลัก “การจํากัดให้ ทราบเท่ าที่
จําเป็ น” อย่างเคร่ งครัดให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่จาํ เป็ นต้องทราบหรื อเข้าถึงเท่านั้น โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่กาํ หนดไว้
๕.๓.๔ จํานวนบุคคลทีค่ วรรับทราบ การจะกําหนดข้อมูลข่าวสารให้เป็ นข้อมูล
ข่าวสารลับและเป็ นชั้นใดจะต้องพิจารณาถึงประเด็นนี้ ดว้ ยว่า ข้อมูลข่าวสารจําเป็ นต้องแจกจ่าย
เผย แพร่ ให้บุคคลทัว่ ไปได้รับรู ้รับทราบอย่างทัว่ ถึงก็ไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
แต่ถา้ เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ จํานวนบุคคลที่ตอ้ งเข้าถึงจะอยูใ่ นวงจํากัด และได้รับความไว้วางใจให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับเท่านั้น ตามหลักจํากัดให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ น โดยเฉพาะชั้นความลับสู ง ๆ
บุคคลที่เข้าถึงชั้นความลับระดับนี้ตอ้ งจํากัดให้นอ้ ยที่สุด
๕.๓.๕ ผลกระทบหากมีการเปิ ดเผย ข้อนี้ถือเป็ นหลักการสําคัญที่สุดใน
กระบวนการใช้ดุลพินิจสั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด จําเป็ นต้องพิจารณาถึงผลกระทบ หรื อความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น หากถูกเปิ ดเผยหรื อรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่มีอาํ นาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารลับ แนวทางการพิจารณาการกําหนดชั้นความลับว่าควรเป็ นระดับใด ซึ่ งควรนําความสําคัญ
ของเนื้ อหาในข้อ (๑) มาประกอบด้วย ดังนี้
๕.๓.๕.๑ “ลับที่สุด” เป็ นความเสี ยหายที่ส่งผลกระทบในระดับชาติ
ต่อความอยูร่ อดปลอดภัยและความมัน่ คงแห่งชาติ ได้แก่ เอกราช อธิ ปไตย สถาบันหลักของชาติ
เกียรติภูมิของประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติ
๕.๓.๕.๒ “ลับมาก” เป็ นความเสี ยหายที่ส่งผลกระทบรองลงมาในระดับ
องค์การหน่วยงานของรัฐที่อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจได้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์
อาจรวมถึงความปลอดภัยของผูน้ าํ ประเทศ บุคคลสําคัญ และปั จจัยสําคัญความมัน่ คงแห่งชาติ
๕.๓.๕.๓ “ลับ” เป็ นความเสี ยหายที่อาจส่ งผลกระทบที่ลดลงมาอีกใน
ระดับตัวบุคคล ส่ วนบุคคล หรื อเอกชน
๕.๓.๖ หน่ วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้ าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ
๕.๓.๖.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เจ้าของเรื่ องเดิม หรื อเจ้าของเรื่ องเป็ นผูอ้ นุมตั ิได้
กําหนดชั้นความลับไว้แล้ว หน่วยงานอื่นจะต้องปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารนั้นตามชั้นความลับที่กาํ หนด
ไว้เดิมด้วย แม้วา่ หน่วยงานอื่นจะมีความเห็นต่างไปจากเจ้าของเรื่ องก็ตาม เพราะในความเป็ นจริ งแล้ว
เจ้าของเรื่ องเดิมย่อมรู ้เรื่ องในความรับผิดชอบมากกว่าหน่วยงานอื่น ให้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่ องที่จะกําหนดชั้นความลับเป็ นระดับใด หน่วยงานอื่นควรปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับตาม
ชั้นความลับนั้น ๆ ด้วย เช่น การโต้ตอบหนังสื อเรื่ องที่ต่อเนื่องกันสมควรจะต้องกําหนดชั้นความลับ
เดียวกับเรื่ องเดิม แต่มกั ปรากฏอยูเ่ สมอว่าหน่วยงานอื่นไม่ค่อยจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการนี้คือ

ไม่กาํ หนดชั้นความลับตามเรื่ องเดิม ซึ่ งจะทําให้เอกสารเข้าระบบสารบรรณปกติ แทนทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ โดยบันทึกในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๑, ทขล. ๒ และ ทขล.๓) อาจก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากต่อการติดตามเรื่ องหรื ออาจสู ญหาย ขอให้ตระหนักอยูเ่ สมอว่า หน่ วยงานเจ้ าของเรื่อง
ย่อมจะทราบดีว่า ข้ อมูลข่ าวสารทีจ่ ัดทําขึน้ มีความสํ าคัญสมควรสั่ งให้ เป็ นข้ อมูลข่ าวสารลับชั้ นใด
๕.๓.๖.๒ เพื่อให้การกําหนดชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ
เป็ นไปอย่างเหมาะสม สมควรที่แต่ละหน่วยงานจะได้กาํ หนดองค์ประกอบไว้เป็ นมาตรฐานเพื่อ
กําหนดประเภทชั้นความลับข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายจะสั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับแต่ละชั้นไว้
และให้นาํ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดขึ้นไปบันทึกไว้ในระเบียบภายในของหน่วยงาน ทั้งนี้โดยให้
นําหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ คือ ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา
๑๕ และระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ คือ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ซึ่ งให้คาํ นึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดความเสี ยหายในระดับใด และข้อ ๑๙ ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล
เรื่ องใดบ้าง สมควรจะกําหนดให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้ นํามาเป็ นกรอบเพื่อกําหนดแนวทาง
การใช้ดุลพินิจให้เป็ นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ โดยมีแผนภูมิองค์ประกอบแนวทางพิจารณาการกําหนด
ชั้นความลับ ดังนี้
แผนภูมิแสดงวิธีพจิ ารณาการกําหนดชั้ นความลับ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๑๔, ๑๕
กรอบข้อมูลข่าวสารที่
อาจมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย

รักษาระเบียบความลับฯ
ข้ อ ๑๓, ๑๔, ๑๕
หากเปิ ดเผย : ความเสี ยหาย
อยูใ่ นระดับใด

ดุลพินิจ
วิจารณญาณ
ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ

ระเบียบรักษาความลับฯ
ข้ อ ๑๙
เพิ่มรายละเอียดให้ชดั เจน
ไว้อีก ๖ ประเด็น

๖. การแสดงชั้ นความลับ ให้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับ ซึ่ งเป็ นข้อความตาม
ชั้นความลับที่กาํ หนดไว้คือ “ลับที่สุด” “ลับมาก” และ “ลับ” ด้วยตัวอักษรที่ขนาดใหญ่กว่า
ธรรมดา ด้วยสี แดงหรื อสี อื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน กรณี ขอ้ มูลข่าวสารลับ
ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ใช้ภาษาอังกฤษแทน คือ “TOP SECRET” “SECRET” และ
“CONFIDENTIAL” โดยได้กาํ หนดวิธีแสดงเครื่ องหมายชั้นความลับที่อยูใ่ นรู ปต่าง ๆ ดังนี้
๖.๑เอกสารแสดงชั้นความลับไว้ที่ก่ ึงกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของ
เอกสารทุกหน้า (ตัวอย่าง ผนวก ๒) ถ้าเป็ นเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ดา้ นนอกของปกหน้าและ
ปกหน้าด้วย ส่ วนด้านในของปกทั้งด้านหน้า/ด้านหลัง และแผ่นรองปกด้านในถ้าไม่มีขอ้ ความใด ๆ
ปรากฏอยูก่ ็ไม่ตอ้ งแสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้แต่อย่างใด
๖.๒ ภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง และสําเนาของสิ่ งดังกล่าวนั้น
ให้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้เช่นเดียวกับ ข้อ ๖.๑ คือ แสดงไว้ที่ก่ ึงกลางหน้าทั้งด้านบนและ
ด้านล่างของวัสดุเหล่านั้น กรณี เอกสารที่เป็ นม้วนหรื อที่พบั ได้ให้แสดงไว้ให้ปรากฏเห็นได้ใน
ขณะที่เอกสารนั้น ม้วนหรื อพับอยูด่ ว้ ย
๖.๓ จานบันทึก แถบบันทึก ฟิ ล์มบันทึกภาพทุกประเภทหรื อสิ่ งบันทึกที่สามารถ
แสดงผล (เป็ นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสี ยง แสง และสิ่ งอื่นที่ทาํ ให้เข้าใจและรู ้ความหมายได้)
หรื อสื่ อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ เช่น ประจุแม่เหล็กไฟฟ้ า ฟิ ล์ม ไมโครฟิ ล์ม ให้แสดงให้
ที่ตน้ ม้วน รู ปภาพ เทปบันทึกเสี ยง คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ตน้ และปลายม้วนฟิ ล์ม หรื อต้นและปลายของข้อมูลข่าวสาร
แต่ถา้ ไม่สามารถดําเนิ นการได้ก็ให้แสดงไว้บนวัสดุหรื อภาชนะ กล่อง หี บห่อที่บรรจุไว้ก็ได้
๖.๔ การประชุม บรรยาย ชี้แจงเรื่ องที่เป็ นความลับ ให้ประธานหรื อผูช้ ้ ี แจงแจ้งให้
ผูเ้ ข้าประชุมทราบว่าเรื่ องนั้น ๆ เป็ นเรื่ องลับและกําหนดชั้นความลับไว้ระดับใด ทั้งก่อนและ
ภายหลังเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม การบรรยาย ฯลฯ
๗. การปรับชั้ นความลับ ข้อมูลข่าวสารเมื่อกําหนดชั้นความลับไว้แล้ว แต่เมื่อเวลาล่วง
ผ่านไปหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยตุ ิลง หรื อสิ้ นสุ ดแล้วระดับความสําคัญย่อมลดลงไปด้วย
ฉะนั้น เพื่อเป็ นการลดภาระในการดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
จึงได้กาํ หนดเรื่ องการปรับชั้นความลับไว้ดว้ ย มีประเด็นที่ควรทําเข้าเข้าใจ ดังนี้
๗.๑ ความหมาย การปรับชั้นความลับ หมายถึง การดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ
ใน ๓ กรณี อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
๑) การเพิ่มชั้นความลับ ได้แก่ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับมีความสําคัญเพิ่มขึ้น
กรณี น้ ีไม่ค่อยปรากฏมากนัก เพราะตามปกติเมื่อเวลาล่วงพ้นไป ความสําคัญของข้อมูลข่าวสารลับ
มักจะลดค่าลง หรื อคงความสําคัญไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ดีมีขอ้ พึงระลึกว่า บทเฉพาะกาล ระเบียบ

รักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๕๑ กําหนดให้เอกสารลับชั้น “ปกปิ ด” ตามระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗
หากยังมีความสําคัญอยูใ่ ห้ถือว่าเป็ นข้อมูลอยู่ โดยให้ถือว่ามีช้ นั ความลับอยูใ่ นชั้น “ลับ” ถือเป็ น
การปรับชั้นความลับให้สูงขึ้นซึ่ งเป็ นไปตามนัยของระเบียบนี้
๒) การลดชั้นความลับ ได้แก่ กรณี ที่ความสําคัญของข้อมูลข่าวสารลับลดลงไปซึ่ ง
มักปรากฏอยูเ่ สมอ โดยลดความสําคัญจากชั้น “ลับที่สุด” ลงไปเป็ นชั้น “ลับมาก” หรื อเป็ นชั้น
“ลับ” หรื อลดจากชั้น “ลับมาก” ลงไปเป็ นชั้น “ลับ” ก็อาจดําเนินการได้
๓) การยกเลิกชั้นความลับ ได้แก่ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารที่กาํ หนดไว้ได้หมดความ
สําคัญลง หรื อเป็ นเรื่ องที่เปิ ดเผยแล้วให้ถือเป็ นเอกสารทัว่ ไปในทางปฏิบตั ิ หากไม่จาํ เป็ นต้อง
เก็บไว้ใช้อีก ควรขออนุมตั ิทาํ ลายหรื อส่ งคืนให้เจ้าของเรื่ องเดิมไปดําเนินการเอง เพราะยังมี
ร่ องรอยความสําคัญเหลืออยู่ เพียงแต่ได้ลดค่าลงไปแล้ว อนึ่ง กรณี ที่คณะกรรมการวินิจฉัยเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) วินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับเรื่ องใดให้ถือว่า ยกเลิกชั้นความลับข้อมูล
ข่าวสารนั้นไปโดยปริ ยาย
๗.๒ อํานาจในการปรับชั้ นความลับ
๑) การปรับชั้นความลับ เป็ นอํานาจของเจ้าของเรื่ องเดิมเท่านั้น หน่วยงานอื่น
หรื อผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับของหน่วยงานอื่น ไม่มีสิทธิ กระทําได้ แต่เมื่อมีการปรับ
ชั้นความลับแล้ว เจ้าของเรื่ องเดิมต้องแจ้งหน่วยงานที่ได้รับแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ทุกหน่วยงาน ให้ปรับชั้นความลับตามเจ้าของเรื่ องเดิมที่แจ้งมา และให้บนั ทึกการปรับชั้นความลับ
ลงไว้ใน ทขล.๓ (ช่องดําเนินการ) ด้วย
๒) ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานในหน่วยงานของรัฐเดียวกัน มีอาํ นาจกําหนด
ชั้นความลับของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อพิจารณาเห็นว่า การกําหนดชั้นความลับไม่เหมาะสม
เมื่อได้กาํ หนดชั้นความลับใดไปแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าของเรื่ องเดิมทราบด้วย
๗.๓ วิธีปรับชั้ นความลับ มีวธิ ี การปฏิบตั ิ ดังนี้
๑) เงื่อนไขของการปรับชั้นความลับมี ๒ กรณี จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือ
๑.๑) เวลา โดยระบุวนั /เดือน/ปี ที่ช้ นั ความลับลดลง หรื อชั้นความลับเพิ่มขึ้น
โดยใช้ขอ้ ความว่า “ปรับเป็ นชั้น...... เมื่อ ...... (ระบุวนั /เดือน/ปี )”
ตัวอย่ าง : ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
: ปรับเป็ นชั้น ลับมาก เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
๑.๒) เหตุการณ์สิ้นสุ ด หรือผ่ านพ้น หรือเสร็จสิ้น ยุติลงแล้ว โดยใช้ขอ้ ความ
ว่า “ปรับเป็ นชั้น ...... เมื่อ ....... (ระบุเหตุการณ์ที่สิ้นสุ ด/ยุติลงแล้ว)”
ตัวอย่ าง : ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ เสร็ จสิ้ นการประชุม
: ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

๒) ต้องระบุชื่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งปรับชั้นความลับและตําแหน่งไว้ดว้ ยทุกกรณี
ตัวอย่ าง : ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
ตัวอย่ าง : ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
: ปรับเป็ นชั้น ลับมาก เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
๓) การปรับชั้นความลับสามารถกําหนดไว้ล่วงหน้าได้ เพื่อลดภาระในการเก็บ
ดูแลรักษา และเพื่อให้การดําเนินการอื่น ๆ คล่องตัวมากขึ้น โดยมีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
๓.๑) ลดชั้นความลับ โดยใช้เงื่อนไขเวลาหรื อเหตุการณ์ที่ระบุไว้ได้ผา่ นไป,
สิ้ นสุ ด, เสร็ จสิ้ น, ยุติลงแล้ว ฯลฯ เช่น เอกสารชั้น “ลับมาก” ลดลงเป็ นชั้น “ลับ” จะระบุขอ้ ความว่า
๓.๑.๑) ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๑.๒) ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อเสร็ จสิ้ นการเยือนแล้ว
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๑.๓) ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ เสร็ จสิ้ นการประชุมแล้ว
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๑.๔) ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ แยกออกจากเอกสารแนบ
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๒) ยกเลิกชั้นความลับ โดยใช้เงื่อนไขเวลา หรื อเหตุการณ์ที่ระบุได้ผา่ นไป,
สิ้ นสุ ด, เสร็ จสิ้ น, ยุติลงแล้ว สภาพเปลี่ยนไปแล้ว เช่น เอกสารชั้น “ลับมาก” ยกเลิกชั้นความลับ
จะระบุขอ้ ความว่า
๓.๒.๑ ) ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๔๖
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๒.๒) ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ เสร็ จสิ้ นการเยือนแล้ว
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๒.๓) ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ เสร็ จสิ้ นการประชุมแล้ว
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๒.๔) ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ แยกออกจากเอกสารแนบ
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๕
๓.๒.๕) ยกเลิกชั้นความลับ ตามคําวินิจฉัยของ กวฉ.
(ไม่ตอ้ งระบุชื่อผูส้ ั่ง เพราะเป็ นอํานาจของ กวฉ. สั่งให้เปิ ดเผย)

๔) ข้อความและเงื่อนไขที่ระบุเกี่ยวกับการปรับชั้นความลับและชื่อ/ตําแหน่ง
ผูส้ งั่ ปรับชั้นความลับให้พิมพ์หรื อใช้ตรายางประทับไว้ที่มุมซ้ายด้านบนของเอกสารใกล้กบั
เครื่ องหมายแสดงชั้นความลับเดิมเฉพาะหน้าแรกของเอกสาร ถ้าเป็ นเอกสารเข้าเล่มให้แสดง
ไว้ที่ดา้ นนอกของปกหน้า และด้านนอกของปกหลังด้วย
๕) กรณี ที่ปรับชั้นความลับ โดยการเพิ่มชั้นความลับ หรื อลดชั้นความลับให้
ขีดฆ่าเครื่ องหมายชั้นความลับเดิม แล้วพิมพ์หรื อใช้ตรายางประทับชั้นความลับใหม่ไว้ใกล้กบั
ชั้นความลับเดิมทุกแห่ง หรื อทุกหน้าที่มีช้ นั ความลับ ส่ วนกรณี ที่ยกเลิกชั้นความลับให้ขีดฆ่า
เครื่ องหมายชั้นความลับเดิมทุกแห่งไว้เท่านั้น
๖) ข้อมูลข่าวสารลับที่มีสภาพเป็ นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิ ล์มบันทึกภาพ
ทุกชนิด หรื อสิ่ งบันทึกที่สามารถแสดงผล หรื อสื่ อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้บนั ทึกการ
ปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
๗) ให้บนั ทึกการปรับชั้นความลับไว้ใน ทขล.๓ ในช่องดําเนินการด้วย
(ตัวอย่าง ผนวก ๓)
.............................

บทที่ ๓
การทะเบียน
การดําเนิ นการต่อข้อมูลข่าวสารลับต้องดําเนินการเช่นเดียวกับระบบงานสารบรรณ
ตามปกติ แต่ละมีวธิ ี ปฏิบตั ิที่รอบรอบรัดกุม มีการควบคุมดูแลมากเป็ นพิเศษกว่าข้อมูลข่าวสาร
หรื อเอกสารทัว่ ไป นอกจากนี้แล้วผูท้ ี่จะดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว โดยมีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี้
๑. นายทะเบียนข้ อมูลข่ าวสารลับ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
แต่งตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับภายใน
หน่วยงาน เรี ยกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” และจะแต่งตั้ง “ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ” ได้อีกตามความเหมาะสม โดยผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ มีอาํ นาจหน้าที่ปฏิบตั ิการแทน
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมายการแต่งตั้งนายทะเบียนฯ และผูช้ ่วย
นายทะเบียนฯ ต้องออกคําสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบโดยทัว่ กัน และให้นายทะเบียนฯ และหรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดําเนินการทางทะเบียนต่อข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานเท่านั้น
๑.๑ หน้ าที่ของนายทะเบียนฯ
๑.๑.๑ ดําเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
โดยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับไว้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ระเบียบกําหนดไว้คือ
๑.๑.๑.๑ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ใช้สาํ หรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลข่าวสารลับ
ซึ่ งได้รับมากจากหน่วยงานอื่นหรื อรับมาจากภายในหน่วยงานเดียวกัน
๑.๑.๑.๒ ทะเบียนส่ ง (ทขล.๒) ใช้สาํ หรับบันทึกรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
ลับ ที่ส่งออกนอกบริ เวณหน่วยงาน (ต่างกอง ต่างกรม หรื อหน่วยงานเทียบเท่า ที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น )
๑.๑.๑.๓ ทะเบียนควบคุมข้ อมูลข่ าวสารลับ (ทขล.๓) ใช้สาํ หรับบันทึก
ทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่จดั ทําขึ้นสําหรับใช้ภายในหน่วยงาน, ที่ได้รับมาจาก
หน่วยงานอื่น หรื อจากในหน่วยงานเดียวกัน และที่ส่งออกไปยังหน่วยงานอื่น ทั้งนี้โดยจะบันทึก
การปฏิบตั ิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ได้แก่ เหตุผลในการกําหนดชั้นความลับ, การปรับ
ชั้นความลับ, การโอน, กรณี ส่งข้อมูลข่าวสารลับไม่ถึงผูร้ ับ, การยืม, การทําลาย และกรณี ขอ้ มูล
ข่าวสารลับสู ญหาย
(คําอธิบายการกรอกรายการ ทขล.๑ - ทขล.๓ ผนวก ๔)

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทุกประเภทต้องกําหนดชั้นความลับไว้ดว้ ย ส่ วนความลับ
จะเป็ นชั้นใดต้องพิจารณาให้เหมาะสมคือ หน่วยงานใดมีขอ้ มูลข่าวสารลับต้องดําเนินการ
จํานวนมาก ควรแยก ทขล.๑-๓ ชนิดละ ๓ เล่ม ตามชั้นความลับ รวม ๙ เล่ม แต่หน่วยงานใดมี
ข้อมูลข่าวสารลับต้องดําเนินการจํานวนน้อยจะใช้รวมเล่มทุกชั้นความลับก็ได้ จึงมี ทขล.๑-๓
ชนิดละ ๑ เล่ม รวม ๓ เล่ม เท่านั้น โดยต้องกําหนดชั้นความลับ ทขล.๑-๓ เท่ากับชั้นความลับสู งสุ ด
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้ลงทะเบียนไว้คือ “ลับที่สุด” หรื อ “ลับมาก”
๑.๑.๒ การเก็บรักษา
๑.๑.๒.๑ แบบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้กรอกข้อความตามระเบียบนี้แล้ว
ซึ่ งได้แก่ ทขล.๑, ทขล.๒, ทขล.๓ ใบตอบรับ, บันทึกการยืม, และใบรับรองการทําลายข้อมูล
ข่าวสารลับไว้ในที่ปลอดภัย
๑.๑.๒.๒ บรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลจะต้องเก็บ
รักษาไว้ในที่ปลอดภัย
๑.๑.๓ เก็บรักษาลายมือชื่อนายทะเบียนฯ และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ติดต่อรับส่ งข้อมูลข่าวสารลับถึงกันเป็ นประจํา เนื่ องจากในการส่ งข้อมูล
ข่าวสารลับออกนอกหน่วยต้องบรรจุซองหรื อภาชนะทึบแสง (กล่อง หี บ ห่อ) ๒ ชั้น การผนึกซอง
ชั้นในต้องลงลายมือชื่ อ (ลายเซ็น) ของนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ บริ เวณรอยปิ ดผนึก
เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารลับ โดยพิสูจน์จากลายมือชื่อและร่ องรอยต่าง ๆ ที่อาจ
ปรากฏก่อนการเปิ ดผนึกทุกครั้ง
๑.๑.๔ ประสานกับผูค้ วบคุมทะเบียนความไว้วางใจ หรื อเจ้าหน้าที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กาํ หนดในระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ เพื่อกําหนด
ตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ เนื่องจากทะเบียน
ความไว้วางใจ (แบบ รปภ.๔) เป็ นบัญชีรายชื่ อของผูท้ ี่ได้ผา่ นการรับรองความไว้วางใจทุกคน
เป็ นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ งว่า ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับอย่างถูกต้องตามที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้
๑.๑.๕ ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้
หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น เป็ นประธานคณะกรรมการการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ (ต้องกระทําทุก ๖ เดือน ) เป็ นประธานคณะกรรมการทําลายข้อมูล
ข่าวสารลับ เป็ นต้น

๑.๒ จํานวน
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ไม่ได้กาํ หนดจํานวนนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วย
นายทะเบียนฯ ไว้ แต่ให้เป็ นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายพิจารณา
แต่งตั้งตามความเหมาะสมกับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน โดยออกคําสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ซึ่ งมีแนวทางการกําหนดจํานวน ดังนี้
๑.๒.๑ หน่วยงานของรัฐระดับกรมหรื อเทียบเท่า ควรแต่งตั้งนายทะเบียนฯ
๑ คน และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ๑ คน เป็ นอย่างน้อย ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายทะเบียนฯ/ผูช้ ่วย
นายทะเบียนฯ กลางของหน่วยงาน ผูท้ าํ หน้าที่ดงั กล่าวโดยทัว่ ไปจะแต่งตั้งบุคคลซึ่ งปฏิบตั ิงาน
สารบรรณกลางของหน่วยงานคือ สํานักงานเลขานุการกรม หรื อกองกลาง ฉะนั้น เลขานุการกรม
หรื อผูอ้ าํ นวยการกองกลางจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นนายทะเบียนฯ ของหน่วยงานของรัฐ
ส่ วนหัวหน้าฝ่ ายสารบรรณ หรื อหัวหน้างานสารบรรณจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูช้ ่วย
นายทะเบียนฯ ของหน่วยงานของรัฐ สําหรับผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเพิ่มอีกได้
ตามความเหมาะสม เพื่อให้คล่องตัวและไม่เป็ นการเพิ่มภาระให้แก่เลขานุการกรม หรื อ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลางมากเกินไป กรณี หวั หน้าฝ่ ายสารบรรณ หรื อหัวหน้างานสารบรรณไม่อยู่
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐอาจไม่แต่งตั้งนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ จากผูด้ าํ รง
ตําแหน่งข้างต้นก็ได้ เพราะเป็ นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะใช้ดุลพินิจมอบหมายให้
บุคคลที่ตนไว้วางใจ และเห็นว่าเหมาะสมทําหน้าที่ดงั กล่าว
๑.๒.๒ หน่วยงานระดับกองหรื อเทียบเท่า หากมีหน้าที่ภารกิจต้องปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและ
แต่งตั้งนายทะเบียนฯ และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ในหน่วยงานย่อยระดับนี้อีกก็ได้ พร้อมทั้งแต่งตั้ง
นายทะเบียนฯ และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯขึ้นรับผิดชอบ โดยทัว่ ไปจะแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
หรื อหัวหน้างานธุ รการกองเป็ นนายทะเบียนฯ และแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับรองลงมาจาก
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป หรื อหัวหน้างานธุรการเป็ นผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ จํานวนผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ
ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภารกิจและปริ มาณข้อมูลข่าวสารลับที่ตอ้ งรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การแต่งตั้งต้องผ่านการรับรองความไว้วางใจจากหัวหน้าหน่วยงานหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายก่อน
๑.๒.๓ หน่วยงานระดับฝ่ ายหรื อเทียบเท่า เป็ นหน่วยงานส่ วนย่อยรองลงมาอีกระดับ
หนึ่ง หากมีหน้าที่ภารกิจต้องปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับก็ตอ้ งแต่งตั้งนายทะเบียนฯ และ
ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

๒. การตรวจสอบข้ อมูลข่ าวสารลับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็ นประธานกรรมการ
และเจ้าหน้าที่อื่น (ที่เข้าถึงชั้นความลับในครอบครอง) อีกไม่นอ้ ยกว่าสองคนเป็ นกรรมการ
กรณี ที่มีหน่วยงานที่มีขอ้ มูลข่าวสารลับจํานวนมากก็อาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แบ่งเป็ นสายหรื อกลุ่มหน่วยงานก็ได้ โดยทัว่ ไปจะแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ
หน่วยงานของรัฐระดับกรมหรื อเทียบเท่าเป็ นประธาน ส่ วนผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ของหน่วยงาน,
นายทะเบียนฯ และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ในหน่วยงานย่อย ระดับสํานัก/กอง/ฝ่ าย หรื อเทียบเท่า
เป็ นกรรมการ โดยอาจตรวจสอบในระดับหน่วยงานส่ วนย่อยก่อนครั้งหนึ่งแล้วให้คณะกรรมการ
ชุดใหญ่ของหน่วยงานตรวจสอบซํ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้
๒.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒.๑.๑ ตรวจดูความถูกต้องในการดําเนินการปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่ระเบียบกําหนดไว้
๒.๑.๒ ตรวจความมีอยูจ่ ริ งของข้อมูลข่าวสารลับ ตามทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ (ทขล.๓) ว่าตรงกันและมีอยูค่ รบถ้วนหรื อไม่
๒.๑.๓ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับหมดความจําเป็ นในการใช้ประโยชน์ เพื่อ
ไม่ให้เป็ นภาระในการดูแลเก็บรักษา ให้พิจารณาส่ งคืนเจ้าของเรื่ องเดิมหรื อโอนให้หน่วยงานอื่นใช้
ประโยชน์หรื อทําลาย (ต้องดําเนินการตามระเบียบ : ดูเรื่ องการโอนและการทําลาย)
๒.๒ เงื่อนไขการตรวจสอบ
๒.๒.๑ ต้องดําเนิ นการทุก ๖ เดือนเป็ นอย่างน้อย (จะน้อยกว่าก็ได้) การนับ
วงรอบการตรวจคือ ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔
ครบ ๖ เดือนครั้งแรก เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้ถือเป็ นการตรวจครั้งที่ ๑ ส่ วนรอบ ๖ เดือน
ถัดไป คือ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็ นการตรวจครั้งที่ ๒ สรุ ปแล้วต้องดําเนินการตรวจสอบเมื่อ
ครบรอบวันที่ ๒๓ มิถุนายน (ภายในกรกฎาคม) และ ๒๒ ธันวาคม (ภายในมกราคม) ของทุกปี
๒.๒.๒ เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หวั หน้าหน่วยงานได้รับทราบและ
สั่งการต่อไป กรณี ที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามระเบียบหรื อข้อมูลข่าวสารลับมีไม่ครบตาม ทขล.๓
๒.๒.๓ กรณี สงสัยว่าจะมีการละเมิดหรื อสงสัยว่าบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่ได้รู้
หรื อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับของราชการถือเป็ นกรณี เร่ งด่วน (ไม่ตอ้ งรอให้ครบ ๖ เดือน) ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า คณะกรรมการชุ ดนี้ควรเป็ น
บุคคลอื่น ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
........................................

บทที่ ๔
การดําเนินการ
๑. การจัดทํา การจัดทํา หมายถึง การดําเนิ นการใด ๆ ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารลับ ได้แก่ การผลิต ร่ าง พิมพ์ สําเนา/แปล แจกจ่าย เก็บรักษา โอน ยืม ทําลาย เปิ ดเผย
การปฏิบตั ิกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และการดําเนิ นการกรณี สูญหาย โดยมีหลักการวิธีการ และแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องกําหนดจํานวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเท่าที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิภารกิจ โดยยึดหลัก “การจํากัดให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ น” การอนุญาตให้บุคคล
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับเกินความจําเป็ น อาจเป็ นสาเหตุให้ขอ้ มูลข่าวสารลับรั่วไหลไปยังบุคคลที่
ไม่มีอาํ นาจหน้าที่ได้ทราบ และยุง่ ยากต่อการสื บสวน สอบสวนหาผูก้ ระทําผิด
๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่ดาํ เนิ นการเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
ความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่นอ้ ยกว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่ดาํ เนินการ
ซึ่ งจะดูรายชื่อผูท้ ี่เข้าถึงชั้นความลับได้ใน แบบ รปภ.๔ (ทะเบียนความไว้วางใจ) และ แบบ รปภ.๕
(ทําเนียบลับที่สุด หรื อลับมาก) ซึ่ งก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ หน่วยงานของรัฐ จะต้องดําเนินการตาม
มาตรการ รปภ.บุคคล ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ เพื่อรับรองความไว้วางใจก่อน (ดูในบทที่ ๑ ข้อ
๘)
๑.๓ ในการผลิตข้อมูลข่าวสารลับ เมื่อดําเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องทําลาย
ร่ องรอยหรื อวัสดุที่ทาํ ให้ปรากฏข้อมูลข่าวสารลับหลงเหลืออยู่ เช่น ต้นร่ าง สําเนา กรณี ที่เป็ นการ
จัดทําด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องลบ หรื อทําลายข้อมูลจนไม่สามารถนําไปสําเนาได้
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารลับหลงเหลืออยู่ อันจะเป็ นช่องทางให้ขอ้ มูลข่าวสารลับรั่วไหลได้
๑.๔ การจัดทําข้อมูลข่าวสารลับ ต้องดําเนินการในสถานที่ที่ปลอดภัย มิดชิด
๑.๕ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับมีสภาพเป็ นเอกสาร ให้แสดงชื่อหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ อง (จะมีชื่อหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้) พร้อมด้วยเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้า
ของจํานวนหน้าทั้งหมดไว้บริเวณมุมขวาด้ านบนของเอกสารทุกหน้ า เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
และคุมชุดการแจกจ่าย (ตัวอย่ าง ผนวก ๒) เช่น
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
กอง ๒๕ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่
๑
ของ
ชุดที่
๑
ของ ๔
๔ ชุด
ชุด
หน้าที่ ๑
ของ ๕
หน้าที่ ๑
ของ ๕
หน้า
หน้า

๑.๖ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารมีสภาพเป็ น ภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง
ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่ อง พร้อมชื่อหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้ เลขที่ชุดของจํานวน
ชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจํานวนหน้าทั้งหมด เช่นเดียวกับข้อ ๑.๕ ดังตัวอย่าง หากเอกสาร
เป็ นม้วนหรื อพับ และมีจาํ นวนชุดหรื อเจ้าที่นบั ได้ก็ให้แสดงข้อความในลักษณะเดียวกันได้
โดยอนุโลม
๑.๗ กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับมีสภาพเป็ น จานบันทึก แถบบันทึก ฟิ ล์ม บันทึกภาพ
ทุกประเภท หรื อสิ่ งบันทึกที่สามารถแสดงผล หรื อสื่ อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้แสดงชื่อ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่ อง พร้อมทั้งชื่ อหน่วยงานย่อย และเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด
ไว้ที่กล่องหรื อหี บห่ อของข้อมูลข่าวสารลับนั้น ณ บริ เวณที่เห็นได้เด่นชัด
๒. การสํ าเนา การแปล การนําข้อมูลข่าวสารลับไปดําเนิ นการ หรื อใช้ประโยชน์
อาจจําเป็ นต้อง สําเนาเพิ่มเติม แปลเป็ นภาษาต่างประเทศ การเข้ารหัสหรื อถอดรหัส (เพื่อ รับ-ส่ ง
ข้อมูลข่าวสารลับทางโทรคมนาคม) มีวธิ ี ดาํ เนินการ ดังนี้
๒.๑ หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับ (ทั้งที่จดั ทําขึ้นเองหรื อ
ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น) สามารถจัดทําสําเนา หรื อแปล หรื อเข้ารหัส หรื อถอดรหัสข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น ๆ ได้ตามความจําเป็ น โดยจะต้องบันทึกจํานวนที่จดั ทําขึ้นไว้ท้ งั หมด
(ช่องดําเนินการ ใน ทขล. ๓) และควบคุมรายการแจกจ่าย (ใน ทขล.๒) เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
ในการควบคุม และสะดวกในการตรวจสอบตามวงรอบ หรื อสื บสวน สอบสวนเมื่อข้อมูล
ข่าวสารลับรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่มีอาํ นาจหน้าที่
๒.๒ ให้หน่วยงานที่ดาํ เนินการสําเนา แปล เข้ารหัส หรื อถอดรหัส บันทึกชื่อ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานย่อย ที่จดั ทําเพิ่มเติมขึ้น จํานวนชุดที่จดั ทําเพิ่ม ยศ/ชื่อ ตําแหน่ง
ของผูด้ าํ เนินการ และวันเดือนปี ที่ดาํ เนิ นการ ไว้ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับ ต้นฉบับที่ตนครอบครอง
(ในตัวเอกสารเฉพาะหน้าแรก บริ เวณที่เห็นได้ชดั เจน ไม่ควรทับซ้อนกับการแสดงเครื่ องหมาย
หรื อข้อความอื่นตามที่ระเบียบกําหนด) และที่ฉบับสําเนา แปล เข้ารหัส หรื อถอดรหัสแล้วแต่กรณี
ณ บริ เวณเดียวกับต้นฉบับ (ตัวอย่ าง ผนวก ๕)
๓. การโอน การโอนข้อมูลข่าวสารลับ เป็ นการส่ ง-รับมอบข้อมูลข่าวสารลับระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ หรื อภายในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกรณี ที่ส่งข้อมูลข่าวสาร
ผิดหน่วยงาน หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ และมอบหมายให้หน่วยงานอื่นใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อดําเนินการต่อไปหรื อส่ งเรื่ องคืนให้เจ้าของเรื่ องเดิม ซึ่ งมีวธิ ีการดําเนิ นการ ดังนี้
๓.๑ ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทั้งสองฝ่ ายก่อน

๓.๒ เจ้าหน้าที่ผโู ้ อน และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับโอน ต้องเข้าถึงชั้นความลับไม่นอ้ ยกว่า
ข้อมูลข่าวสารลับนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดทําหลักฐานการโอนและการรับโอน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓.๓ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ฝ่ ายโอน) บันทึกในทะเบียนส่ ง (ทขล.๒)
และบันทึกการโอนไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) และให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ (ฝ่ ายรับโอน) บันทึกในทะเบียนรับ (ทขล.๑) และบันทึกการรับโอนไว้ในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ด้วย
๔. การส่ ง การส่ งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศ และส่ งออกนอกประเทศ
จะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
๔.๑ การส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับภายในบริเวณหน่ วยงานเดียวกัน หมายถึง การส่ ง
ภายในอาคารเดียวกัน หรื อต่างอาคาร แต่อาคารตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน มีวธิ ีการดังนี้
๔.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารทุกชั้นความลับ ให้ใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับตามแบบ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มี ๓ ชนิด ตามชั้นความลับ คือ “ลับที่สุด” (สี เหลือง) “ลับมาก”
(สี แดง) และ “ลับ” (สี น้ าํ เงิน) ปิ ดทับข้อมูลข่าวสารลับตามชั้นความลับของเอกสาร
(ตัวอย่ างใบปกข้ อมูลข่ าวสารลับ ผนวก ๖)
๔.๑.๒ ผูท้ ี่นาํ ข้อมูลข่าวสารลับไปส่ งยังหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเป็ นเจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ และได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ
เช่น เจ้าของเรื่ องผูร้ ับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่นาํ สาร หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายและเข้าถึงความลับตาม
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น, นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ไม่ควรให้บุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนําส่ งข้อมูลข่าวสารลับ เพราะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้
๔.๑.๓ ส่ งมอบข้อมูลข่าวสารลับได้แก่ นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียน
ฯ เพื่อบันทึกใน ทขล.๑ และ ทขล.๓ จากนั้นเสนอผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อเจ้าของเรื่ องดําเนินการต่อไป
แผนภูมิการส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับ (๑)
การส่งข้อมูลข่าวสารลับ
ภายในหน่วยงานเดียวกัน
เจ้าของเรื่ องปิ ดทับใบปก
ตามชั้นความลับเอกสาร
ที่จะส่ง

เจ้าของเรื่ องนําส่ง
นายทะเบียนฯ/ผูช้ ่วยฯ
ลง ทขล.๓, ทขล.๒

ผูน้ าํ ส่งโดย
- เจ้าของเรื่ อง
- นายทะเบียนฯ/ผูช้ ่วยฯ
- จนท.นําสาร

ส่งให้หน่วยรับส่ง
นายทะเบียนฯ/ผูช้ ่วย
ลง ทขล.๑, ๓
ส่งผูร้ ับผิดชอบต่อไป

๔.๒ การส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับออกนอกบริเวณหน่ วยงาน หมายถึง ต่างหน่วยงาน
หรื อภายในหน่วยงานเดียวกันให้แก่หน่วยงานย่อยที่ไม่อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน มีวธิ ีดงั นี้
๔.๒.๑ ต้องบรรจุขอ้ มูลข่าวสารลับในซองทับแสง (ซองสี น้ าํ ตาล) สองชั้น
หรื อวัสดุทึบแสงสองชั้น
๔.๒.๒ซองชั้นนอก ให้จ่าหน้าตามระเบียบงานสารบรรณตามปกติ คือ เลขที่
หนังสื อของหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง, ผูร้ ับข้อมูลข่าวสารลับ (ระบุชื่อ หรื อตําแหน่ง) และชื่อผูส้ ่ ง
หรื อหน่วยงานเจ้าของเรื่ องที่ส่ง
๔.๒.๓ ซองชั้นใน จ่าหน้าเช่นเดียวกับซองชั้นนอก แต่มีส่วนที่ตอ้ งจัดทํา
เพิ่มเติมขึ้นอีก โดยเมื่อบรรจุขอ้ มูลข่าวสารลับในซอง และปิ ดผนึกเรี ยบร้อยแล้ว คือ
- แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับสองแห่ง คือ ณ กึ่งกลางซองส่ วนบน
ด้านจ่าหน้า และกึ่งกลางซอง ณ บริ เวณรอยปิ ดผนึก
- ลงลายมือชื่อนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ สองแห่ง คือ
บริ เวณรอยปิ ดผนึกด้านซ้ายมือ และด้านขวามือ ของเครื่ องหมายแสดงชั้นความลับ
- ให้เทปกาวใสปิ ดทับตามแนวผนึกซอง ทับลายมือชื่ อนายทะเบียนฯ
หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ และเครื่ องหมายแสดงชั้นความลับด้วย
- นําซองชั้นในที่ปิดผนึกแล้ว บรรจุไว้ในซองชั้นนอก แล้วปิ ดผนึก
ซองตามปกติ (ตัวอย่ าง ผนวก ๗)
๔.๒.๔ นําส่ งพร้อมใบตอบรับตามแบบที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(คําอธิบายการลงรายการ ผนวก ๘) เมื่อผูร้ ับได้รับข้อมูลข่าวสารลับแล้วให้กรอกข้อความและ
ลงชื่อในใบตอบรับส่ งคืนให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่ องโดยเร็ ว และหน่วยงานเจ้าของเรื่ องจะต้อง
เก็บรักษาใบตอบรับนี้ไว้จนกว่า
- จะได้รับข้อมูลข่าวสารลับชุ ดนั้นคืนกลับมา หรื อ
- ได้ยกเลิกชั้นความลับข้อมูลข่าวสารฉบับนั้น หรื อ
- รับแจ้งว่าหน่วยงานที่รับไปได้ทาํ ลายข้อมูลข่าวสารลับฉบับนั้น
- กรณี นาํ ส่ งโดยเจ้าหน้าที่นาํ สาร ให้รับใบตอบรับกลับคืนมาด้วยทันที
แล้วส่ งคืนให้นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ เก็บรักษาไว้
๔.๓ การส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับออกนอกบริเวณหน่ วยงานภายในประเทศ โดย
เจ้ าหน้ าทีน่ ําสาร จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายก่อน
นับเป็ นวิธีการนําส่ งที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าวิธีอื่น ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่นาํ สารเป็ นเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย ซึ่ งได้รับการ
รับรองความไว้วางใจแล้ว และในกรณี จาํ เป็ นจะจัดให้มีผอู ้ ารักขาการนําสารด้วยก็ได้
๔.๓.๑ เจ้าหน้าที่นาํ สานมีหน้าที่ ดังนี้
- ต้องเก็บรักษา ดูแลข้อมูลข่าวสารลับในความครอบครองให้ปลอดภัย
และให้สามารถนําส่ งถึงผูร้ ับ
- ส่ งข้อมูลข่าวสารลับให้แก่นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ
- กรณี นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ไม่อยู่ หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้นาํ ส่ งแก่ผรู ้ ับตามจ่าหน้า
- กรณี ที่ไม่สามารถนําส่ งให้แก่ผรู ้ ับตามจ่าหน้าได้ให้นาํ กลับมา
เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด และแจ้งให้นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ บันทึกไว้
ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)
- กรณี สถานที่นาํ ส่ งอยูห่ ่างไกลมาก ไม่สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารลับได้
ภายในวันเดียวกัน และต้องพักค้างแรมจะต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัยสามารถจะนําส่ งให้แก่
นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ หรื อผูร้ ับตามจ่าหน้าแล้วแต่กรณี
๔.๓.๒ ผูอ้ ารักขาการนําสารมีหน้าที่ ดังนี้
- ให้ความคุม้ รอง พิทกั ษ์รักษาเจ้าหน้าที่นาํ สาร และข้อมูลข่าวสารลับ
ให้ปลอดภัย สามารถนําส่ งถึงผูร้ ับได้
- ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่นาํ สารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผอู ้ ารักขา
การนําสารทําหน้าที่แทน และเมื่อได้ดาํ เนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบตั ิต่อ
นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ทราบโดยเร็ ว
๔.๔ การส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับออกนอกประเทศ ให้จดั ส่ งตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุ โลม หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีฐานะทางการทูต
ถือไปด้วยตนเอง
๔.๕ การส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับทางไปรษณีย์ (ทั้งในประเทศ และออกนอกประเทศ)
ไม่ควรส่ งข้อมูลข่าวสารที่มีช้ นั ความลับ “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” แต่พออนุโลมได้เฉพาะชั้น
“ลับ” และควรใช้ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเท่านั้น เพราะข้อมูลข่าวสารลับอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ ข้อความของข้อมูลข่าวสารลับควรเข้ารหัสก่อนส่ ง และให้ลงทะเบียนตอบรับด้วย
๔.๖ การส่ งทางโทรคมนาคม (ทั้งในประเทศ และออกนอกประเทศ) ให้ปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําขององค์การรักษาความปลอดภัย
การส่ งทางโทรคมนาคม หมายถึง การส่ งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า การแพร่
หรื อการรับเครื่ องหมายสัญญาณ ลายลักษณ์อกั ษร ภาพ และเสี ยง หรื อข่าวสารลักษณะใด ๆ

ที่ใช้ระบบทางสาย ระบบวิทยุ ระบบทัศนะ หรื อระบบแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่น ๆ
แผนภูมิการส่ งข้ อมูลข่ าวสารลับ (๒)

๕. การรับ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารลับแล้ว ก่อนที่จะนําไปดําเนินการใด ๆ ให้ปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมา ตามขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อในใบตอบรับแล้วส่ งคืน
ให้แก่ผนู ้ าํ ส่ งทันที หรื อจัดส่ งคืนแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่ องโดยเร็ ว

๕.๒ นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ลงรับใน ทขล.๑ และ ทขล.๓ จากนั้น
ส่ งให้ผเู ้ กี่ยวข้องดําเนินการต่อไป โดยบันทึกชื่ อหน่วยงานหรื อผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร ใน ทขล.๓
๕.๓ กรณี ที่ผรู ้ ับตามจ่าหน้าเป็ นผูร้ ับ ให้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับแล้วส่ งคืนให้
ผูน้ าํ ส่ งทันทีพร้อมทั้งให้แจ้งต่อนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ เพื่อลงใน ทขล.๑ และ
ทขล.๓ โดยมิชกั ช้า
๕.๔ กรณี เป็ นเจ้าหน้าที่สารบรรณ แต่ไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็ นนายทะเบียนฯ
หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ จะดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับนั้นใด ๆ ไม่ได้ ให้รีบนําส่ งแก่
นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ดําเนินการทันที
๕.๕ กรณี ที่ผรู ้ ับได้รับข้อมูลข่าวสารลับไว้ในครอบครองแล้วแต่ไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
กําหนดไว้ และมอบให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเร็ ว

๖. การเก็บรักษา ให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้ในที่ปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐกําหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็ นการเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
(ตามคําแนะนําขององค์การรักษาความปลอดภัย ) ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ กําหนดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่แน่ชดั ว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั เก็บ (เจ้าของเรื่ องหรื อ
นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ของแต่ละหน่วยงาน)
๖.๒ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับในตูน้ ิรภัยหรื อตูเ้ หล็กปิ ดล็อคด้วยกุญแจที่มนั่ คง

และจัดเก็บกุญแจในตูเ้ ก็บกุญแจรวมที่ปิดล็อคด้วยกุญแจที่มนั่ คงแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง ผูจ้ ดั เก็บกุญแจ
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่เฉพาะคือ นายทะเบียนฯ ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ หรื อเจ้าของเรื่ อง
๖.๓ ลงลายมือชื่อผูเ้ ปิ ด-ปิ ด, เวลาเปิ ด-ปิ ด, เวลาตรวจสอบและลายมือซื่ อผูต้ รวจสอบ
ทุกครั้ง (แบบ รปภ.๑๒)
๖.๔ สถานที่จดั เก็บข้อมูลข่าวสารลับและตูก้ ุญแจรวมต้องกําหนดมาตรการป้ องกัน
ทางลึกไว้ดว้ ย โดยกําหนดเป็ นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ หรื อพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดเพื่อป้ องกันการ
เข้าถึงของบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่
๖.๕ ข้อมูลข่าวสารลับที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการให้ผอู ้ าํ นวยการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการป้ องกันการเข้าถึงของบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่
๖.๖ ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ควรจัดเก็บลงใน
สื่ อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซี ดีรอม เทปบันทึกแล้วจัดเก็บเช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ในรู ปเอกสาร กรณี ที่จาํ เป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตอ้ งกําหนด
ตัวบุคคลที่จะเข้าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั (จํานวนที่จาํ กัดและแน่นอน) ไว้ดว้ ยอีกทางหนึ่ง
๗. การยืม การให้ยมื ข้อมูลข่าวสารลับมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๗.๑ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าผูย้ มื
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการจะยืมหรื อไม่ และผูย้ มื สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการรักษา
ความลับตามระเบียบนี้ได้หรื อไม่
๗.๒ อนุญาตให้ยมื ได้เฉพาะเรื่ องที่หน่วยงานเป็ นเจ้าของเรื่ องเท่านั้น หากผูย้ มื
ต้องการยืมเรื่ องที่หน่วยงานอื่นเป็ นเจ้าของเรื่ อง หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ต้องขออนุ ญาตหน่วยงานเจ้าของเรื่ องก่อนหรื อหากเป็ นไปได้ควรแนะนําให้ไปยืมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่ องโดยตรง
๗.๓ ให้นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ บันทึกการยืมในแบบบันทึกการ
ยืม (คําอธิ บาย ผนวก ๙) และจดแจ้งการยืมไว้ใน ทขล.๓ ด้วย
๘. การทําลาย เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ
เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารลับในครอบครอง (ทั้งที่จดั ทําขึ้นเองในฐานะเจ้าของเรื่ อง หรื อได้รับมาจาก
หน่วยงานอื่น) หมดความจําเป็ นใช้งาน หรื อจากการตรวจสอบเอกสาร (ทุก ๖ เดือน) พบว่า
หากเก็บไว้จะเป็ นภาระในการจัดเก็บให้เจ้าของเรื่ อง หรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําเรื่ องเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขออนุมตั ิทาํ ลายเป็ นลําดับแรก ผูม้ ีอาํ นาจในการสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับ
ควรให้เป็ นดุลพินิจโดยตรงของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพราะอยูใ่ นฐานะผูค้ รอบครองข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดยนิ ตินยั ซึ่ งมีวธิ ี ดาํ เนินการดังนี้

๘.๑ ข้อมูลข่าวสารชั้น “ลับที่สุด” หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถสั่งทําลาย
ข้อมูลข่าวสารชั้นความลับนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งส่ งหอจดหมายเหตุแห่งชาติก่อน หากพิจารณาเห็นว่า
มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งทําลาย เก็บไว้จะเสี่ ยงต่อการรั่วไหลอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐ (ต้องใช้ดุลพินิจว่าจําเป็ นอย่างยิง่ เท่านั้น เช่น การจลาจล หากไม่เข้า
องค์ประกอบนี้ ก็ควรให้ส่งหอจดหมายเหตุฯ เช่นเดียวกับ ข้อ ๘.๒)
๘.๒ ข้อมูลข่าวสารชั้น “ลับมาก” “ลับ” ให้ส่งรายชื่อข้อมูลข่าวสารลับที่จะทําลาย
ให้หอจดหมายเหตุฯ พิจารณาก่อนว่า ไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษาให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าหรื อไม่
เมื่อได้รับคําตอบก่อนแล้วจึงจะทําลายต่อไปได้
๘.๓ ขั้นตอนการดําเนิ นการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้ดาํ เนิ นการได้ภายหลัง
ดําเนินการข้อ ๘.๑ หรื อ ๘.๒ แล้ว
๘.๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ
มีนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานเป็ นประธาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่นอ้ ยกว่า
๒ คน (กรรมการต้องเข้าถึงชั้นความลับ ของข้อมูลข่าวสารลับที่จะทําลายด้วย)
๘.๓.๒ วิธีการทําลาย หากเป็ นกระดาษอาจกระทําได้โดยการเผา หรื อแปรรู ป
โดยเครื่ องย่อยกระดาษให้เป็ นเส้นหรื อชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่สามารถทราบข้อความของซาก
เอกสารลับนั้นได้ หากเป็ นวัสดุอื่นให้เผา หรื อทําลายด้วยวิธีการใด ๆ จนไม่ให้นาํ กลับมาใช้ได้
หรื อลบข้อความออกทั้งหมด
๘.๓.๓ จดแจ้งการทําลายข้อมูลข่าวสารลับไว้ใน ทขล.๓ ช่องดําเนินการ
โดยให้ระบุวนั เดือนปี ที่ทาํ ลาย
๘.๓.๔ จัดทําและลงรายการต่าง ๆ ใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ
เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี (คําอธิบาย ผนวก ๑๐)
๙. การปฏิบตั ิในเวลาฉุ กเฉิ น เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลข่าวสารลับตกอยูใ่ นความ
ครอบครองของฝ่ ายตรงข้าม หรื อบุคคลที่ไม่มีอาํ นาจหน้าที่ เมื่อเกิดการจลาจล ภาวะฉุ กเฉิ นคับขัน
อุปัทวเหตุ และภัยพิบตั ิต่าง ๆ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเตรี ยมการและปฏิบตั ิดงั นี้
๙.๑ จัดทํา ๑) แผนการเคลื่อนย้าย ๒) แผนการพิทกั ษ์รักษา ๓) แผนการ
ทําลายข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อเตรี ยมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
๙.๒ เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับใช้ตามแผนดังกล่าวที่สาํ คัญคือ อุปกรณ์การ
ทําลายข้อมูลข่าวสารลับ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายไว้ให้พร้อม และชี้แจงซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ให้เข้าใจวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ ึนอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

๙.๓ เมื่อสถานการณ์รุนแรงจนไม่สามารถพิทกั ษ์รักษาข้อมูลข่าวสารลับให้
ปลอดภัยได้จนต้องใช้แผนการทําลายขั้นสุ ดท้ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบทําลายข้อมูล
ข่าวสารลับกระทําด้วยความรวดเร็ วตามลําดับความสําคัญ เริ่ มจากชั้น “ลับที่สุด” เป็ นลําดับแรก
๑๐. กรณี สูญหาย กรณี ที่มีขอ้ มูลข่าวสารลับเกิดการสู ญหายหรื อรั่วไหลให้ดาํ เนิ นการ
ดังนี้
๑๐.๑ ให้ผทู ้ ี่ทราบข้อเท็จจริ งว่าเกิดการสู ญหายหรื อรั่วไหล ดําเนินการลดความ
เสี ยหายเบื้องต้น เช่น แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องยกเลิกชั้นความลับ แล้วรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ตนสังกัดทราบโดยเร็ ว
๑๐.๒ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับทราบการสู ญหาย รี บตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ ว เพื่อหาตัวผูก้ ระทําผิด และพิจารณาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
๑๐.๓ให้นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ บันทึกการสู ญหายใน ทขล.๓
๑๐.๔เมื่อทราบผลการสอบสวนถึงสาเหตุการสู ญหาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ควรกําหนดมาตรการป้ องกัน และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการสู ญหาย หรื อรั่วไหล
ซํ้าขึ้นอีก
๑๑. การเปิ ดเผย
๑๑.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่ง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ สั่งให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดโดยมีขอ้ จํากัด เช่น ให้ปกปิ ด
พยาน ผูใ้ ห้ปากคํา หรื อมีเงื่อนไขใด เช่น ห้ามสําเนาเพิ่มเติม หรื อเผยแพร่ แก่ผอู้ ื่นด้วยวิธีการใด ๆ
ก็เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจํากัด และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ โดยที่เจ้าหน้าที่ผสู้ ัง่ เปิ ดเผย
ไม่ตอ้ งรับผิด หากได้กระทําไปภายใต้เงื่อนไขตามมาตราดังกล่าวซึ่ งบัญญัติวา่ การเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด หรื อถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิด
หากเป็ นการกระทําโดยสุ จริ ตในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาํ เนินการโดย
ถูกต้องตามระเบียบ มาตรา ๑๖ ซึ่ งตามบทบัญญัติน้ ี คณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดระเบียบการรักษา
ความลับ ๒๕๔๔ ขึ้นใช้แล้วตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็ นต้นมา ระเบียบดังกล่าวนี้ ได้
กําหนดชั้นความลับ วิธีการรักษาความลับ เครื่ องหมายชั้นความลับ เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงชั้น
ความลับและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยความลับ ระเบียบนี้ จึงเป็ นแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
หากหน่วยงานของรัฐได้วางระเบียบไว้เช่นใด และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบนั้นแล้ว หาก
ระเบียบไม่รอบคอบทําให้เจ้าหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ควรเปิ ดเผย ก็ไม่สมควรที่
เจ้าหน้าที่ผเู ้ ปิ ดเผยข่าวสารลับนั้น ต้องรับผิดชอบเป็ นส่ วนตัว เพราะปฏิบตั ิตามระเบียบโดยสุ จริ ต
แล้ว ฉะนั้น ในทางปฏิบตั ิหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องกําหนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผย

ข้อมูลข่าวสารลับเป็ นการภายในหน่วยงานของตนไว้อีกเรื่ องหนึ่ง หรื อเพื่อความรอบคอบอาจเสนอ
ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ๆ พิจารณาก่อนว่าจะเปิ ดเผยได้
หรื อไม่ ก็น่าจะเป็ นหนทางปฏิบตั ิที่ดีกว่า
(๒) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒) มีคาํ สั่งให้เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป หรื อเฉพาะแก่บุคคลใด
เพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิง่ กว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรื อชี วติ ร่ างกาย สุ ขภาพ หรื อ
ประโยชน์อื่นของบุคคล และคําสัง่ นั้นได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนด
ข้อจํากัด หรื อเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ เช่น ลบ หรื อปิ ดทับ
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องห้ามสําเนาเพิ่มเติมหรื อแจกจ่ายให้แก่ผอู้ ื่นทุกกรณี
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ
พ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณี ดงั กล่าว เพราะข้อมูลข่าวสารของราชการ
แต่ละชั้นความลับย่อมมีความสําคัญอยูห่ ลายด้าน ซึ่ งประโยชน์แต่ละด้านอาจขัดกันได้มิใช่วา่
เมื่อเข้าข่ายเป็ นความลับแล้วจะเป็ นความลับที่เปิ ดเผยไม่ได้เสมอไป เพราะบางเรื่ องอาจเกี่ยวพันถึง
ประโยชน์ที่สาํ คัญกว่าการเป็ นความลับ มาตรา ๒๐ (๒) ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง (ดูกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๔๒) อาจวินิจฉัยได้วา่ ข้อมูลข่าวสารใดสมควรเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป หรื อเป็ นการเฉพาะแก่
บุคคลใด หากมีประโยชน์ที่สําคัญยิง่ กว่าเกี่ยวกับสาธารณะ ชีวติ ร่ างกาย สุ ขภาพ หรื อประโยชน์
อื่นของบุคคล หากการให้เปิ ดเผยได้ดาํ เนินไปโดยสมควรแก่เหตุ ซึ่งในการตัดสิ นใจเปิ ดเผย
ดังกล่าว อาจมีการลิดรอนสิ ทธิ ประโยชน์ของเอกชนบางประการก็ได้ แต่เพื่อรักษาประโยชน์ที่
สําคัญกว่า สมควรให้การคุม้ ครองแก่เจ้าหน้าที่ผใู ้ ช้ดุลพินิจให้ไม่ตอ้ งรับผิดส่ วนตัว ดังนั้น ความ
เสี ยหายที่เกิดแก่บุคคลใดย่อมจะต้องมีการเยียวยา มาตรา ๒๐ (๒) วรรคสอง จึงกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ผูเ้ สี ยหายอาจฟ้ องทางแพ่งเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากหน่วยงานของรัฐได้ ส่ วนโทษทางอาญาหากมีก็เป็ นเพียงบังคับตามโทษปรับ เพราะ
จะใช้โทษจําคุกแก่นิติบุคคลไม่ได้โดยสภาพอยูแ่ ล้ว สรุ ปว่า เจ้าหน้าที่ที่ส่งั เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ไม่ตอ้ งรับผิด แต่หน่วยงานของรัฐไม่พน้ ความรับผิดชอบ หากการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอาํ นาจเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
๑๕ ได้เป็ นการทัว่ ไป หรื อเฉพาะบุคคลจะต้องมีหน้าที่ครอบครอง หรื อควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
และเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) ข้าราชการพลเรื อน ข้าราชการฝ่ ายตุลาการที่เป็ นข้าราชการธุ รการ ข้าราชการ
ฝ่ ายอัยการที่เป็ นข้าราชการธุ รการ ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครู ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป
(๒) ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ผูซ้ ่ ึ งมีช้ นั ยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรี หรื อพันตํารวจตรี ข้ ึนไป
(๓) ข้าราชการตุลาการ ผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการตุลาการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๔) ข้าราชการอัยการ ผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการอัยการชั้น ๒ ขึ้นไป
(๕) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัดสุ ขาภิบาล ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ปลัดเมืองพัทยา
(๖) บุคคล หรื อคณะบุคคล ซึ่ งควบคุมการปฏิบตั ิงานของรัฐวิสาหกิจหรื อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่ งเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากอง หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
(๗) บุคคล หรื อคณะบุคคล ซึ่ งควบคุมการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอิสระของรัฐ
หรื อผูบ้ ริ หารระดับเลขาธิ การ ผูอ้ าํ นวยการ หรื อตําแหน่งอื่นที่มีอาํ นาจเช่นเดียวกันของหน่วยงาน
อิสระของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารดังกล่าว
(๘) บุคคล หรื อคณะบุคคล ซึ่ งควบคุมการปฏิบตั ิงานขององค์กร ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หรื อหัวหน้าสํานักงานองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรื อเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
๑๑.๒ นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวตาม ข้อ ๑๑.๑ แล้วกรณี ที่ขอ้ มูล
ข่าวสารลับที่ไม่ได้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่น้ นั ได้รู้ หรื อควรจะรู ้ขอ้ เท็จจริ งว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นได้
กําหนดชั้นความลับไว้แล้ว
จากบทบัญญัติในข้อนี้มีประเด็นข้อสังเกตว่า ข้อมูลข่าวสารลับแม้จะไม่ได้
แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้ แต่อาจเป็ นข้อมูลข่าวสารลับได้ ลักษณะข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่าย
ในกรณี น้ ี เช่น ข้อสอบ แบบทดสอบ สํานวนการสอบสวน คําพิพากษาก่อนอ่าน รายชื่อแต่งตั้ง
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสู งที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสมควรต้องรับรู ้
โดยนิตินยั ว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารลับจะเปิ ดเผยไม่ได้ แม้วา่ จะไม่ได้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับ
ไว้ก็ตาม จึงพอสรุ ปได้วา่ ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบการรักษาความลับ ๒๕๔๔ มีอยู่ ๓
ลักษณะคือ
๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
ที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย และได้กาํ หนดเครื่ องหมายชั้นความลับไว้แล้ว

๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุม้ ครองไม่ให้เปิ ดเผยคือ มาตรา ๑๕ (๖) เช่น
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล แม้วา่ ไม่แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้ก็ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
๓) ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๕๐ ของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ แม้จะไม่ได้
แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับไว้ แต่เจ้าหน้าที่ควรจะรู ้วา่ มีการกําหนดชั้นความลับไว้แล้ว
๑๑.๓ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖
บัญญัติไว้วา่ ให้หน่วยงานของรัฐส่ งมอบข้อมูลข่าวสารมาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี และมาตรา ๑๕
เมื่อครบ ๒๐ ปี แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่ งมีผล
เท่ากับเป็ นการกําหนดอายุของความลับโดยปริ ยาย กล่าวคือ เมื่อครบกําหนดอายุดงั กล่าวก็ตอ้ ง
เปิ ดเผย หรื อต้องพิจารณากันอย่างแน่ชดั ว่าสมควรเปิ ดเผยได้แล้วหรื อไม่ แต่กรณี ที่เห็นว่ายัง
ไม่ควรเปิ ดเผย สามารถขยายเวลากํากับไว้เป็ นการเฉพาะรายได้เกินคราวละ ๕ ปี สําหรับการส่ งให้
หอจดหมายเหตุฯ หรื อหน่วยงานที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกานั้น เพื่อมุ่งต่อการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติในขั้นการตรวจสอบคุณค่า ส่ วนจะเห็นสมควรเปิ ดเผยได้หรื อไม่ ต้องพิจารณาอีก
ในขั้นตอนต่อไป โดยหอจดหมายเหตุฯ หรื อหน่วยงานอื่นตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไว้
......................................................

บทที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ก่อนที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีผลบังคับใช้
เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ นั้น การรักษาความลับของทางราชการได้ถือปฏิบตั ิตาม รปภ. เอกสาร
ของระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รับร่ างระเบียบ
รักษาความลับ ๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้ยกเลิก รปภ.เอกสาร จึงมีท้งั เอกสารลับแบบพิมพ์ และเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบเดิมจะต้องนํามาปฏิบตั ิตามระเบียบใหม่น้ ี
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อเอกสารลับเดิมตาม รปภ.เอกสาร กับระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ มีความเชื่ อมโยงกันอย่างต่อเนื่ อง สามารถถ่ายโอนการปฏิบตั ิระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ จึงได้กาํ หนดบทเฉพาะกาลไว้ใน ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ เพื่อกําหนด
วิธีดาํ เนินการและการปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ข้ อ ๕๑
๑.๑ ให้เอกสารลับตามชั้นความลับตามระเบียบ รปภ. ๒๕๑๗ เป็ นข้อมูลข่าวสาร
ลับตามระเบียบนี้
๑.๒ ให้เอกสารลับชั้น “ปกปิ ด” ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ปรับเป็ นข้อมูลข่าวสาร
ลับชั้น “ลับ” ตามระเบียบนี้
๑.๓ ใบปกเอกสารลับ ชั้น “ลับที่สุด” (รปภ.๘) ชั้น “ลับมาก” (รปภ.๙) ชั้น “ลับ”
(รปภ.๑๐) ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด ส่ วนใบปกเอกสารลับชั้น
“ปกปิ ด” (รปภ.๑๑) ยกเลิกการใช้ เพราะไม่มีช้ นั ความลับนี้ ในระเบียบใหม่
๑.๔ แบบพิมพ์ รปภ.เอกสารต่าง ๆ ของระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ให้ใช้ต่อไปได้เท่าที่
ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ เช่น แบบ รปภ.๗ (ใบคุมเอกสารลับที่สุดหรื อลับมาก) รปภ.๑๒
(รายการเปิ ดปิ ดและการตรวจ) และรปภ.๑๓ (ใบรับรองการโอนเอกสารลับ) เป็ นต้น
๑.๕ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ, ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ, เจ้าหน้าที่นาํ สารและ
ผูอ้ ารักขาการนําสาร ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ต่อไปตามระเบียบนี้
๒. ข้ อ ๕๒ เมื่อระเบียบนี้ใช้มาครบ ๖ เดือน (เริ่ มใช้เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔) ใน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็ นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือว่าเป็ นวันเริ่ มต้นการใช้
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ อย่างสมบูรณ์เต็มรู ปแบบตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนั้น ก่อนที่จะ
ถึงวันครบ ๖ เดือน จึงให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ ดังนี้

๒.๑ สํารวจตรวจสอบเอกสารลับที่ได้จดั ทําขึ้นตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ หากมี
อายุครบ ๒๐ ปี (ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ลงมา) แล้วให้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ ถ้าไม่ได้กาํ หนดชั้นความลับใหม่ (ได้แก่ การเพิ่ม หรื อลดชั้นความลับ
หรื อคงความลับไว้เช่นเดิม) ให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับซึ่ งจะกลายเป็ นเอกสารหรื อข้อมูลข่าวสาร
ทัว่ ไปสามารถเปิ ดเผยได้ หรื ออาจดําเนิ นการทําลายในขั้นตอนต่อไปก็ได้
๒.๑.๒ ถ้ากําหนดชั้นความลับใหม่ จะต้องเก็บรักษาไว้ใช้ต่อไปโดยจะต้อง
ดําเนินการต่อเอกสารลับเหล่านั้นให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
กล่าวคือ
๒.๑.๒.๑ ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับจะต้องให้เหตุผลประกอบ
ชั้นความลับทุกฉบับ
๒.๑.๒.๒ นายทะเบียนฯ/ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ บันทึกรายการต่าง ๆ และ
เหตุผลประกอบชั้นความลับใน ทขล.๓
๒.๑.๒.๓
หากเอกสารฉบับดังกล่าวได้แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานใด
ต้องบันทึกรายการใน ทขล.๓ ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่ายเอกสารลับ
ฉบับนั้น บันทึกรายการใน ทขล.๑ และ ทขล.๓ ของหน่วยงานเหล่านั้นด้วย
๒.๒ ตรวจสอบเอกสารลับที่จดั ทําขึ้นตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ และอายุไม่ครบ
๒๐ ปี (ตั้งแต่ ๒๔ มิถุนาย ๒๕๔๔ ขึ้นไป)
๒.๒.๑ พิจารณาปรับชั้นความลับ (เพิ่ม, ลด, คงชั้นความลับไว้ตามเดิม หรื อ
ยกเลิกชั้นความลับ)
๒.๒.๒ กรณี ที่เอกสารลับยังคงมีความสําคัญ และกําหนดให้มีช้ นั ความลับ
ต่อไป ก็จะเป็ นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้ ให้ดาํ เนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑.๒ ตามที่ได้ให้
ข้อแนะนําไว้ขา้ งต้นแล้ว
๒.๒.๓ กรณี ที่ยกเลิกชั้นความลับ เอกสารลับดังกล่าวก็จะเป็ นเอกสารทัว่ ไป
เปิ ดเผยได้ หากหมดความจําเป็ นและไม่เป็ นภาระในการจัดเก็บให้ส่งคืนเจ้าของเรื่ องเดิม หรื อ
ดําเนินการทําลายตามขั้นตอนต่อไปก็ได้
๓. การดําเนินการตาม ข้ อ ๕๒ หากหน่วยงานของรัฐใดไม่สามารถกระทําได้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ก็ให้เสนอเรื่ องขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพิจารณาอนุญาตต่อไป
๔. การดําเนินการตาม ข้ อ ๕๒ เกี่ยวกับการปรับชั้นความลับซึ่ งหมายถึง การเพิ่มหรื อ
ลด หรื อยกเลิกชั้นความลับ หรื อรวมทั้งคงชั้นความลับเดิมไว้ เป็ นอํานาจของหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง

เท่านั้น หากได้รับมาจากหน่วยงานอื่น หน่วยงานที่ครอบครองไม่มีอาํ นาจปรับชั้นความลับ จะต้อง
รอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่ องแจ้งมาก่อนว่าจะให้ดาํ เนินการอย่างใด
๕. วิธีการสํ ารวจตรวจสอบเอกสารลับ ให้แยกเอกสารลับออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ
ครบ ๒๐ ปี แล้ว กับกลุ่มอายุไม่ครบ ๒๐ ปี จากนั้นแยกแต่ละกลุ่มอีกว่าหน่วยงานใดเป็ นเจ้าของ
เรื่ อง ถ้าหน่วยงานที่ทาํ การสํารวจเป็ นเจ้าของเรื่ อง ก็พิจารณาปรับชั้นความลับได้ แต่หากพบว่า
ไม่ได้เป็ นเจ้าของเรื่ อง ให้รักษาเอกสารลับไว้รอผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่ องแจ้งมา
ก่อนว่าจะปรับชั้นความลับอย่างไร แต่วธิ ี ง่ายที่สุดคือ ถ้าหมดความสําคัญให้ส่งคืนหรื อโอนให้
เจ้าของเรื่ องเดิมไปดําเนินการเอง ซึ่ งมีแผนภูมิวธิ ี ดาํ เนินการ ดังนี้

บทที่ ๖
บทบาทหน้ าทีข่ องหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไว้หลายประการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารข้อมูลข่าวสารของแต่ละ
หน่วยงาน เพราะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ย่อมจะรู ้เรื่ องภารกิจภายในหน่วยงานตนดีที่สุด
จึงสามารถพิจารณา หรื อใช้ดุลพินิจ หรื อดําเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
มีความอ่อนตัว คล่องตัวมากกว่าที่จะกําหนดไว้ในระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ให้เป็ นกฎตายตัว
เพราะอาจมีบางกรณี เป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสมยุง่ ยากต่อการปฏิบตั ิของหน่วยงานโดยไม่จาํ เป็ น
กับทั้งยังเป็ นไปตามหลักการกระจายความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ตามระเบียบได้กาํ หนดไว้ดงั นี้ คือ
๑. มอบหมายหน้ าทีไ่ ด้ แต่ ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกีย่ วกับการมอบอํานาจ
ได้แก่
๑.๑ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงาน
ของตน และอาจมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวตามความจําเป็ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อให้แก่
ส่ วนราชการส่ วนภูมิภาค ในกรณี ที่สามารถมอบอํานาจได้ตามกฎหมายบทที่ ๑ (ข้อ ๗) ในทาง
ปฏิบตั ิหวั หน้าหน่วยงานของรัฐจะมอบอํานาจดังกล่าวคือ การรักษาข้อมูลข่าวสารลับและการ
ดําเนินการทั้งมวลเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ที่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐสามารถมอบอํานาจได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตาม พรบ.ระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๕ การปฏิบตั ิราชการแทน (มาตรา ๓๘ (๗) - (๑๔)
และ(มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐) สําหรับรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ให้ยดึ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบอํานาจถือปฏิบตั ิอยู่
๑.๒ ผูม้ ีหน้าที่ตามข้อ ๑.๑ (ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย) ต้องดําเนินการรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย การให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารลับ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผใู ้ ดต้องกระทําโดยระมัดระวังในกรณี จาํ เป็ น
ให้กาํ หนดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิให้เหมาะสมแก่กรณี โดยคํานึงถึงการรักษาความลับและ
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามระเบียบนี้ (ดูบทที่ ๑ ข้อ ๗)
๑.๓ กําหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ แต่อาจมอบหมายให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อราชการส่ วนภูมิภาคได้ (ระเบียบข้อ ๑๖) การปฏิบตั ิให้เป็ นไปเช่นเดียวกับ
ข้อ ๑.๑ หลักปฏิบตั ิที่สาํ คัญคือ ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับเท่านั้น จึงจะสามารถให้เหตุผล
ประกอบ ส่ วนนายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยฯ เป็ นผูบ้ นั ทึกรายการใน ทขล.๓ เท่านั้น (ดูบทที่ ๒)

๒. ในส่ วนที่ระเบียบไม่ ได้ กาํ หนดเรื่องการมอบอํานาจไว้ ซึ่งจะมอบอํานาจให้ เจ้ าหน้ าที่
ตาม ข้ อ ๑.๑ หรือเจ้ าหน้ าทีอ่ ื่นดําเนินการก็ได้ ได้แก่
๒.๑ ข้อ ๙ หากเห็นสมควร อาจขอให้องค์การรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ
ประวัติ และพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ (ดูบทที่ ๑ ข้อ ๗,๘)
๒.๒ ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะกําหนดระเบียบใด
เพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ได้ ถ้าเห็นว่าเรื่ องใดจะก่อให้เกิดความยุง่ ยากโดยไม่เหมาะสม แต่ตอ้ งมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากัน หรื อดีกว่า แต่ควรหารื อและขอความเห็นชอบกับองค์การรักษาความปลอดภัย
ก่อน (ดูบทที่ ๗ ข้อ ๒)
๒.๓ ข้อ ๒๕ แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับภายในหน่วยงาน (ดูบทที่ ๓ ข้อ ๑)
๒.๔ ข้อ ๒๘ จัดระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานย่อย (ดูบทที่ ๓ ข้อ ๑)
๒.๕ ข้อ ๒๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับทุก ๖ เดือน
(นายทะเบียนฯ เป็ นประธาน เจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน (ต้องเข้าถึงชั้นความลับทุกชั้น
ที่ตรวจสอบ) เพื่อ ๑. ตรวจความถูกต้องในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ๒. ความมีอยูจ่ ริ งของข้อมูล
ข่าวสารลับตามทะเบียน ทขล.๓ และ ๓. พิจารณายกเลิกชั้นความลับส่ งคืนเจ้าของเรื่ องเดิม
หรื อขออนุมตั ิทาํ ลาย (ดูบทที่ ๓ ข้อ ๑)
๒.๖ ข้อ ๓๐ เมื่อสงสัยว่าเกิดการละเมิดการรักษาความลับ ให้แต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชกั ช้า (ดูบทที่ ๓ ข้อ ๒)
๒.๗ ข้อ ๓๑ กําหนดจํานวนเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ
เท่าที่จาํ เป็ นต่อภารกิจโดยยึดหลัก “จํากัดให้ทราบเท่าที่จาํ เป็ น” (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑)
๒.๘ ข้อ ๓๗ เป็ นผูอ้ นุญาตหรื อให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีอาํ นาจอนุญาตให้ส่งข้อมูล
ข่าวสารลับออกนอกบริ เวณหน่วยงานภายในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่นาํ สารและอาจมีผอู ้ ารักขา
การนําสารด้วยก็ได้ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๔)
๒.๙ ข้อ ๔๐ อนุญาตให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศ และส่ งออกนอก
ประเทศโดยทางโทรคมนาคม ไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อวิธีการอื่นใด (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๔)
๒.๑๐ ข้อ ๔๔ เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๖)
๒.๑๑ ข้อ ๔๕ อนุญาต หรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นอนุญาต ให้ยมื ข้อมูลข่าวสารลับ
สําหรับข้อ ๓๗ กับข้อ ๔๕ ระเบียบไม่ได้ระบุวา่ ต้องดําเนิ นการตามกฎหมายกําหนด ฉะนั้น อาจมี
ขอบเขตมอบหมายได้กว้างมากกว่าข้อ ๗ และข้อ ๑๖ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๗)

๒.๑๒ ข้อ ๔๖ สั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับทุกชั้นความลับ ชั้น “ลับที่สุด” ทําลายได้
โดยไม่ตอ้ งส่ งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งทําลาย
ส่ วนข้อมูลข่าวสารชั้น “ลับมาก” และชั้น “ลับ” ต้องส่ งให้หอจดหมายเหตุฯ พิจารณาก่อนว่า
ไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษาไว้เป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ การทําลายต้องแต่งตั้งคณะกรรมการทําลาย
มีนายทะเบียนฯ เป็ นประธาน และผูอ้ ื่นอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน เป็ นกรรมการ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๘)
๒.๑๓ ข้อ ๔๗ จัดให้มีแผนการปฏิบตั ิในเวลาฉุกเฉิ น ประกอบด้วย แผนการ
เคลื่อนย้าย แผนการพิทกั ษ์รักษา และแผนการทําลายข้อมูลเอกสารลับ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๙)
๒.๑๔ ดําเนินการ (สอบสวน) กรณี ได้รับรายงานว่า มีขอ้ มูลข่าวสารลับสู ญหาย
(ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑๐)
๒.๑๕ ข้อ ๔๙ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑๑)
๓. การปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๒ บทเฉพาะกาล (๑) การกําหนดชั้นความลับ ข้อมูลข่าวสารลับอายุเกิน ๒๐ ปี
และข้อ ๕๒ (๒) การกําหนดชั้นความลับข้อมูลข่าวสารลับภายใน ๒๐ ปี ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖ เดือนนับแต่วนั ที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ (๒๓ ธ.ค.๔๔) หากไม่เสร็ จให้
ขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ (ดูบทที่ ๕ ข้อ ๕๒)
............................................

บทที่ ๗
สิ่ งทีห่ น่ วยงานของรัฐต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบ
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖ ที่กาํ หนดว่า
“เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้หรื อไม่
ภายใต้เงื่อนไขใด และสมควรมีวธิ ี การมิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุม้ ครองข้อมูล
ข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ”
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ ๒๓ มิ.ย.๔๔ หน่วยงานของรัฐจึงจะต้องดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ
ในครอบครองตามที่ระเบียบกําหนดไว้ แยกเป็ น ๒ ระยะ คือ
๑. ระยะต้ น
๑.๑ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๑ (ดูบทที่ ๕ ข้อ ๑)
๑.๑.๑ สํารวจเอกสารลับชั้น “ปกปิ ด” ที่มีอยูต่ ามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ หากยังมี
ความสําคัญอยูต่ อ้ งเก็บไว้ใช้ต่อไปให้ปรับเป็ นชั้น “ลับ” แล้วบันทึกในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ตามกรณี หากไม่จาํ เป็ นต้องใช้ให้ส่งคืนเจ้าของเรื่ อง หรื อดําเนินการทําลายเพื่อไม่เป็ นภาระใน
การเก็บรักษา
๑.๑.๒ นายทะเบียนเอกสารลับ ผูช้ ่วยนายทะเบียนเอกสารลับ เจ้าหน้าที่นาํ สาร
ผูอ้ ารักขาการนําสาร ซึ่ งแต่งตั้งไว้ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ตาม
ระเบียบนี้
๑.๒ บทเฉพาะกาล ข้อ ๕๒ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ ธ.ค.๔๔ เป็ นต้นไป (ดูบทที่ ๕ ข้อ ๒)
๑.๒.๑ เอกสารลับ ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ อายุครบ ๒๐ ปี (จัดทําขึ้นตั้งแต่
ก่อน ๒๓ มิ.ย.๒๔) ต้องนํามากําหนดชั้นความลับใหม่เป็ นรายชิ้น แล้วบันทึกใน ทขล.๑-๒-๓
แล้วแต่กรณี หากไม่ดาํ เนิ นการให้ถือว่าเอกสารลับนั้นยกเลิกชั้นความลับโดยอัตโนมัติ
๑.๒.๒ เอกสารลับ ตามระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ อายุไม่ครบ ๒๐ ปี (จัดทําขึ้น
ตั้งแต่ ๒๓ มิ.ย.๒๔ – ๒๒ มิ.ย.๔๔ ) ให้สาํ รวจแล้วดําเนินการทางทะเบียนตามที่ระเบียบกําหนดไว้
๑.๒.๓ ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๑.๒ ให้เสร็ จภายในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๔๔ หาก
หน่วยงานของรัฐใดดําเนินการไม่ทนั ให้เสนอเรื่ องขออนุมตั ิขยายเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ หากไม่ขอขยายเวลาแสดงว่าได้ดาํ เนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
๑.๓ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการรักษาความลับ
ของหน่วยงาน ยํ้าให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข วิธีการที่ระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๒ (ดูบทที่ ๗ ข้อ ๑)

๑.๔ ออกคําสั่งมอบความไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ถึงชั้นความลับ โดย ๑. หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองความไว้วางใจ (แบบ รปภ.๓)
(ก่อนลงนามในแบบ รปภ.๓ อาจขอให้องค์การ รปภ.ตรวจสอบประวัติฯ ก่อนก็ได้) ๒. บันทึก
ทะเบียนความไว้วางใจ (แบบ รปภ.๔) ๓. ถ้าให้เข้าถึง “ลับที่สุด” หรื อ “ลับมาก” ให้บนั ทึก
ในแบบ รปภ.๕ ๔. ออกคําสั่งอนุญาตให้บุคคลกําหนดชั้นความลับ (ดูบทที่ ๑ ข้อ ๗)
๑.๕ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ผมู ้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ (ควรดูกฎหมาย
เกี่ยวกับการมอบอํานาจประกอบด้วย) (ดูบทที่ ๑ ข้อ ๗ และบทที่ ๒ ข้อ ๒)
๑.๖ ออกคําสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับ
(เจ้าหน้าที่นาํ สาร และผูอ้ ารักขาการนําสารด้วย ถ้ามี) (ดูบทที่ ๓ ข้อ ๑)
๑.๗ ออกคําสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
(ดูบทที่ ๓ ข้อ ๒)
๑.๘ ออกคําสั่งกําหนดวิธีการส่ งข้อมูลข่าวสารออกนอกหน่วยงาน (ดูบทที่ ๔ ข้อ
๔) (ข้อ ๑.๓ – ๑.๘ อาจจัดทําเป็ นคําสั่งฉบับเดียวรวมกันทั้งหน่วยงาน หรื ออาจจะแยกกันก็ได้
แล้วแต่ความจําเป็ นและความเหมาะสมแต่ละหน่วยงาน (ผนวก ๑)
๑.๙ จัดทําหรื อจัดหาทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ ง (ทขล.๒) ทะเบียนควบคุม (ทขล.๓) ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ
(สําหรับปิ ดทับข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งภายในหน่วยงานเดียวกัน ต้องจัดทําเป็ นสี ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี คือ ลับที่สุด : สี เหลือง, ลับมาก : สี แดง, ลับ: สี น้ าํ เงิน) (ผนวก ๔) ใบตอบรับ
(แนบไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารให้ผรู ้ ับลงชื่อแล้วส่ งกลับคืนมายังผูส้ ่ งเก็บรักษาไว้) บันทึกการยืม
(ผนวก ๙) และใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ (ผนวก ๑๐)
๑.๑๐ กําหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ จัดทําแผนปฏิบตั ิในเวลา
ฉุ กเฉิ น คือ แผนเคลื่อนย้าย แผนการพิทกั ษ์รักษา และแผนการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ (ดูบทที่ ๔
ข้อ ๙)
๑.๑๑ ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี ขอ้ มูลข่าวสารสู ญหาย
(ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑๐)
๑.๑๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับทุกชั้น
ความลับ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๘) และพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับ (ดูบทที่ ๔ ข้อ ๑๑)
หมายเหตุ หน่วยงานของรัฐควรดําเนินการข้อ ๑-๙ ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วทุกแห่ง
ควรจะได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับผ่านมาแล้วหลายครั้ง

๒. ระยะถัดไป
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง มีหน้าที่และขอบเขตภารกิจแตกต่างกัน
จึงมีขอ้ มูลข่าวสารลับในครอบครองดูแลต่างกันตามไปด้วย ทั้งในด้านของความสําคัญ ลักษณะ
จํานวน ประเภท และวิธีการจัดทําดําเนิ นการทั้งปวง ฉะนั้น ข้อมูลข่าวสารลับของบางหน่วยงาน
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามที่ระเบียบการรักษาความลับกําหนดไว้ หรื อหากปฏิบตั ิก็อาจก่อให้เกิด
ความยุง่ ยากในการดําเนินการ เช่น ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล (ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา
ระเบียนคนไข้ เอกสารทางการเงิน การประกอบธุ รกิจ) ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้มีอยูจ่ าํ นวนมาก
ในทุกหน่วยงาน ซึ่ งกฎหมายให้ถือว่าเป็ นความลับ เมื่อเป็ นความลับแล้ว ระเบียบกําหนดให้แสดง
เครื่ องหมายชั้นความลับไว้ที่ตวั ข้อมูลข่าวสาร แต่บางหน่วยงานไม่สามารถกระทําได้ เพราะได้
ครอบครองประวัติบุคคลไว้จาํ นวนมาก เช่น กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ส่ วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เป็ นต้น
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ จึงได้กาํ หนดให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมี
อํานาจกําหนดระเบียบการใดเพื่อปฏิบตั ิเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ได้ หากเห็นว่าการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่กาํ หนดไว้จะก่อให้เกิดความยุง่ ยากโดยไม่เหมาะสม จึงสามารถกําหนดวิธีการรักษา
ความลับในเรื่ องนั้น ๆ ด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากันหรื อดีกว่าแทนก็ได้
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามวิธีการที่ระเบียบนี้กาํ หนดไว้
ในเรื่ องใดก็สามารถกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานขึ้นใช้เฉพาะ
เป็ นการภายในหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิไว้เฉพาะเรื่ องที่ปฏิบตั ิไม่ได้
ตามระเบียบเท่านั้นก็ได้ แต่การกําหนดวิธีการปฏิบตั ิใด ๆ จะต้องไม่ขดั กับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
๒๕๔๐ ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทของระเบียบนี้ สําหรับในส่ วนอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบตั ิได้ตาม
ระเบียบกําหนดไว้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งนํามากําหนดไว้ ดังนั้น กระบวนการจัดทําระเบียบขึ้นใช้เป็ นการ
ภายในของหน่วยงาน จึงไม่จาํ เป็ นต้องไปกําหนดเป็ นรายหัวข้อเหมือนกับระเบียบรักษาความลับ
๒๕๔๔ เพียงแต่ให้หยิบยกประเด็น หรื อเฉพาะเรื่ องที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามระเบียบมากําหนด
วิธีการปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นแทน ส่ วนอื่นที่ไม่ได้แก้ไขก็ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบต่อไป ซึ่ งจะช่วยให้
การจัดทําระเบียบภายในรวดเร็ วและกระชับมากยิง่ ขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อได้จดั ระเบียบภายใน
เสร็ จแล้ว สมควรเสนอมาให้องค์การรักษาความปลอดภัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็ นทางการต่อไป
...........................................

บทที่ ๘
เปรียบเทียบ รปภ.เอกสาร ๒๕๑๗ กับระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
รปภ.เอกสาร ๒๕๑๗
๑. จัดทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจทัว่ ไปของ ครม.
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔
๒. ไม่มีผรู้ ักษาการ (ในทางปฏิบตั ิมี
“คณะกรรมการประสานการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ รปภ.๒๕๑๗ สังกัด สนง. สมช.
เป็ นหน่วยงานดูแล)
๓. ไม่กาํ หนดระยะเวลาทบทวน หรื อ
แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
๑. เป็ นอนุบญั ญัติ (กฎหมายลูก) ของ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่
บัญญัติไว้ใน ม.๑๖
๒. นายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

๓. ทุก ๕ ปี เป็ นอย่างน้อย ให้ นรม.จัดให้มี
การทบทวนการปฏิบตั ิ และพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติม
๔. วัตถุประสงค์ เพื่อป้ องกันการจารกรรม ๔. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปฏิบตั ิกบั ข้อมูล
(ปกปิ ดเป็ นหลัก)
ข่าวสารลับที่มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย
(เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น)
๕. นิยามศัพท์
๕. นิยามศัพท์
๕.๑ “การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
๕.๑ ไม่ได้กาํ หนด “การรักษาความลับ
เอกสาร” (รปภ.เอกสาร) คือ มาตรการที่
ของทางราชการ” ไว้
กําหนดขึ้นสําหรับปฏิบตั ิต่อเอกสารลับ
เพื่อป้ องกันมิให้ผไู ้ ม่มีอาํ นาจหน้าที่ได้ล่วงรู้
หรื อเข้าถึงเอกสารนั้น
๕.๒ “เอกสาร” หมายความถึง ข่าวสารที่
๕.๒ “ข้อมูลข่าวสาร” (กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.
บันทึกไว้ในแบบใด ๆ รวมทั้งสิ่ งที่พิมพ์
ข้อมูลข่าวสารฯ) หมายความว่า สิ่ งที่สื่อ
ความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ งข้อมูล
เขียน วาด ระบายสี แถบบันทึก ภาพถ่าย
หรื อสิ่ งใด ๆ ไม่วา่ การสื่ อความหมายนั้น
ฟิ ล์ม และสิ่ งอื่น ๆ ในทํานองนี้
จะทําได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเอง หรื อโดย
ผ่านวิธีการใด ๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้
ในรู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม

รปภ.เอกสาร ๒๕๑๗

ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การบันทึกโดย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาํ ให้สิ่ง
ที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
๕.๓ “สิ่ งที่เป็ นความลับของทางราชการ”
๕.๓ “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า
หมายความถึง เอกสาร บริ ภณ
ั ฑ์ ยุทธภัณฑ์
ข้อมูลข่าวสารตาม ม.๑๔ หรื อ ม.๑๕ ที่มี
คําสั่งไม่เปิ ดเผย และอยูใ่ นความครอบครอง
ที่สงวน และสิ่ งอื่น ๆ ในทํานองนี้
หรื อควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะ
ตลอดจนข่าวสารที่ถือว่าเป็ นความลับของทาง
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
ราชการซึ่ งส่ งถึงกันด้วยคําพูด หรื อด้วย
หรื อเกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดให้มี
วิธีการอื่นใด
ชั้นความลับเป็ นชั้นลับ ชั้นลับมาก หรื อ
ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึง
การปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
๖. ใช้บงั คับแก่ส่วนราชการทั้งปวง ส่ วนราชการ ๖. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะกําหนด
ใดมีเหตุพิเศษ ต้องมีระเบียบเฉพาะเรื่ องที่ขดั
ระเบียบการใด เพื่อปฏิบตั ิเพิ่มเติมจาก
หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัด
ระเบียบนี้ก็ได้ และถ้าเห็นว่าการปฏิบตั ิ
ขออนุมตั ิต่อ ครม.เพื่อวางระเบียบสําหรับ
ตามระเบียบนี้ในเรื่ องใดจะก่อให้เกิดความ
ราชการนั้นเป็ นกรณี ไป
ยุง่ ยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ จะกําหนดวิธีการรักษาความลับ
ในเรื่ องนั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากัน หรื อดีกว่าแทนก็ได้
๗. บุคคลที่เข้าถึงชั้นความลับต้ องผ่านการ ๗. อาจขอให้องค์การรักษาความปลอดภัย
ช่วยตรวจสอบประวัติฯ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
กับความลับก็ได้ (หมายความว่า ไม่ตอ้ ง
จากองค์การรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบก็ได้)
๘.
ชั้นความลับมี ๔ ชั้น คือ ปกปิ ด ลับ
๘. ชั้นความลับมี ๓ ชั้น คือ ลับ, ลับมาก,
ลับมาก และลับที่สุด
ลับที่สุด

รปภ.เอกสาร ๒๕๑๗
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
๙. ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ ระบุตาํ แหน่ง ๙. เป็ นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไว้แน่นอน
แต่อาจมอบหมายหน้าที่ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ตามความจําเป็ น ในกรณี
ลับที่สุด : ตั้งแต่อธิ บดี หน.คณะทูต ผช.
ที่สามารถ
ทูต
ฝ่ ายทหารหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
ลับมาก : ตั้งแต่ ผอก.ผูบ้ งั คับการกรม ผบ.
มอบอํานาจได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้
จนท.ที่เกี่ยวข้อง แม้ไม่มีอาํ นาจกําหนด
หมวดเรื อ ผูบ้ งั คับการกองบิน หรื อ
ชั้นความลับได้ชวั่ คราวแต่ตอ้ งรี บเสนอ
เทียบเท่าขึ้นไป
ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาโดยเร็ ว
ลับและปกปิ ด : หนฝ. ผบ.ร้อย ผบ.เรื อ ชั้น
๓
ผูบ้ งั คับหมวดบิน หรื อ
เทียบเท่า
๑๐. ไม่ตอ้ งให้เหตุผลประกอบการกําหนด
๑๐. ผูม้ ีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับ ต้องให้
ชั้นความลับ
เหตุผลประกอบชั้นความลับไว้ทุกเรื่ อง เพื่อ
แจ้งให้แก่ผทู ้ ี่มาขอข้อมูลข่าวสารว่าเปิ ดเผย
ไม่ได้เพราะเหตุใด
๑๑. ต้องแสดงชื่อส่ วนราชการเจ้าของเรื่ องที่
๑๑. ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เอกสาร (ถ้ามี) ชุดที่ของจํานวนชุดทั้งหมด
เรื่ อง (อาจมีหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้) เลขที่
และหมายเลขหน้าของจํานวนหน้าทั้งหมด
ชุด
ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารชั้น “ลับที่สุด”
ของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของ
“ลับมาก” ทุกหน้า ส่ วนชั้น “ลับ” และ
จํานวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูล
“ปกปิ ด” ให้แสดงชื่อส่ วนราชการเจ้าของ
ข่าวสารลับ (ข้อสังเกต : ไม่ได้ระบุตาํ แหน่ง
เรื่ อง ที่เอกสาร (ถ้ามี) ชุดที่ของจํานวนชุด
ที่ตอ้ งแสดงไว้)
ทั้งหมด จํานวนหน้าทั้งหมดของเอกสารนั้น
ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารเฉพาะหน้าแรก
เท่านั้น
๑๒. เอกสารลับอาจจะลดชั้น เพิ่มชั้น หรื อ
๑๒.ข้อมูลข่าวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัย
ยกเลิกชั้นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร มีคาํ วินิจฉัยให้
ยินยอมจากเจ้าของเรื่ องเดิมแล้ว
เปิ ดเผยโดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อเงื่อนไขใดให้
ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับ

รปภ.เอกสาร
๑๓. การตรวจสอบเอกสารลับ กระทําทุก ๖
เดือน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนาย
ทะเบียนเอกสารลับ
๑๔. ทะเบียนเอกสารลับ รวมไว้ในฉบับเดียว
คือ แบบ รปภ.๑๙

แล้ว เว้นแต่มีการฟ้ องร้องคดีต่อศาล และ
ศาลมีคาํ สัง่ หรื อคําพิพากษา
เป็ นอย่างอื่น
ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
๑๓. ให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อย
ทุก ๖ เดือน
๑๔. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมี ๓ ชนิด
คือ
นายทะเบียนรับ (ทขล.๑) ใช้รับข้อมูล
ข่าวสารลับ
นายทะเบียนส่ ง (ทขล.๒) ใช้ส่งข้อมูล

๑๕. การจัดทําสําเนาเพิ่มเติม หรื อแปล ต้องขอ
อนุญาตเจ้าของเรื่ องเดิมทุกครั้ง ยกเว้นกรณี
เร่ งด่วน แต่ตอ้ งแจ้งเหตุผล และจํานวนที่
สําเนา หรื อแจ้งเหตุผลการแปล และส่ งสําเนา
การแปลให้เจ้าของเรื่ องเดิมทราบโดยเร็ วที่สุด
๑๖. การทําลายเอกสารลับ ต้องขออนุญาต
เจ้าข้องเรื่ องเดิมก่อนทําลายได้โดยไม่ตอ้ ง
ส่ งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตรวจดู
ก่อน

ข่าวสารลับ
ทะเบียนคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)
๑๕. การสําเนา การแปล การเข้ารหัส
ถอดรหัส หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล
ข่าวสารลับ สามารถทําได้ เพียงแต่บนั ทึก
จํานวนชุด
ยศ ชื่อ ตําแหน่งของผูด้ าํ เนินการ และชื่อ
หน่วยงานของรัฐไว้ที่ตน้ ฉบับที่ครอบครอง
๑๖. ไม่ตอ้ งขออนุญาตเจ้าของเรื่ องเดิม โดยเป็ น
อํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งมี
หลักเกณฑ์ที่สาํ คัญ คือ ชั้นลับที่สุด หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสามารถสั่งทําลายได้
หากพิจารณาว่ามีความจําเป็ น เพราะเสี่ ยง
ต่อการรั่วไหล และจะเกิดอันตรายแก่
ผลประโยชน์แห่งรัฐ ชั้นลับมาก และ ชั้น
ลับ ก่อนทําลายต้องเสนอรายชื่อข้อมูล
ข่าวสารลับที่จะทําลายให้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติตรวจก่อนว่าจะเก็บไว้เป็ นเอกสาร

ประวัติศาสตร์ หรื อไม่ หากไม่ประสงค์
จะเก็บก็ให้ดาํ เนิ นกรรมวิธีทาํ ลายได้ตาม
ระเบียบฯ ที่กาํ หนด
..............................................

บทที่ ๙
สรุป
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็ นระเบียบที่กาํ หนด
วิธีปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ งหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผย
โดยให้ถือว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารลับ การที่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐจะสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรลุวตั ถุประสงค์ของระเบียบที่กาํ หนดนั้น สิ่ งสําคัญประการแรกจะต้อง
ทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ระเบียบนี้ เป็ นอนุบญั ญัติ หรื อกฎหมายลูกบทของ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร ๒๕๔๐ ที่มีเจตนารมณ์เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับรู ้เป็ นหลัก
ส่ วนข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยไม่ได้ ซึ่ งเป็ นข้อยกเว้นให้ปฏิบตั ิตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว วิธีการปฏิบตั ิของระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔
จึงกําหนดไว้ไม่ค่อยจะเคร่ งครัดรัดกุมเทียบเท่ากับ มาตรการ รปภ.เอกสารของระเบียบ รปภ.๒๕๑๗
อันเป็ นระเบียบการรักษาความลับของทางราชการที่ใช้ปฏิบตั ิมาแต่เดิม ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ป้ องกันภัยจาก “การจารกรรม” จึงได้มอบเอกสารสิ ทธิ์ ให้แก่เจ้าของเรื่ องเดิม ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ง
ตามระดับชั้นยศที่ระเบียบกําหนดไว้ สามารถใช้ดุลพินิจมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยเอกสารในครอบครอง
ดูแลให้เป็ นเอกสารลับได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดชั้นความลับ
คล้ายกัน คือ เพ่งเล็งต่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดการรั่วไหลไปยังบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่
แต่เอกสารลับที่กาํ หนดขึ้นตามมาตรการ รปภ.เอกสารนี้จะไม่เปิ ดเผยแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากหมดความจําเป็ นก็จะทําลายด้วยการเผาเป็ นหลัก เพื่อไม่ให้ร่องรอย
ของข้อมูลข่าวสารหลงเหลืออยู่
โดยที่ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เกี่ยวพันยึดโยงอยูก่ บั พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
ที่ยดึ หลักว่าการปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น จึงมีบทบัญญัติเพื่อจํากัดขอบเขตข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ ง
เปิ ดเผยไว้เฉพาะที่กาํ หนดไว้ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ เท่านั้น เพื่อต้องการให้หน่วยงานของ
รัฐ มีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับได้เท่าที่จาํ เป็ นตามกรอบที่กาํ หนดไว้ และจะต้องใช้ดุลพินิจ
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยกําหนดว่า เมื่อมีคาํ สั่งไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่ องใดจะต้องให้
เหตุผลประกอบด้วยทุกครั้งว่า เพราะเหตุใดจึงไม่เปิ ดเผย ซึ่งเหตุผลนี้จะต้องสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ หรื อ มาตรา ๑๕ ด้วย เพื่อแจ้งแก่ผมู ้ าขอดู
ข้อมูลข่าวสาร และอาจมีคาํ สั่งให้เปิ ดเผยก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
มากกว่าการจะสงวนไว้เป็ นความลับ หรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจําเป็ นต้องทราบข้อมูลข่าวสาร
เหล่านั้น ซึ่ งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงเสมือนเป็ นผูต้ รวจสอบการใช้ดุลพินิจ
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งบางกรณี อาจสร้างปั ญหายุง่ ยากให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารลับอยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะบางเรื่ องก็ก้ าํ กึ่งระหว่างการสั่งให้สงวนไว้เป็ นความลับ กับสั่งให้
เปิ ดเผย เพราะความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเป็ นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมาก
ตามหลักการรักษาความปลอดภัย คือ การมีจิตสํานึกในการป้ องกันภัยไว้ก่อน
ความยุง่ ยากอีกประการหนึ่ง คือ แม้วา่ ได้ตดั สิ นใจสั่งให้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นความลับ
แต่ก็มีช้ นั ความลับอยู่ ๓ ประเภท ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าจะกําหนดให้อยูใ่ นชั้นความลับใดจึงจะ
เหมาะสม เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ช้ ีวดั เป็ นตัวกําหนดที่แน่นอนไว้จาํ เป็ นต้องอาศัยประสบการณ์
ที่สงั่ สมมายาวนานพอสมควร จึงจะเกิดทักษะและปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีดุลยภาพระหว่างการรักษา
ความปลอดภัย กับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ เมื่อได้สั่งให้เป็ นข้อมูลข่าวสารลับ
แล้วก็ยงั ต้องมีกรรมวิธีที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพิ่มมากขึ้นเป็ นพิเศษกว่าข้อมูลข่าวสารตามปกติทว่ั ไปอีกด้วย
จากสภาพการณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้พยายามที่จะเสนอหลักคิด แนวทางและ
วิธีดาํ เนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้มีความรู ้ ความเข้าใจ และช่วยพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยพยายามอธิ บายขยายความ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้ให้เห็น
อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างไรก็ตามแนวคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้นาํ เสนอไว้ในเอกสารฉบับนี้
คงไม่ใช่สูตรสําเร็ จที่จะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องสามารถดําเนินการกับข้อมูลข่าวสารลับ
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถูกต้องเหมาะสมขึ้นโดยทันทีทนั ใด
เพราะมีขอ้ จํากัดสําคัญบางประการ กล่าวคือ เนื่องจาก ความลับ เป็ นนามธรรม จําเป็ นต้องใช้
จินตนาการและประสบการณ์ประกอบด้วย จึงจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานรักษาข้อมูลข่าวสารลับมี
ผลสัมฤทธิ์ โดยจะต้องใช้เวลาศึกษาทําความเข้าใจและนําไปประกอบการปฏิบตั ิงานอีกระยะหนึ่ง
ก็น่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
อนึ่ง เนื่องจากระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ เป็ นระเบียบใหม่ ที่บญั ญัติข้ ึนภายใต้
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ซึ่ ง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักอุดมคติตามแนวทางประชาธิ ปไตยที่มี
เจตนารมณ์มุ่งให้ประชาชนส่ วนร่ วมในการบริ หารกิจการบ้านเมืองและการปกครอง จึงให้สิทธิ
แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการเพิ่มมากขึ้น บทบัญญัติต่าง ๆ

จึงเปิ ดกว้างมาก โดยมีบางกรณี อาจเป็ นปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานด้านความมัน่ คง
พอสมควรเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารลับตามมาตรา ๑๔ ที่มี
อายุครบ ๗๕ ปี และมาตรา ๑๕ ที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ให้ถือว่าไม่เป็ นความลับแล้ว ให้นาํ ส่ ง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติคดั เลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารลับโดยปริ ยาย วิธีปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับเช่นนั้น ความลับจะสิ้ นสุ ดลงโดยอายุ
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ข้อมูลข่าวสารลับบางกรณี เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน (sensitive) และสมควร
ดํารงคงเป็ นความลับต่อไปอีกยาวนาน (แม้วา่ จะขอต่ออายุได้คราวละ ๕ ปี ก็ตาม) เพราะหาก
เปิ ดเผยแล้ว และมีการนําข้อมูลข่าวสารนั้นออกเผยแพร่ อาจจะไปขัดกับกฎหมายหรื อระเบียบอื่น
อีกก็ได้ นอกจากนี้ ในกรณี เดียวกันยังเป็ นการโอนความรับผิดชอบการปรับชั้นความลับไปให้
หอจดหมายเหตุฯ อีกทอดหนึ่ง เพราะจะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า ข้อมูลข่าวสารลับเหล่านั้น
สามารถจะเปิ ดเผยได้หรื อไม่ ซึ่ งขัดกับวิธีปฏิบตั ิตามระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๒๓ ที่
กําหนดว่า “การปรับชั้ นความลับต้ องกระทําโดยผู้มีอาํ นาจกําหนดชั้ นความลับเจ้ าของเรื่องเดิม
เท่านั้น...”
อย่างไรก็ดี ระเบียบรักษาความลับ ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กําหนดให้นายกรัฐมนตรี จัดให้มีการ
ทบทวนการปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม เมื่อใช้มาครบ ๕ ปี แล้ว
ซึ่ งเมื่อถึงเวลานั้น ก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะได้รวบรวมสรุ ปประเด็นปั ญหา
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุ งแก้ไขระเบียบนี้ให้เป็ นไปอย่างบูรณาการ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม สามารถสนองตอบได้ท้งั สองมิติคือ มิติดา้ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
และมิติดา้ นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
อันเป็ นจุดเริ่ มต้นของพัฒนาการที่สาํ คัญในการปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ให้กา้ วหน้าไปอีกชั้นหนึ่ง
................................................

ภาคผนวก
ประกอบการปฏิบัตงิ านว่ าด้ วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

-ก(ผนวก ๑)

ตัวอย่ าง
คําสั่ งมอบหมายหน้ าทีใ่ ห้ เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ

- ตัวอย่างที่ ๑ –
คําสั่ ง (ชื่ อหน่ วยงานของรัฐ หรือตําแหน่ งของผู้มีอาํ นาจออกคําสั่ ง)
ที่
/ปี (พ.ศ.) ทีอ่ อกคําสั่ ง
เรื่อง มอบหมายหน้ าที่ราชการ
.........................................
เพื่อให้การดําเนิ นการต่อข้อมูลข่าวสารลับของ ......(หน่วยงานของรัฐ) เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถรักษาความลับของทางราชการได้ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๗ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๐
ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๕ แห่งระเบียบดังกล่าว ..... (ชื่อตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) จึงมอบหมาย
หน้าที่ให้ ..... (เจ้าหน้าที่ของรัฐ+ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
๑. การรักษาข้อมูลข่าวสารลับ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับ และมอบหมายความ
ไว้วางใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ
๑.๑ ให้ (รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่าผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ หรื อเทียบเท่าผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์หรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า...... ฯลฯ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งเท่านั้น และควรเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่งที่มีอาํ นาจกํากับดูแลหน่วยงานย่อยทั้งหมดของหน่วยงานของรัฐ)
๑.๑.๑ รับผิดชอบควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลข่าวสารลับของ (ชื่ อหน่วยงาน
ของรัฐ) ให้ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ รวมทั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน (หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ) ตามเงื่อนไข ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดไว้ให้กระทําได้
๑.๑.๒ พิจารณาอนุญาตเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารลับและกําหนดเงื่อนไขในการ
เปิ ดเผยให้เหมาะสมแก่กรณี โดยคํานึงถึงประสิ ทธิ ภาพการรักษาความลับตามระเบียบนี้
(ข้อนี้อาจมอบให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานพิจารณาแทนน่าจะเหมาะสมมากกว่า
เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็ นองค์คณะแทนบุคคล)
๑.๒ ให้...... (รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์หรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่า
หัวหน้าส่ วนหรื อเทียบเท่า พนักงานระดับ ๗ ระดับ ๘ หรื อเทียบเท่า นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ... ฯลฯ) เข้าถึงความลับชั้น “ลับที่สุด” ชั้น “ลับมาก” และ
ชั้น “ลับ” เฉพาะข้อมูลข่าวสารลับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
๑.๓ สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในคําสั่งนี้ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
ที่ได้รับมอบหมายในข้อ ๑.๒ พิจารณามอบหมายให้เข้าถึงความลับเป็ นเรื่ อง ๆ หรื อเป็ นรายกรณี
เฉพาะชั้น “ลับ” เท่านั้น

-๒๒. การกําหนดชั้นความลับ (ให้ดูระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินหรื อ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วย ประกอบด้วยว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
สามารถมอบอํานาจให้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งหรื อบุคคลใดได้บา้ ง)
๒.๑ ให้รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่ามีอาํ นาจ
กําหนดชั้นความลับชั้น “ลับที่สุด” ชั้น “ลับมาก” และชั้น “ลับ”
๒.๒
ให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์หรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า
และผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่า หรื อตําแหน่งอื่น ๆ มีอาํ นาจกําหนดชั้นความลับชั้น “ลับมาก”
และชั้น “ลับ”
๓. การส่ งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริ เวณหน่วยงานภายในประเทศและส่ งออก
นอกประเทศ (นอกเหนื อจากวิธีการปกติ ซึ่ งโดยเจ้าหน้าที่นาํ สารสําหรับการส่ งในประเทศหรื อ
ทางถุงเมล์การทูต หรื อเจ้าหน้าที่การทูต สําหรับการส่ งออกนอกประเทศ)
ให้รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
หรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า (ผูใ้ ดผูห้ นึ่ งหรื อจะให้มีผคู ้ วบคุมเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง
ก็ได้) พิจารณาส่ งข้อมูลข่าวสารลับในความรับผิดชอบออกนอกบริ เวณหน่วยงานในประเทศ
และ/หรื อออกนอกประเทศ ทางโทรคมนาคม ทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อวิธีการอื่นใดก็ตาม
โดยให้คาํ นึงถึงประสิ ทธิ ภาพการรักษาความลับตามระเบียบนี้ดว้ ย
๔. การยืนยันข้อมูลข่าวสารลับ
ให้รองผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
หรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า (ผูใ้ ดผูห้ นึ่ งหรื อจะให้มีผคู ้ วบคุมเพิม่ อีกชั้นหนึ่ง
ก็ได้) พิจารณาให้หน่วยงานอื่นยืมข้อมูลข่าวสารลับในความรับผิดชอบ
๕. ให้ผทู ้ ี่รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน ข้อ ๑ – ข้อ ๔ พิจารณาดําเนิ นการให้เป็ นไป
ตามวิธีการหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระเบียบนี้กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ เดือน ปี ที่ออกคําสั่ง
(ลงชื่อ) .............................................
(ยศ, ชื่อเต็มของผูอ้ อกคําสัง่ )
ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- ตัวอย่างที่ ๒ –
คําสั่ ง (ชื่ อหน่ วยงานของรัฐ หรือตําแหน่ งของผู้มีอาํ นาจออกคําสั่ ง)
ที่
/ปี (พ.ศ.) ทีอ่ อกคําสั่ ง
เรื่อง มอบหมายหน้ าทีก่ ารทะเบียนข้ อมูลข่ าวสารลับ
............................
เพื่อให้การดําเนิ นการและปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับของ ... (ชื่อหน่วยงานของรัฐ)
เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๓ การทะเบียน
ส่ วนที่ ๑ นายทะเบียน (ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘) และส่ วนที่ ๒ การตรวจสอบ (ข้อ ๒๙
ข้อ ๓๐) อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๕ และข้อ ๒๙ แห่ งระเบียบดังกล่าว.... (หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ)
จึงมอบหมายให้ .... (เจ้าหน้าที่ ..... ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
๑. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ชื่อหน่วยงานของรัฐ (เป็ นนายทะเบียนกลางของหน่วยงานของรัฐ)
๑.๑ เลขานุการกรม/สํานักฯ หรื อผูอ้ าํ นวยการกองกลาง หรื อตําแหน่งอื่นใด
หรื อ (นาย, นาง, นางสาว..........) เป็ นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ...... (ชื่อหน่วยงานของรัฐ)
๑.๒ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป หรื อหัวหน้างานสารบรรณ หรื อ นาย, นาง,
นางสาว...............เป็ น ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ .... (ชื่อหน่วยงานของรัฐ)
๑.๓ นาย..................... นาง .................... นางสาว................. เป็ นผูช้ ่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ........................... ชื่อหน่วยงานของรัฐ)
ฯลฯ
๒. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ (ศูนย์......, สํานัก......., ฝ่ าย......... และ/หรื อหน่วยงานย่อยเทียบเท่า....... ฯลฯ)
๒.๑ (ระบุตาํ แหน่ง หรื อระบุชื่อ)........... เป็ น นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ............
(ชื่อหน่วยงานย่อย ก.)
๒.๒
(ระบุตาํ แหน่ง หรื อระบุชื่อเจ้าหน้าที่ จํานวนที่เหมาะสม) ...... เป็ นผูช้ ่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ............. (ชื่อหน่วยงานย่อย ก.)
๒.๓(ระบุตาํ แหน่ง หรื อระบุชื่อ)............ เป็ นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ...........
(ชื่อหน่วยงานย่อย ข.)

-๒๒.๔(ระบุตาํ แหน่ง หรื อระบุชื่อเจ้าหน้าที่จาํ นวนที่เหมาะสม).... เป็ นผูช้ ่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ..... (ชื่อหน่วยงานย่อย ข.)
ฯลฯ
๓. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ ๒๖ และข้อ
๒๗ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และให้ผชู ้ ่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับมีอาํ นาจหน้าที่ปฏิบตั ิการแทนนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. กรณี ที่เห็นสมควรแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผูช้ ่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานย่อยอื่นใดเพิ่มเติมอีกให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์หรื อเทียบเท่า
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหรื อเทียบเท่า ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า เสนอเรื่ องให้.... (หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ) พิจารณาอนุมตั ิเพื่อออกคําสั่งเพิ่มเติมต่อไป
๕. ให้.... (สํานัก, ศูนย์, กอง, ฝ่ าย หรื อหน่วยงานย่อยเทียบเท่า...... ฯลฯ ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับในครอบครองดูแลตามวงรอบทุก ๖ เดือนเป็ นอย่างน้อยภายในเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี ครั้งหนึ่ง และภายในเดือนมกราคมของทุกปี อีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
เป็ นประธาน และให้ผชู ้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและ/หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ
ของหน่วยงาน (ต้องเข้าถึงชั้นความลับ) ร่ วมเป็ นกรรมการอีกไม่นอ้ ยกว่าสองคน
๖. ให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิจารณาดําเนินการให้เป็ นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ระเบียบนี้กาํ หนดไว้ และให้รีบเสนอรายงานผลการตรวจสอบถึง (หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย) โดยไม่ชกั ช้า
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ เดือน ปี ที่ออกคําสั่ง
(ลงชื่อ) .............................................
(ยศ, ชื่อเต็มของผูอ้ อกคําสั่ง)
(ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

-ข(ผนวก ๒)

ตัวอย่ าง
การแสดงเครื่องหมายชั้นความลับ
และการแสดงข้ อความบนข้ อมูลข่ าวสารลับ

“ชั้นความลับ” …………………………………………
บันทึกข้ อความ

(ชื่อหน่วยงานย่อย และหน่วยงานเจ้าของเรื่ องเดิม)
ชุดที่ ........................... ของ ............................ชุด
หน้าที่ .......................... ของ ..........................หน้า

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ต้องแสดงข้อความทั้งหมดนี้
ไว้ทุกหน้าของเอกสารลับ

การแสดงเครื่ องหมายชั้นความลับ
และข้อความที่กาํ หนดไว้
บนข้อมูลข่าวสารลับ (เอกสารลับ)

“ชั้นความลับ”

ลับ

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง
ข้อมูลข่าวสารลับ (เอกสารลับ)
ชั้น “ลับ”

ลับ

ลับมาก

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง
ข้อมูลข่าวสารลับ (เอกสารลับ)
ชั้น “ลับมาก”

ลับมาก

ลับที่สุด

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง
ข้อมูลข่าวสารลับ (เอกสารลับ)
ชั้น “ลับที่สุด”

ลับที่สุด

ชั้นความลับ

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........
หน้า

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

กรณี หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับ
สําเนาข้อมูลข่าวสารลับเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์
ให้นบั จํานวนหน้าเอกสารลับที่แนบรวมกัน และเพิ่มข้อความ
“เอกสารแนบจํานวน ................................. หน้า”
ไว้ทา้ ยข้อความการแสดงหน่วยงาน/ชุด/หน้า ด้วย

ชั้นความลับ

-ค–
(ผนวก ๓)

ตัวอย่ าง
การปรับชั้นความลับ

ปรับเป็ นชั้น ลับมาก เมื่อ ๑๔ ก.พ.
๕๐

ลับมาก
ลับ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่ าง การปรับชั้นความลับ
โดย “เพิม่ ชั้นความลับ”

ลับ
ลับมาก

ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๐
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๖

ลับ
ลับมาก

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่ าง การปรับชั้นความลับ
โดย “ลดชั้นความลับ”

ลับ
ลับมาก

ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๐
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๖

ลับมาก

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่ าง การปรับชั้นความลับ
โดย “ยกเลิกชั้นความลับ”

ลับมาก

ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.๒๖

ลับมาก

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๑........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑........ ของ ......๕..........หน้า

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่ าง การปรับชั้นความลับ
โดย “ยกเลิกชั้นความลับไว้ ล่วงหน้ า”

ลับมาก

-ง–

(ผนวก ๔ : ๔/๑-๔/๓)

คําอธิบาย
การลงรายการในแบบ ทขล.๑ – ทขล.๓

(ผนวก ๔ : ๔/๑)

คําอธิบาย
การลงรายการในแบบ ทขล.๑

(ทขล.๑)

ทะเบียนรับ
เลขที่รับ เลขที่หนังสื อ ชั้นความลับ
วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

จาก

ถึง

เรื่ อง

ช่องเลขที่รับ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ให้ลงเลขที่รับต่อเนื่องกันไป
๒. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวันที่คนั่ ไว้ในทะเบียน

ลงชื่อ

หมายเหตุ

คําอธิบายการลงรายการ ทะเบียนรับ (ทขล.๑)
ทะเบียนรับ หรื อ ทขล.๑ เป็ นทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ใช้สาํ หรับลงทะเบียนรับ ข้อมูล
ข่าวสารลับ ที่หน่วยงานอื่นส่ งมาถึง ซึ่ งมีวธิ ี การลงทะเบียนตามรายการต่าง ๆ ดังนี้
เลขที่รับ ก. ให้ลงเลขที่รับเรี ยงตามลําดับต่อเนื่องกันไป
ข. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารลับ คัน่ ไว้ก่ ึงกลางหน้า
ทะเบียนรับ
ค. การสิ้ นสุ ดปี ให้ถือตามปฏิทิน แล้วเริ่ มต้นเลขที่รับ เป็ นลําดับที่ ๑
เลขที่หนังสื อ
ก. หนังสื อภายนอก ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําหนังสื อเจ้าของเรื่ อง และ
ทับเลขทะเบียนหนังสื อที่รับมา
ข. หนังสื อภายใน ให้ลงเลขที่ และทับเลขทะเบียนหนังสื อส่ ง ของหนังสื อเจ้าของ
เรื่ องที่รับมา
วันเดือนปี ให้ลง เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ.(โดยย่อ) ของหนังสื อที่รับมา
ชั้ นความลับ ให้ลงชั้นความลับเช่นเดียวกับหนังสื อที่รับมา
จาก ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสื อที่ส่งมา (กรณี ลงชื่ อโดยไม่ระบุตาํ แหน่งให้ลงชื่อไว้)
ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูร้ ับหนังสื อ (กรณี ระบุชื่อมา ให้ลงชื่อไว้ดว้ ย)
เรื่อง ลงชื่อเรื่ องตามหนังสื อที่รับมา
ลงชื่ อ นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ผูด้ าํ เนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับฉบับนั้น
หมายเหตุ ลงรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมา เช่น เสนอ...............................
เมื่อ ............................ หรื อ บันทึก ทขล.๓ เมื่อ ...............................................................
ข้ อแนะนํา
(๑) ควรจัดทําแบบ ทขล.๑ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔ เพื่อให้มีเนื้อที่วา่ งบันทึก
รายการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
(๒) กรณี ขอ้ มูลข่าวสารลับมีไม่มากนัก ใช้ ทขล.๑ รวมเล่มเดียวกันได้ ให้แสดงชั้น
ความลับชั้นสู งสุ ดที่บนั ทึกไว้ที่ปกหน้าและปกหลัง ถ้ามีจาํ นวนมาก ให้แยกเล่มแต่ละชั้นความลับ

(ผนวก ๔ : ๔/๒)

คําอธิบาย
การลงรายการในแบบ ทขล.๒

(ทขล.๒)

ทะเบียนส่ ง
เลขที่ส่ง ชั้นความลับ

หมายเหตุ

จาก

ถึง

เรื่ อง

ลงชื่อ

ช่องเลขที่ส่ง ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ให้ลงเลขที่ส่งต่อเนื่องกันไป
๒. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวันที่คนั่ ไว้ในทะเบียน

หมายเหตุ

คําอธิบายการลงรายการ ทะเบียนรับ (ทขล.๒)
ทะเบียนส่ ง หรื อ ทขล.๒ เป็ นทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ใช้สาํ หรับลงทะเบียนส่ ง
ข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานเจ้าของเรื่ องได้จดั ทําขึ้น แล้วส่ งออกนอกบริ เวณหน่วยงานหรื อส่ งไป
ให้หน่วยงานอื่น ซึ่ งมีวธิ ี การลงทะเบียนตามรายการต่าง ๆ ดังนี้
เลขทีส่ ่ ง ก. ให้ลงเลขที่ส่งเรี ยงตามลําดับต่อเนื่องกันไป และเลขทับปี พ.ศ.(๔ หลัก) หรื อทับ
เลขที่ตามระบบงานสารบรรณของหน่วยงานที่กาํ หนดขึ้นใช้
ข. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ส่งข้อมูลข่าวสารลับ คัน่ ไว้ก่ ึงกลางหน้า
ทะเบียนส่ ง
ค. การสิ้ นสุ ดปี ให้ถือตามปฏิทิน แล้วเริ่ มต้นเลขที่ส่ง เป็ นลําดับที่ ๑
ง. ให้ลง วันเดือนปี ของหนังสื อที่ส่งออก ได้เลขที่ส่ง
จ. กรณี ที่เป็ นหนังสื อภายนอก (ส่ งออกในนามของส่ วนราชการ ) ให้ลงรหัส
พยัญชนะและเลขประจําหนังสื อส่ งออก และวันเดือนปี ของหนังสื อที่ส่งออก ได้เลขที่ส่ง รวมทั้ง
รายการอื่น ๆ ตามช่องที่กาํ หนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกในช่วงหมายเหตุวา่ เป็ น “หนังสื อภายนอก”
ชั้ นความลับ ให้ลงชั้นความลับเช่นเดียวกับหนังสื อที่ส่งออก
จาก ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสื อที่ส่งออก
ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูร้ ับหนังสื อ (กรณี ที่ตอ้ งระบุชื่อ ให้ลงชื่อไว้ดว้ ย)
เรื่อง ลงชื่อเรื่ องตามหนังสื อที่ส่งออก
ลงชื่ อ นายทะเบียนฯ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ผูด้ าํ เนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับฉบับนั้น
หมายเหตุ ลงรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมา เช่น เสนอ...............................
เมื่อ ............................ หรื อรายการแจกจ่าย หรื อบันทึก ทขล.๓ เมื่อ .............................................
ข้ อแนะนํา
(๑) ควรจัดทําแบบ ทขล.๒ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔ เพื่อให้มีเนื้ อที่วา่ งบันทึก
รายการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
(๒) กรณี ขอ้ มูลข่าวสารลับมีไม่มากนัก ใช้ ทขล.๒ รวมเล่มเดียวกันได้ ให้แสดงชั้น
ความลับชั้นสู งสุ ดที่บนั ทึกไว้ที่ปกหน้าและปกหลัง ถ้ามีจาํ นวนมาก ให้แยกเล่มแต่ละชั้นความลับ

(ผนวก ๔ : ๔/๓)

คําอธิบาย
การลงรายการในแบบ ทขล.๓

ทะเบียนควบคุมข้ อมูลข่ าวสารลับ
ลําดับที่

เลขที่ส่ง

หมายเหตุ

เลขที่รับ

ชั้นความลับ หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง

๑. ช่องเลขที่ส่ง ให้ลงเลขที่ส่งในทะเบียนส่ ง
๒. ช่องเลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับในทะเบียนรับ

(ทขล.๓)
การดําเนินการ

คําอธิบายการลงรายการ
ทะเบียนควบคุมข้ อมูลข่ าวสารลับ (ทขล.๓)
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ หรื อ ทขล.๓ ใช้สาํ หรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารลับที่ (๑) หน่วยงานจัดทําขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน (๒) ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น
และ (๓) หน่วยงานจัดทําขึ้นแล้วส่ งไปยังหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว และการ
ดําเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับในครอบครอง ซึ่ งมีแนวทางการลงทะเบียนในรายการต่าง ๆ ดังนี้
ลําดับที่
ก. ให้ลงลําดับที่ของข้อมูลข่าวสารลับทั้ง (๑) ที่หน่วยงานจัดทําขึ้นใช้เองภายใน (๒)
ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น (๓) ส่ งไปให้หน่วยงานอื่น เรี ยงตามลําดับต่อเนื่องกันไป
ข. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ส่งข้อมูลข่าวสารลับ คัน่ ไว้ก่ ึงกลางหน้า
ทะเบียนรับ
ค. การสิ้ นสุ ดปี ให้ถือตามปฏิทิน แล้วเริ่ มต้นเลขที่รับ เป็ นลําดับที่ ๑
เลขทีส่ ่ ง ให้ลงเลขที่ส่ง จากทะเบียนส่ ง (ทขล.๒)
เลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับ จากทะเบียนรับ (ทขล.๑)
ชั้ นความลับ ให้ลงชั้นความลับตามที่ลงรายการไว้ใน ทขล.๑ หรื อ ทขล.๒
หน่ วยงานเจ้ าของเรื่อง ให้ลงรายการตามที่ได้ลงไว้ใน ทขล.๑ หรื อ ทขล.๒
การดําเนินการ ให้ลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ความเคลื่อนไหว หรื อความเป็ นไป
ของข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียน ข้อมูลข่าวสารลับ
เป็ นผูด้ าํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลประกอบในการกําหนดชั้นความลับ (เป็ นหน้าที่เจ้าของเรื่ องผูก้ าํ หนดชั้น
ความลับ เนื่องจากเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจ ซึ่ งต้องทราบว่าเพราะเหตุใดจึงกําหนดชั้นความลับไว้เช่นนั้น
ส่ วนนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จะทําหน้าที่จดแจ้ง/
บันทึกใน ทขล.๓) ดูตวั อย่างการใช้เหตุผลประกอบ ในบทที่ ๒ ข้อ ๔
(๒) การปรับชั้นความลับ ได้แก่ การลดชั้นความลับ หรื อการเพิ่มชั้นความลับ หรื อการ
ยกเลิกชั้นความลับ เช่น “ปรับเป็ นชั้น ลับ เมื่อ........... โดย .............. ผอก...................” หรื อ “ยกเลิก
ชั้นความลับเมื่อ ...................... โดย ............................ รองอธิการบดี ............................”

(๓) การโอน กรณี ที่มีการโอนข้อมูลข่าวสารลับในครอบครองไปให้หน่วยงานอื่น
รับผิดชอบ เช่น โอน (ส่ งคืน) ข้อมูลข่าวสารลับที่หมดความจําเป็ นใช้งาน คืนเจ้าของเรื่ องเดิม, โอน
ข้อมูลข่าวสารลับในครอบครองไปให้หน่วยงานอื่นซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เป็ นต้น โดยอาจ
ใช้ขอ้ ความว่า “โอนให้ (ชื่อหน่วยงาน) เมื่อ ........................ โดยอนุมตั ิของ ....................................”
(๔) กรณี ที่เจ้าหน้าที่นาํ สารไม่สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ, ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับได้ หรื อผูท้ าํ การแทน (เช่น เจ้าหน้าที่เวรรักษา
ความปลอดภัยประจําวัน) ให้นาํ ส่ งแก่ผรู ้ ับตามจ่าหน้า หากผูร้ ับตามจ่าหน้าไม่อยู่ หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้นาํ ข้อมูลข่าวสารลับนั้นมาเก็บที่หน่วยงานเจ้าของเรื่ องและบันทึกใน ทขล.๓
โดยอาจใช้ขอ้ ความว่า “ไม่มีผรู ้ ับ”
(๕) กรณี ที่มีการยืมข้อมูลข่าวสารลับ อาจใช้ขอ้ ความว่า “ชื่อหน่วยงาน (ที่ยมื ) ยืมไป
เมื่อ ................. โดยอนุมตั ิของ ...................”
(๖) กรณี ที่ได้ทาํ ลายข้อมูลข่าวสารลับไปแล้ว ต้องบันทึกใน ทขล.๓ โดยอาจใช้
ข้อความว่า “ทําลายแล้ว เมื่อ .................... ตามคําสั่ง ................ ที่ ............... ลงวันที่ .................”
(๗) กรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารลับสู ญหาย โดยอาจใช้ขอ้ ความว่า “ตรวจพบการสู ญหาย
เมื่อ .............................”
(๘) การแจกจ่าย
ก. ภายในหน่วยงาน ให้ลงลายมือชื่อผูร้ ับ หน่วยงาน วันเดือนปี ที่รับข้อมูล
ข่าวสารลับไปดําเนินการ
ข. ออกนอกหน่วยงาน ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ บันทึกชื่อหน่วยงานที่ส่งถึง บรรจุซอง ๒ ชั้น แนบใบตอบรับไปด้วย เมื่อผูร้ ับ
ได้รับข้อมูลข่าวสารลับแล้ว ให้รีบส่ งใบตอบรับคืนมาโดยเร็ ว
ข้ อแนะนํา
(๑) ควรจัดทํา ทขล.๓ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔ เพื่อให้มีเนื้อที่วา่ งบันทึกรายการ
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และในแต่ละหน้าไม่ควรบันทึกเกิน ๔ เรื่ อง เนื่องจาก ทขล.๓ มีรายการที่จะต้อง
บันทึกไว้หลายกรณี ดงั ที่กาํ หนดข้างต้น
(๒) กรณี ขอ้ มูลข่าวสารลับมีไม่มากนัก ใช้ ทขล.๓ รวมเล่มเดียวกันได้ ให้แสดงชั้น
ความลับชั้นสู งสุ ดที่บนั ทึกไว้ที่ปกหน้าและปกหลัง ถ้ามีจาํ นวนมาก ให้แยกเล่มแต่ละชั้นความลับ
...................................

-จ–
(ผนวก ๕)

ตัวอย่ าง
การแสดงข้ อความ การสํ าเนา
แปล การรหัส เพิม่ เติม

ลับมาก

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๔........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................
การแสดงข้ อความบนเอกสารลับต้ นฉบับทีจ่ ัดทําเพิม่ เติม
(สํ าเนา, แปล หรือ เข้ ารหัส)
หน่วยงานย่อย หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
สําเนา, แปล หรื อเข้ารหัส จํานวน ............... ชุด
ชื่อ ตําแหน่ง ผูอ้ นุมตั ิให้จดั ทํา
วัน-เดือน-ปี ที่อนุมตั ิให้จดั ทํา

ให้แสดงไว้ ณ จุดที่เห็นได้เด่นชัดของหน้าแรกของเอกสาร
หรื อ
แสดงไว้ทุกหน้าก็ได้

ลับมาก

ลับมาก

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๔........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง (การสําเนา)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สําเนาเพิม่ เติม จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ตัวอย่าง (การแปล)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
แปล (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ตัวอย่าง (การเข้ารหัส)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
เข้ารหัส จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ลับมาก

ลับมาก

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๔........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

การแสดงข้ อความบนเอกสารลับฉบับทีจ่ ัดทําเพิม่ เติม
(สํ าเนา, แปล หรือ ถอดรหัส)

หน่วยงานย่อย หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
สําเนา, แปล หรื อถอดรหัส จากเอกสารชุดที่ ............
จัดทําเพิม่ เติม จํานวน ............. ชุด
ชื่อ ตําแหน่ง ผูอ้ นุมตั ิให้จดั ทํา
วัน-เดือน-ปี ที่อนุมตั ิให้จดั ทํา

ให้ แสดงไว้ ณ จุดทีเ่ ห็นได้ เด่ นชัดของหน้ าแรกของเอกสาร
หรือ
แสดงไว้ ทุกหน้ าก็ได้

ลับมาก

ลับมาก

บันทึกข้ อความ

กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ชุดที่ .....๔........ ของ ......๔..........ชุด
หน้าที่ ...๑......... ของ ......๕..........

ส่ วนราชการ .....................................................................................................................................
ที่ ........................................................................... วันที่ ...................................................................
เรื่ อง ...................................................................................................................................................

ตัวอย่าง (การสําเนา)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สําเนา จากเอกสารชุดที่ ๔
จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ตัวอย่าง (การแปล)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
แปล จากเอกสารชุดที่ ๔
จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ตัวอย่าง (การถอดรหัส)
กอง ๒๖ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ถอดรหัส จากเอกสารชุดที่ ๔
จํานวน ๕ ชุด
โดย นายเสรี รักชาติไทย ผอก.๒๖
๑๔ /๒ / ๕๐

ลับมาก

-ฉ–
(ผนวก ๖)

แบบใบปกข้ อมูลข่ าวสารลับ

ลับ

ใช้ ปิดทับข้ อมูลข่ าวสารลับ

ลับ

ลับมาก

ใช้ ปิดทับข้ อมูลข่ าวสารลับ

ลับมาก

ลับทีส่ ุ ด

ใช้ ปิดทับข้ อมูลข่ าวสารลับ

ลับทีส่ ุ ด

- ช(ผนวก ๗)

ตัวอย่ าง
การจ่ าหน้ า และข้ อความ
บนซองบรรจุข้อมูลข่ าวสารลับ

ตัวอย่ าง (จ่ าหน้ าโดยใช้ ตําแหน่ ง)

สํานักข่าวกรองแห่ งชาติ
๓๒๑ ถ.ราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ที่ นร ๐๖๐๒/............

ลับมาก
กราบเรี ยน นายกรัฐมนตรี

ตัวอย่ าง (จ่ าหน้ าโดยระบุชื่อ)

สํานักข่าวกรองแห่ งชาติ
๓๒๑ ถ.ราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ที่ นร ๐๖๐๒/............

ลับมาก
กราบเรี ยน พล.อ.สุ รยุทธ์ จุลานนท์

ซองด้ านหลัง

ลับมาก
ลายมือชื่อนายทะเบียนฯ / ผช.นายทะเบียนผูป้ ิ ดผนึก

แถบกาวชนิ ดใส

- ซ(ผนวก ๘)

คําอธิบาย
การลงรายการใบตอบรับ

ใบตอบรับ
ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ) ........................................ ในฐานะ  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ได้รับซองหรื อภาชนะบรรจุขอ้ มูลข่าวสารลับ เลขที่หนังสื อ ................... ลงวันที่ ............................
จาก .......................................................................... ถึง ....................................................................
ไว้เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................ เวลา......................น.

ลงวันที่ ............................................................. ผูร้ ับ
(
)

ลงวันที่ ............................................................. ผูส้ ่ ง
(
)

หมายเหตุ

๑. กรณี ที่นาํ ส่ งโดยเจ้าหน้าที่นาํ สาร ให้รอรับใบตอบรับนํากลับคืนทันที
๒. กรณี ที่ส่งโดยวิธีอื่น ให้ผรู้ ับจัดการส่ งใบตอบรับคืนโดยเร็ ว

คําอธิบายการลงรายการ “ใบตอบรับ”
ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ) ชื่อ – ชื่อสกุล ของผูร้ ับ ตัวบรรจง ระบุคาํ นําหน้าชื่อ หรื อชั้นยศ (ถ้ามี)
ในฐานะ ให้ขีดเครื่ องหมาย ใน  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
กรณี ที่ผรู ้ ับไม่ใช่นายทะเบียนฯ หรื อ ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ ให้เขียนชื่อในช่องผูร้ ับและ
ระบุตาํ แหน่งของผูร้ ับไว้บริ เวณที่วา่ งใต้ “ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” เช่น เจ้าหน้าที่
สารบรรณ เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย, เลขานุการอธิ บดีกรม
ได้รับซอง หรื อภาชนะบรรจุขอ้ มูลข่าวสารลับ เลขที่หนังสื อ (เลขที่ของหนังสื อที่ส่ง)
ลงวันที่ (วัน เดือน ปี ของหนังสื อที่ส่งมา)
(ฝ่ ายส่ ง : ต้องเป็ นผูก้ รอกรายการมาให้)
จาก (ตําแหน่ง/หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง) ถึง (ตําแหน่ง/หน่วยงานที่มีหนังสื อไปถึง)
(ฝ่ ายส่ ง : ต้องเป็ นผูก้ รอกรายการมาให้)
ไว้ เรียบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ .............. เดือน .............................. พ. ศ................. เวลา ................ น.
(ผูร้ ับลงรายการ วัน เดือน ปี เวลา ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารลับ)
ลงชื่อ ...................................................... ผูร้ ับ (ลงลายมือชื่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารลับ – เมื่อได้รับ)
(
) (ชื่อ -ชื่อสกุล ผูร้ ับข้อมูลข่าวสารลับ – ตัวบรรจง)
ลงชื่อ ...................................................... ผูส้ ่ ง (ลงลายมือชื่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารลับ – ก่อนส่ งมา)
(
) (ชื่อ -ชื่อสกุล ผูร้ ับข้อมูลข่าวสารลับ – ตัวบรรจง)

หมายเหตุ ให้แนบใบตอบรับ สําหรับการส่ งหนังสื อออกนอกหน่วยงานทุกครั้ง กรณี เจ้าหน้าที่นาํ
สารเป็ นผูถ้ ือไป ให้นาํ ใบตอบรับกลับคืนมาด้วย กรณี ที่ส่งทางไปรษณี ย ์ ให้บรรจุใบตอบรับแนบ
ไปในซองชั้นนอก (ซองไม่แสดงชั้นความลับ) เพื่อให้ผเู ้ ปิ ดผนึกพบเห็นใบตอบรับทันที่ที่เปิ ดซอง
ชั้นนอกออก โดยไม่ตอ้ งเปิ ดผนึกซองชั้นใน แล้วส่ งมอบให้นายทะเบียนฯ ผูช้ ่วยนายทะเบียนฯ
หรื อผูร้ ับตามจ่าหน้า ลงรายการในใบตอบรับ แล้วส่ งกลับคืนมาโดยเร็ ว ก่อนที่จะดําเนิ นการใด ๆ
ต่อไป
…………………………………..

- ฌ(ผนวก ๙)

คําอธิบาย
การลงรายการบันทึกการยืม

(ชั้นความลับ)

บันทึกการยืม

วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ…….
ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ) ............................................................. ตําแหน่ง ....................................................
สังกัด .......................... ตั้งอยูท่ ี่ ...........................................................................................................
โทรศัพท์ ......................... ได้ยมื ข้อมูลข่าวสารลับจาก ............. (หน่วยงานของรัฐผูใ้ ห้ยืม)..............
ลําดับ ชั้นความลับ ที่หนังสื อ ลงวันที่
เรื่ อง
หมายเหตุ

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังนี้ ..................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจะนําข้อมูลข่าวสารลับที่ยมื กลับมาคืนภายในวันที่ ..........เดือน...................... พ.ศ................
ลงชื่อ ...........................................ผูย้ มื
อนุญาตให้ .............................
(
)
ยืมข้อมูลข่าวสารลับตามรายการนี้ได้
ลงชื่อ .................... เจ้าหน้าที่ผสู้ ่ งมอบ
ลงชื่อ............................................
(
)
(
)
ตําแหน่ง .......................................
ผูอ้ นุ ญาตให้ยมื
ได้จดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับแล้ว
ลงชื่อ .........................................
(
)
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ผูย้ มื ได้นาํ ข้อมูลข่าวสารลับตามรายการ ...............
มาคืนครบถ้วน เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ............ เดือน ....................... พ. ศ..........
ลงชื่อ ............................................
(
)
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคืน

(ชั้นความลับ)

คําอธิบายการลงรายการ “บันทึกการยืม”
การลงรายการใน บันทึกการยืม ตามแบบที่กาํ หนดไว้น้ นั ส่ วนใหญ่มีความชัดเจนอยูใ่ น
ตัวเองแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถจะลงรายการได้อย่างถูกต้อง จึงจะอธิ บายเฉพาะหัวข้อที่เห็นว่าควรลง
รายการให้ชดั เจนเท่านั้น ได้แก่
- (ชั้ นความลับ) ให้ แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับ ตามชั้ นความลับข้ อมูลข่ าวสารลับที่ ให้ หน่ วยงาน
อื่ นยืมไป กรณี ที่ข้อมูลข่ าวสารลับที่ จะให้ ยืมมีหลายรายการ ให้ แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับ ตาม
ข้ อมูลข่ าวสารลับที่ มีชั้นความลับสู งสุ ด
- ข้ าพเจ้ า (ยศ, ชื่อ) (ระบุ ยศ, ชื่อ ผูม้ ายืมและรับมอบข้อมูลข่าวสารลับ) ตําแหน่ง (ผูม้ ายืมรับมอบ
ข้อมูลข่าวสารลับ)
- สั งกัด (หน่วยงานของผูย้ มื ) ตั้งอยูท่ ี่ (ระบุที่ต้งั หน่วยงานซึ่ งชี้เฉพาะ สามารถติดตามทวงถามได้
ถูกต้องและรวดเร็ ว)
- โทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ผยู ้ มื /รับมอบข้อมูลข่าวสารลับ)
- ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ (ให้ระบุเงื่อนไขของเจ้าของผูอ้ นุญาตให้ยมื เช่น ให้นาํ มาคืน
ตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้ , การสําเนาเพิ่มเติม หรื อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น หากจําเป็ นต้องขอ
อนุญาตเจ้าของเรื่ องก่อน เป็ นต้น)
- ผู้อนุญาตให้ ยมื (ผูล้ งนามจะต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยมีคาํ สั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น)
- นายทะเบียนข้ อมูลข่ าวสารลับ (เป็ นนายทะเบียนฯ ผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารลับที่
ให้ยมื ไป)
......................................................

-ญ(ผนวก ๑๐)

คําอธิบาย
การลงรายการ
ใบรับรองการทําลายข้ อมูลข่ าวสารลับ

(ชั้นความลับ)

ใบรับรองการทําลายข้ อมูลข่ าวสารลับ

...............................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ..................................
ตามคําสัง่ ที่ ........ ลงวันที่........ เดือน ............ พ. ศ. ...... ให้คณะกรรมการในข้อ ๓ ดําเนิ นการ
ทําลายข้อมูลข่าวสารลับตามรายการในข้อ ๒
รายการข้อมูลข่าวสารลับ
ลําดับที่

เลขที่หนังสื อ

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่ อง

หมายเหตุ

หมายเหตุ ช่อง ลําดับที่ให้ลงลําดับที่ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
คณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ
ตําแหน่ง
รายชื่อ
ประธาน
๑.
............................
กรรมการ
๒.
กรรมการ
............................
กรรมการ
๓.
...........................

ได้ทาํ ลายข้อมูล
ข่าวสารลับ
ลําดับที่ ......เมื่อ
วันที่............

ลงชื่อ
๑.
..............................
๒.
..............................
๓.
.............................

ให้จดแจ้งการทําลายลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับแล้ว

ลงชื่อ ........................................... นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
(
)
วันที่ ..................................................

(ชั้นความลับ)
คําอธิบายการลงรายการ “ใบรับรองการทําลายข้ อมูลข่ าวสารลับ”
(ชั้นความลับ)
ก. กรณี ที่มีขอ้ มูลข่าวสารลับที่ตอ้ งทําลายจํานวนมาก ให้แยกกลุ่มข้อมูลข่าวสารลับตาม
ชั้นความลับ และแสดงเครื่ องหมายชั้นความลับตามชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่ตอ้ งการที่
จะทําลาย
ข. กรณี ที่มีขอ้ มูลข่าวสารลับที่ตอ้ งทําลายไม่มาก ไม่จาํ เป็ นต้องแยกกลุ่มข้อมูลข่าวสาร
ลับก็ได้ โดยให้ลงรายการในใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ แล้วให้บนั ทึกชั้นความลับ ของ
ข้อมูลข่าวสารลับที่จะทําลายในช่อง “หมายเหตุ” และให้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับชั้นที่สูงสุ ด
ในบรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่จะทําลาย........(ชื่อหน่วยงานของรัฐ)...... ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ
และจะระบุหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้เพื่อความถูกต้องชัดเจน เพราะหน่วยงานย่อยก็ลงทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ ทขล.๑-๓) ไว้ดว้ ยเช่นกัน
๑. ตามคําสั่ งที่ (ระบุเลขที่คาํ สัง่ และวันเดือนปี ที่ออกคําสัง่ คําสัง่ นี้ตอ้ งเป็ นคําสัง่ ที่ออกในนามของ
หน่วยงานของรัฐ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพราะการสั่งทําลายข้อมูลข่าวสารลับ เป็ นอํานาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)
๒. รายการข้ อมูลข่ าวสารลับ
- ลําดับที่ ให้ลงลําดับที่ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ดังนี้ลาํ ดับที่จึงอาจไม่
เรี ยงกันตามลําดับ แต่อาจข้ามลําดับที่ไปตามข้อมูลข่าวสารลับที่ตอ้ งการทําลาย
- เลขทีห่ นังสื อ ให้ลงเลขที่ในหนังสื อฉบับที่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น ดูจากทะเบียนรับ (ทขล.๑)
หรื อลงเลขที่ในหนังสื อฉบับที่ส่งไปให้หน่วยงานอื่น จากทะเบียนส่ ง (ทขล.๒)
ก. กรณี ที่ได้ทาํ ลายข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น ให้แจ้งเจ้าของเรื่ อง
เดิมทราบด้วย เพื่อให้หน่วยงานนั้นจดแจ้งใน ทขล.๓
ข. กรณี ได้ทาํ ลายข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานจัดทําขึ้นเอง ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารลับนั้นทุกฉบับให้ทราบโดยทัว่ ถึงกัน เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ลับดําเนินการทําลายเอง หรื อส่ งคืนกลับมาให้หน่วยงานเจ้าของเรื่ องดําเนิ นการทําลายต่อไป
- ลงวันที่, จาก, ถึง, เรื่ อง ดูรายละเอียดจาก ทขล.๑ หรื อ ทขล.๓

๓. คณะกรรมการทําลายข้ อมูลข่ าวสารลับ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายต้อง
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ประกอบด้วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ เป็ นประธาน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรรมการอีก ๒ คน แต่กรรมการ
จะแต่งตั้งเป็ นองค์คณะจํานวนมากกว่าก็ได้ โดยพิจารณาจากขอบเขตการตรวจสอบว่า เป็ นการ
ตรวจสอบเฉพาะหน่วยงานแห่งเดียว หรื อตรวจสอบทุกหน่วยงานย่อยของหน่วยงานในคราว
เดียวกัน)
- ประธานกรรมการ เป็ นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานที่มีอาวุโสสู งสุ ดขององค์
คณะ จํานวน ๑ คน พิจารณาจากขอบเขตการตรวจสอบ
- กรรมการ เป็ นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรื อ
เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน พิจารณาจาก
ขอบเขตการตรวจสอบ
- รายชื่ อ ระบุรายชื่อคณะกรรมการตามคําสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง
- ได้ ทาํ ลายข้ อมูลลับ ลําดับที่ (ให้ระบุตามลําดับที่ตามรายการให้ ข้อ ๒.) เมื่อวันที่ (ให้ระบุ วัน
เดือนปี ที่ได้ทาํ ลายเอกสารแล้วเสร็ จ)
- ลงชื่อ ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อทุกคน
๔. ได้ จดแจ้ งการทําลายลงในทะเบียนควบคุมข้ อมูลข่ าวสารลับ ให้บนั ทึกรายการข้อมูลข่าวสารลับ
ที่ได้ทาํ ลายแล้ว ใน ทขล.๓ ช่องดําเนินการว่า “ทําลายแล้ว เมื่อ วัน เดือน ปี ”
- ลงชื่ อ (ให้ลงลายมือชื่อ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ที่ควบคุมดูแล ทขล.๓ ของหน่วยงานที่
ข้อมูลข่าวสารที่ได้ทาํ ลายไปแล้ว) นายทะเบียนข้ อมูลข่ าวสารลับ
- (พิมพ์/เขียน ชื่ อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ)
- วันที่ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ)
...............................................

-ฎ(ผนวก ๑๑)

ตัวอย่ าง
คําสั่ งการปฏิบัติการต่ อข้ อมูลข่ าวสารลับ
ในเวลาฉุกเฉิน

คําสั่ ง (............ ชื่อหน่ วยงานของรัฐ)
ที่ ....................../ ๒๕๔๗
เรื่อง แผนปฏิบัติการต่ อข้ อมูลข่ าวสารลับ (ชื่อหน่ วยงานของรัฐ) ในเวลาฉุกเฉิน
..............................
เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับของ (..... ชื่อหน่วยงานของรัฐ......) ดําเนินไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกัน ลดความเสี ยหาย และพิทกั ษ์รักษาความลับของทางราชการ
ไม่ให้ตกไปอยูใ่ นความครอบครองของฝ่ ายตรงข้าม หรื อรั่วไหลไปยังบุคคลไม่มีอาํ นาจหน้าที่ กรณี
เกิดเหตุในเวลาฉุ กเฉิ นขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๔๗ แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ (........หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ.....) จึงกําหนดแผนปฏิบตั ิการต่อ
ข้อมูลข่าวสารลับ (...... ชื่อหน่วยงานของรัฐ.....) ในเวลาฉุ กเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือใช้
ปฏิบตั ิตามลําดับชั้นความรุ นแรงของสถานการณ์ ซึ่ งประกอบด้วยแผนการเคลื่อนย้าย แผนการ
พิทกั ษ์รักษา และแผนการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ ดังนี้
๑. ในแผนนี้
๑.๑ “เหตุในเวลาฉุ กเฉิน” ให้หมายความถึง
๑.๑.๑ ภัยธรรมชาติ หรื อสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
ร้อยแรงในลักษณะของ อุปัทวภัย หรื อวินาศภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิอื่นใดใน
ทํานองนี้ โดยที่ไม่สามารถจะดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้ปลอดภัยได้ดว้ ยมาตรากรตามปกติ
๑.๑.๒ เหตุการณ์ หรื อความเคลื่อนไหวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อขบวนการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุน่ วายปั่นป่ วนแก่หน่วยงาน หรื อบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อเรี ยกร้อง หรื อเงื่อนไขของตนโดยผิดกฎหมาย จนถึงขั้นจลาจล หรื อการก่อความไม่
สงบ บุกรุ กเข้ายึด หรื อทําลายอาคารสถานที่ หรื อการกระทําอื่นใดในทํานองนี้ โดยที่ไม่สามารถจะ
ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้ปลอดภัยได้ดว้ ยมาตรการตามปกติ
๑.๒ “หน่วยงาน” ให้หมายความถึง หน่วยงานในสังกัด (.... ชื่อหน่วยงานของรัฐ...)
ได้แก่ สํานักหรื อเทียบเท่า กองหรื อเทียบเท่า หรื อหน่วยงานเช่นเดียวกันนี้ที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น
๑.๓ “เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ” ให้หมายความถึง เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่ง (... ชื่ อหน่วยงานของรัฐ...) ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับของ
หน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัยกรม หรื อสํานัก หรื อกอง หรื อที่
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น

๒. กรณี เกิดเหตุในเวลาฉุกเฉินขึ้น ให้หวั หน้าหน่วยงาน หรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
รักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานในสังกัดกรุ งเทพมหานคร หรื อทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผูใ้ ดผูห้ นึ่งตามลําดับเป็ นผูพ้ ิจารณาดําเนิ นการตามจําเป็ น
และความรุ นแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับชั้น ว่าสมควรจะดําเนินการตามแผนระดับใด
ดังนี้
๒.๑ เหตุในเวลาฉุ กเฉินที่เกิดขึ้นกรณี ใด (ทั้งข้อ ๑.๑.๑ และ ข้อ ๑.๑.๒) ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง ให้ดาํ เนินการตามแผนการเคลื่อนย้าย
และแผนการพิทกั ษ์ รักษา ควบคู่กนั ไป ดังนี้
๒.๑.๑ ในสถานการณ์ปกติ ให้จดั เก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในตูท้ ี่มน่ั คงแน่น
หนา แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และให้แสดงเครื่ องหมายชั้นความลับตามชั้นความลับ
ของข้อมูลข่าวสารลับที่จดั เก็บไว้ดว้ ย
๒.๑.๒ ให้แสดงเครื่ องหมายความเร่ งด่วนในการเคลื่อนย้ายหรื อข้อมูลข่าวสาร
ลับติดตั้งไว้ที่ตูเ้ ก็บข้อมูลข่าวสารลับ เป็ น ๓ ลําดับ คือ ชั้น “ลับที่สุด” ให้เคลื่อนย้ายเป็ นลําดับที่
หนึ่ง ชั้น “ลับมาก” ให้เคลื่อนย้ายเป็ นลําดับที่สอง และชั้น “ลับ” ให้เคลื่อนย้ายเป็ นลําดับที่สาม
๒.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ และยานพาหนะของแต่ละ
หน่วยงาน จัดเตรี ยมสถานที่จอดยานพาหนะ และยานพาหนะ ให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะเคลื่อนย้าย
ออกจากบริ เวณที่เกิดเหตุได้โดยสะดวกรวดเร็ วและทันสถานการณ์ รวมทั้งจัดหาพื้นที่รองรับไว้เก็บ
รักษาข้อมูลข่าวสารด้วย
๒.๑.๔ ให้กาํ หนดเส้นทางเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารลับ และยานพาหนะให้
สอดคล้องกับพื้นที่ และเส้นทางที่จะเข้าถึงพื้นที่ตามข้อ ๒.๑.๓ ด้วย
๒.๑.๕ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิต่อข้อมูลข่าวสารลับ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การพิทกั ษ์รักษา หรื อการทําลาย ใน
กรณี ฉุกเฉิ น ดังนี้
๑) ในเวลาราชการ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
รักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของหน่วยงานย่อย และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบรักษาความปลอดภัยของ (.....ชื่อหน่วยงานของรัฐ.....) ได้กาํ หนดไว้
๒) นอกเวลาราชการ และวันหยุด ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่
เวรรักษาความปลอดภัยประจําวันของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่อื่น ตามที่ระเบียบรักษาความ
ปลอดภัยของ (.... ชื่ อหน่วยงานของรัฐ....) ได้กาํ หนดไว้

๒.๑.๖ ให้จดั ทําแผนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุในเวลาฉุกเฉิ น ของแต่ละหน่วยงาน
และแผนผังการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุในเวลาฉุกเฉิ นของหน่วยงาน ติดตั้งแสดงไว้ให้เห็นได้ชดั เจน ณ
บริ เวณที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้แผนผังมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ คือ
๑) แสดงที่ต้งั ของหน่วยงาน ที่จอดยายพาหนะ
๒) แสดงที่ต้ งั บริ เวณเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ลําดับการเคลื่อนย้าย
เส้นทางการเคลื่อนย้าย และพื้นที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่ถูกขนย้ายออกไป
๓) แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ดงั กล่าว ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผูช้ ่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๒.๒ เหตุในเวลาฉุ กเฉิ นที่เกิดขึ้นในกรณี ใด (ตามข้อ ๑.๑.๒) มีแนวโน้มความ
เคลื่อนไหวว่า จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยูใ่ นสภาพปกติต่อไปได้ ตกอยูใ่ นสภาวะคับ
ขัน หรื อเป็ นเรื่ องสุ ดวิสัย จนไม่สามารถจะดําเนินการตามแผนเคลื่อนย้าย และแผนการพิทกั ษ์รักษา
ได้อย่างทันการณ์ โดยประมาณสถานการณ์แล้วเห็นว่า หากข้อมูลข่าวสารลับตกไปอยูก่ บั ฝ่ ายตรง
ข้าม หรื อศัตรู แล้ว อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด ให้ดาํ เนินการ
ตามแผนการทําลาย ดังนี้
๒.๒.๑ ในสถานการณ์ปกติ ให้เตรี ยมจัดหาอุปกรณ์ทาํ ลายข้อมูลข่าวสารลับ
(เช่น เครื่ องย่อยกระดาษ) ที่จดั ทําขึ้นในรู ปของเอกสารไว้ล่วงหน้า จัดวางในบริ เวณ หรื อจุดที่
เหมาะสม สะดวกต่อการทําลาย
๒.๒.๒ กําหนดความเร่ งด่วนในการทําลายข้อมูลข่าวสารลับ เป็ น ๓ ลําดับคือ
ชั้น “ลับที่สุด” ให้ทาํ ลายเป็ นอันดับที่หนึ่ง ชั้น “ลับมาก” ให้ทาํ ลายเป็ นลําดับที่สอง และ ชั้น “ลับ”
ให้ทาํ ลายเป็ นอันดับที่สาม
๒.๒.๓ วิธีการทําลาย
๑) ข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําขึ้นในรู ปเอกสาร ให้ทาํ ลายโดยเครื่ องย่อย
กระดาษ หรื อเผา หรื อด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ที่จะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้
๒) ข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ให้ลบข้อมูลข่าวสารที่
บันทึกไว้ในฮาร์ ดดิสก์ ดิสเกตต์ ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจนไม่สามารถจะนํากลับมาแสดงผลได้อีก
๓) ข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําขึ้น นอกเหนือจากในข้อ ๑) และ ๒) ให้
พิจารณาทําลายตามที่เห็นสมควร และจะต้องไม่สามารถนํามาเป็ นหลักฐานหรื อดําเนินการใด ๆ ที่
จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด

๒.๒.๔ การปฏิบตั ิในเวลาราชการ ให้หวั หน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
รักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ เป็ นผูพ้ ิจารณาสถานการณ์ และมีอาํ นาจตัดสิ นใจดําเนินการตามแผนการทําลาย
ตามลําดับ
๒.๒.๕ การปฏิบตั ินอกเวลาราชการ หรื อวันหยุด ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําวันของหน่วยงาน เป็ นผูพ้ ิจารณาสถานการณ์ และมีอาํ นาจตัดสิ นใจตามแผนการ
ทําลาย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
แล้วแต่กรณี ตามลําดับ
๓. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกันจัดทํา
แผนในเวลาฉุ กเฉิ นเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เสนอให้หวั หน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมตั ิเพื่อถือใช้
ปฏิบตั ิต่อไปด้วย
๔. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน แจ้งแผนการปฏิบตั ิในเวลาฉุ กเฉิ น
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามแผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทกั ษ์รักษา และ
แผนการทําลายข้อมูลข่าวสารลับได้รับทราบ รวมทั้งฝึ กซ้อมแผนการปฏิบตั ิตามแผนอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน........................พ.ศ. ..................

(ลงชื่อ)
(...............................................................)
ยศ, ชื่อเต็มของผูอ้ อกคําสั่ง
ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

-ฏ(ผนวก ๑๒)

ระเบียบ, มติ ครม.,
และหนังสื อเวียนทีเ่ กีย่ วข้ อง
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