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ระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยทีเ่ปน็การสมควรใหม้รีะเบยีบวา่ดวยการรกัษาความสบัของทางราชการ 
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคหา้ แหง่พระราช

บญัญติั
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเปน็พระราชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบั 
การจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสำรของราชการ ซึง่มาตรา ๕๘ และ 
มาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระทำไตโ่ดยอาศยัอำนาจของ 
กฎหมาย
คณะรฐัมนตรจีงึมมีตใิหว้างระเบยีบไว ้ดงัตอ่ไปนี้

ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ "ระเบยีบวา่ดวัยการรกัษาความสบัของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔"

ข้อ ๒ ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กำหนดหนึง่รอ้ยยีส่บิวนันบัแตว่นัประกาศใน 
ราชกจิจาบเุบกษา เปน็ต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ี และ คำสัง่อืน่ใด ในส่วนท่ี
กำหนด
ไวแ้ลว้ในระเบยีบนี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนีใ้หใ้ชร้ะเบยีบนีแ้ทน 

ข้อ ๔ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี;้

- , หมวด ๑
บทท่ัวไป

ข้อ ๕ ในระเบยีบนี้
"ข้อมูลข่าวสารสับ" หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๕ 

ท่ีมีคำส่ังไม,ใหเ้ปดีเผยและอยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุดแูลของหนว่ยงานของรฐั ไมว่่าจะ 
เป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิงานของรฐัหรอืทีเ่กีย่วกบัเอกซนซึง่มกีารกำหนดใหม้ชีัน้ความสบัเปน็ 
ช้ันสับ
ช้ันสับมาก หรือช้ันสับท่ีสุด ตามระเบยีบนีโ้ดยคำนงึถงึการปฏบิตัหินา้ทีข่องหนว่ยงานของรฐัและ 
ประโยซนัแหง่รัฐประกอบกัน

"ประโยชน์แห่งรัฐ" หมายความวา่ การดำเนนิงานของรฐัทีเ่กีย่วกบัประโยชน์
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สาธารณะหรือประโยชนข์องเอกซนประกอบกนั ไมว่า่จะเปน็เรือ่งความมัน่คงของรฐัทีเ่กีย่วกบั 
การเมอืงภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ การปอ้งกนัประเทศ เศรษฐกจิ สังคม วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การพลงังาน และสงิแวดลอ้ม

"หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐ" หมายความวา่
(๑ ) หวัหนา้สว่นราชการทีม่ฐีานะเปน็นติบิคุคลสำหรับสว่นราชการในสงักดั

กระทรวง
กลาโหมใหห้มายความรวมถงึหวัหนา้สว่นราชการทีข่ึน้ตรงตอ่สำนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
กรมราชองครกัษ ์กองบญัชาการทหารสงูสดุ กองทพับก กองทพัเรอืและกองทพัอากาศ 

(๒) ผูว้า่ราชการจงัหวดั สำหรับราชการสว่นภมูภิาค
(๓ ) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั นายกเทศ

มนตรี
ประธานสภาตำบล ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำบล นายกเมอืงพทัยา หรือ 
ตำแหนง่ทีเ่รยีกซือ่อยา่งอืน่ทีม่ลืกัษณะทำนองเดยีวกนั แลว้แตก่รณ ี สำหรับราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(๔) ผูบ้รหิารกจิการของรฐัวสิาหกจิหรือหนว่ยงานอืน่ของรัฐ สำหรับงานของ 
รฐัวิสาหกจิหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ

"การปรับชัน้ความลบั" หมายความวา่ การลดหรอืเพิม่ชัน้ความลบัของขอ้มลู 
ขา่วสารลบัและใหห้มายความรวมถงึก่ารยกเลกิชัน้ความลบัของขอ้มลูขา่วสารลบันัน้ดว้ย

ข้อ ๖ ทกุหา้ปเีปน็อยา่งนอ้ย ใหน้ายกรฐัมนตรจีดัใหม้กืารทบทวนการปฏบิตักิาร
ตาม
ระเบยีบนีแ้ละพจิารณาแกใิขเพิม่เตมิระเบยีบนีใ้หเ้หมาะสม

ข้อ ๗ ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรัฐมหืนา้ทีรั่กษาขอ้มลูขา่วสารลบัในหนว่ยงาน
ของตน
และอาจมอบหมายหนา้ทีด่งักลา่วไดต้ามความจำเปน็ใหผู้!้ดบ้งัคบับญัชาหรอืใหแ้ก,ราชการ 
สว่นภมูภิาค ในกรณทีีส่ามารถมอบอำนาจไดต้ามกฎหมาย

ผูม้หืนา้ทีต่ามวรรคหนึง่ ตอ้งรกัษาขอ้มลูขา่วสารลบัใหป้ลอดภยั การใหบ้คุคลใด 
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารลบัหรอืการเปดีเผยขอ้มลูขา่วสารลบัแกผู่!้ดดอ้งกระทำโดยระมดัระวงั ใน 
กรณี
จำเปน็ใหก้ำหนดเง่ือนไขในการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมแก,กรณโีดยคำนงึถงึการรกัษาความลบัและ 
ประสทิธภิาพในการดำเนนิการตามระเบยีบนี้

ข้อ ๘ บคุคลทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารลบัในชัน้ความลบัใด จะตอ้งเปน็บคุคลที ่
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายความไวว้างใจ และ ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารลบัไดเ้ฉพาะเรือ่งทีไ่ดร้บั 
มอบหมายเทา่นัน้

ข้อ ๙ ในกรณทีีเ่หน็เปน็การสมควร หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัอาจขอใหอ้งคก์าร
รักษา
ความปลอดภยัชว่ยตรวจสอบประวตัแิละพฤตกิารณข์องเจา้หนา้ทีข่องตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนัความ
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ลบัได้

ช้ัน
ข้อ ๑๐ ในการดำเนนิงานของคณะกรรมการใด  ๆ ถา้คณะกรรมการมมีตกิำหนด

ความลบัไว้เชน่ใด ใหเ้ลขานกุารดำเนนิการตามนัน้และใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัเจา้สงักดัของ 
เลขานกุารดำเนนิการตอ่ไปใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบนีด้ว้ย

ถา้คณะกรรมการคณะใดมฝีา่ยเลขานกุารซึง่มไิดเ้ปน็เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของ
ร ัฐ

องค

ใหป้ระธานกรรมการทำหนา้ทีเ่ปน็หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐและใหน้ำระเบยีบนีม้าใชบ้งัคบัโดย 
อนุโลม

ส่วนท่ี ๑ 
แฑรรักษาความปลอดภยั

ข้อ ๑๑ องคก์ารรกัษาค 
(๑ ) สำนกัขา่วกรองแหง่

กามปลอดภยัตามระเบยีบนี ้ไดแ้ก ่
ชาต ิ สำนกันายกรฐัมนตรี เปน็องคก์ารรกัษาความปลอด

ภยั
ฝา่ยพลเรอืน

(๒) ศนูยร์กัษาความปกอดภยั กองบญัชาการทหารสงูสดุ เปน็องคก์ารรกัษา 
ความปลอดภยัฝา่ยทหาร

ส่วนท่ี ๒
ประเภทชัน้ความลบั

ข้อ ๑๒ ชัน้ความลับขอ-!ข้อมูลข่าวสารลับ แบง่ออกเปน็ ๓ ช้ัน คือ
(๑ ) ลับท่ีสุด (10?รธตฃโโ)
(๒) ลบัม่าก (5 ^ 0 เใ ฤ )
(๓ ) ลับ ( ๓ ฒ วฒ ณ !.)
ข้อ ๑๓ ลับท่ีสุด หมายดวามถงึ ขอ้มลูขา่วสารลบัซึง่หากเปด็เผยทัง้หมดหรอื 

เพยีงบางสว่นจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระโยชนแ์หง่รฐัอยา่งรา้ยแรงทีส่ดุ
ข้อ ๑๔ ลบัมาก หมายความถงึ ขอ้มลูขา่วสารลบัซึง่หากเปด็เผยทัง้หมดหรอื 

เพยีงบางสว่นจะก'อใหเ้กดิความเสยีหาย .เก'ประโยชนแ์หง่รัฐอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๕ ลับ หมายควา* ถึง ขอ้มลูขา่วสารลบัซึง่หากเปด็เผยทัง้หมดหรอื

เพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย .เก'ประโยชน์แห่งรัฐ
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หมวด ๒

รกำหนดช้ันความลับ
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ส่วนท่ี ๑
ผู้มีอำ นาจกำหนดชัน้ความลับ

ข้อ ๑๖ ใหห้วัหนา้หนว่เงานของรฐัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการกำหนดชัน้ความลบั 
พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลประกอบการกำหนดชัน้ความลบัของขอ้มลูขา่วสารลบันัน้ดว้ยวา่เปน็ขอ้มลูขา่ว 
สาร
ประเภทใดและเพราะเหตใุด ในการนีอ้าจมอบหมายหนา้ทีด่งักลา่วไดต้ามความจำเปน็ใหผ้ใูด ้
บังคับ
บัญชาหรือให้แก,ราชการสว่นภมูภิาค ในกรณทีีส่ามารถมอบอำนาจไดต้ามกฎหมาย

ข้อ ๑๗ ในกรณทีีม่ีค่วาผจำเปน็เรง่ตว่น เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมอีำนาจกำหนด 
ชัน้ความลบัเปน็การชัว่คราวไดแ้ละใหรืบเสนอต,อผูม้อีำนาจกำหนดชัน้ความลบัเพือ่สัง่การเกีย่ว 
กับ
การกำหนดชัน้ความลบัตอ่ไปทนัที

การกำหนดชัน้ความลบั'!)องขอ้มสูข์า่วสารลบทีม่ชีัน้ความลบัหลายชัน้ในเรือ่ง่
เดยีวกนั
ใหก้ำหนดชัน้ความลบัเทา่กบัชัน้ความลยัสงูสดุทีม่อียูใ่นขอ้มลูขา่วสารลบันัน้

ในกรณทีีก่ำหนดใหข้อ้ร ลข่าวสารลับท่ีมีช้ันความลับตำ แด,จำเปน็ตอ้งอา้งองิขอ้
ความ
จากขอ้มลูขา่วสารทีม่ชีัน้ความลบัสงูกว่า ดอ้งพจิารณาถงึเนือ้หาทีอ่า้งถงึนัน้วา่จะไม1ทำใหข้้อมูลข่าว
สาร

ทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบัและบนั 
ดงักลา่วแยกออกมาโดยเกบ็ไวร้ะหวา่งใบ

(๒) แหล่งทมาของข้อมู
(๓ ) วิธีการนำไปใข้ปร?

งดแจง้เหตผุลประกอบการกำหนดชัน้ความลบัของขอ้มลู 
วสารลับ แตถ่า้เหตผุลนัน้มรีายละเอยีดมากหรอืเหตผุล

ท่ีช้ันความลับ่สูงกว่าร่ัวไหล
ข้อ ๑๘ ใหน้ายทะเบยีน \

ขา่วสารลบัไว้ในทะเบยีนควบคุมขอ้มลูขา่ไ 
น้ัน
บางสว่นมชีัน้ความลบัสงูกวา่ชัน้ความลบั'!)องทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัใหบ้นัทกึเหตผุลย่อไว้ไน

ทกึเหตผุลละเอยีดหรอืเหตผุลสว่นทีม่ชีัน้ความลบัสงูกวา่ 
ปกขอ้มลูข่าวสารลับกบัขอ้มลูขา่วสารลบันัน้ 

ข้อ ๑๙ การกำหนดใหข้อมลูขา่วสารลบัอยูใ่นชัน้ความลบัใด ใหพ้จิารณาถงึ 
องค์'ประกอบตอ่ไปนี ้เซ่น

(๑ ) ความสำคญัของเนืง้หา
ลข่าวสาร 
โยชน์
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(๔) จำนวนบคุคลทีค่วรรับทราบ 
(๕) ผลกระทบหากมกีารเปดีเผย
(๖ ) หนว่ยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบในฐานะเจา้ของเรือ่งหรอืผูอ้นมุตั ิ
ข้อ ๒๐ ในกรณเีปน็การลมควร หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัจะกำหนดระเบยีบการ 

ใด
เพือ่ปฏบิตัเิพิม่เตมิจากระเบยีบนีก้ไ็ดแ้ล!
ระเบยีบนี้
ในเรือ่งใดจะกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยากโดยไม1เหมาะสม หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัจะกำหนดวธีิการ 

-•รักษา -'
ความลบัในเรือ่งนัน้ดว้ยวธิกีารอืน่ทีม่ปีร?!สทิธภิาพเทา่กนัหรอืดกีวา่แทนได้

ใหญ่

ถา้หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเหน็วา่การปฏบิตัติาม

ส่วนท่ี ๒
การแสดงชัน้ความลบั 

ข้อ ๒๑ เครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัใหใ็ชตวอกัษรตามชัน้ค่วามลบัทีข่นาด

อืน่ทีส่ามารถมองเหน็ไดเ้ดน่และชดัเจน 
มลับใหป้ฏบิติั ดงันี้
าพเปน็เอกสารใหแ้สดงชัน้ความลบัทีก่ลางหนา้กระดาษ 

รน้ัน ถา้เอกสารเขา้ปกใหแ้สดงไวท้ีด่า้นนอกของปกหนา้

กวา่ตวัอกัษรธรรมดา โดยใขส้แีดงหรอืส ี
ข้อ ๒๒ การแสดงชัน้ควา 
(๑ ) ข้อมลูข่าวสารทีม่สี,า 

ทัง้ดา้นบนและดา้นลา่งของทกุหนา้เอกส'
ปกหลังด้วย

(๒) ขอ้มลูขา่วสารทีม่สีกาพเปน็ภาพเขยีน ภาพถา่ย แผนที ่ แผนภมู ิ แผนผงั
และ
สำเนาสงิของดงักลา่วนัน้ ใหแ้สดงชัน้ความลบัในลกัษณะเดยีวกบั (๑ ) ถา้เอกสารนัน้มว้นหรือพบั,

ใหแ้สดงชัน้ความลบัไว่ใหป้รากฏเหน็ได?้
(๓ ) ขอ้มลูข่าวสารทีม่สี

ประเภท
หรอืสงิบนัทกึทีส่ามารถแสดงผลหรืออือ่ 
ด้น

ณะทีเ่อกสารนัน้มว้นหรอืพบัอยูด่ว้ย .
โเกาพเปน็จานบนัทกึ แถบบนัทกึ หเิล์มบนัทกึภาพทกุ

ความหมายโดยกรรมวธิใีด  ๆ ใหแ้สดงชัน้ความลับไว้ที่

และปลายมว้นหเิลม์หรอืดน้และปลายขอ'], 
ถ้าไม,สามารถแสดงชัน้ความลบัไว้ในทีด่งัถ 
แสดงช้ันความลบันัน้

ขอ้มลูข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะทบรรจุ 
ลา่วไดใ้หเ้กบ็ในกลอ่งหรอืหบีหอ ซึง่มเีครือ่งหมาย
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ถา้สามารถกำหนดระย:
ของ

-๖ -

การปรับชัน้ความลับ

ข้อ ๒๓ การปรบัชัน้คว'มลบั ตอ้งกระทำโดยผูม้อีำนาจกำหนดชัน้ความลบัของ 
หนว่ยงานเจา้ของเรือ่ง

ในกรณทีีห่นว่ยงานเจ้า'!!เองเร่ืองเหน็ควรใหท้ำการปรบัชัน้ความลบัของขอ้มลูขา่ว 
สาร
ลบัใดใหห้นว่ยงานเจา้ของเรือ่งทำการปรบ้ชัน้ความลบัและแจง้ใหห้นว่ยงานของรฐัอืน่ทีไ่ตร้บั 
การแจกจา่ยทราบเพือ่ใหม้กีารแกไขชัน้?วามลบัโดยทัว่กนัดว้ย

ผบูงัคบับญัชาตามสาย';านมอีำนาจปรบัชัน้ความลบัไตเ้มือ่พจิารณาเหน็วา่ 
การกำหนดชัน้ความลับไม,เหมาะสม แด'ตอ้งแจง้'ใหผู้ก้ำหนดชัน้ความลบัเดมิทราบ

ะ เวลาในการปรบัชัน้ความลบัลว่งหนา้ไต ้ใหห้นว่ยงานเจา้

เรือ่งเดมิแสดงขอ้ความการปรบัชัน้ความลบัไวบนปกหนา้หรอืหนา้แรกของขอ้มลูขา่วสารแด,ลง 
ฉบับ
โดยแสดงไวใ้กลก้บัเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัเดมิเพือ่ใหท้ราบวา่เมือ่ถงึกำหนดเวลาทีร่ะบไุว ้
ลว่งหนา้นัน้จะปรับชัน้ความลบัไตโ้ดยไมต่อ้งยืนยันใหท้ราบอกี

การแกไขชัน้ความลบั ใหฃ็ด๊ฆา่เครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัเดมิแลว้แสดง 
เครือ่งหมายชัน้ความลบัทีก่ำหนดใหม ่ (ลา้ม )ี ไวใ่กลก้บัเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัเดมิบนขอ้ 
มูล
ขา่วสารดงักลา่วและใหจ้ดแจง้การปรบัชัแ้ความลบันัน้ไวใ้นทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย ในกรณี
ม ่ ๘  0 -/  V  1 V  0 6 )  V  ^  V  I 0 ^  V  0* *1  8 ^  ’ทเหนสมควร หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐจ 
เอกสารหรอืทีแ่สดงชัน้ความลบัตามขอ้

ะกำหนดใหจ้ดแจ้งการปรับชัน้ความลบัไว้ทีห่นา้แรกของ 
3๒ (๓ ) แลว้แตก่รณ ี

ข้อ ๒๔ ขอ้มลูขา่วสารลบัทีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปดีเผยขอ้มลูขา่วสารม ี
คำวนิจิฉยัใหเ้ปดีเผยโดยไมม่ขีอ้จำกดัหรอืเงือ่นไขใด ใหถ้อืวา่ขอ้มลูขา่วสารนัน้ถกูยกเลกิชัน้ความ 
ลับ
แล้ว เวน้แตม่กีารฟอ้งคดตีอ่ศาลและศาลมคีำสัง่หรอืคำพพิากษาเปน็อยา่งอืน่

หมวด ๓ 
การทะเบยีน

ส่วนท่ี ๑ 
นายทะเบยีน

การดำเนนิการเกยีวกบัขอ้มลูขา่วสารลั
ข้อ ๒๕ ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีค่วบคมุและรบัผดิชอบ

บขึน้ภายในหนว่ยงานทีต่นรบัผดิชอบเรยีกวา่ "นายทะเบยีน
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ข้อมูลข่าวสารนับ" และจะแตง่ตัง้ผูช้ว่ยนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารนบัตามความเหมาะสมดว้ยกไ็ด ้
ใหผู้ช้ว่ยนายทะเบยีนข้1 มลูขา่วสารนบัมอีำนาจหนา้ทีป่ฏบิตักิารแทนนาย

ทะเบยีน
ขอ้มลูขา่วสารนบัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ข้อ ๒๖ นายทะเบียนข้อ!}
(๑ ) ดำเนนิการทางทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารนบัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบนี้

1สารต่าง  ๆ ซึง่กรอกขอ้ความแลว้ตามระเบยีบนี ้และ

มูลข่าวสารนับ มหีนา้ทีด่ง้นี้

(๒) เกบ็รกัษาแบบเอก
บรรดา
ขอ้มลูขา่วสารนบัทีอ่ยูใ่นความควบคมุดแูลไวในทีป่ลอดภยั

มอืซอนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารนบัและผูช้ว่ยนาย

 ๆ ทีติ่ดตอ่เกีย่วขอ้งกนัเปน็ประจำ

(๓ ) เกบ็รกัษาบญัชลีาย1
ทะเบยีน
ข้อมลูข่าวสารนบัของหนว่ยงานของรัฐอม

(๔) ประสานงานภบัผูค้วบคมุทะเบยีนความไวว้างใจตามทีก่ำหนดในระเบยีบวา่
ด้วย
การรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาตเิพือ่กำหนดตวับคุคลทีจ่ะเขา้ถงึชัน้ความนบัตามความเหมาะสม 
และ
ความรบัผดิชอบ

(๕) ปฏบิตังิานอนทเกยวขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารนบัตามทกำหนดไวใ้นระเบยีบนี้
หรือ
ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั

ข้อ ๒๗ นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารนบัอยา่งนอ้ยตอ้งจดัใหม้ทีะเบยีนขอ้มลูขา่ว
สาร
นบัประกอบด้วย ทะเบยีนรบั ทะเบียนส่';
ทะเบยีนงานสารบรรณตามปกตขิองหนว่ยงานของรฐั 

ทะเบยีนรบั ใช้สำหรับมํ
ไว้

และทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารนบัแยกตา่งหากจาก 

นท่กึรายละเอยีดของขอ้มลูขา่วสารนบัทีห่นว่ยงานไดรั้บ 

นทกึรายละเอยีดของขอ้มลูขา่วสารลบัทีส่ง่ออกนอก
บรเิวณ 
หน่วยงาน

ทะเบยีนสง่ ใช้สำหรับบั

ทะเบยีนควบคมุขอ้มลู?าวสารนบั ใชส้ำหรบับนัทกึทๅงทะเบยีนเกีย่วกบัขอ้มลู

ที่

ขา่วสารนบัทีห่นว่ยงานจัดทำขึน้ใชง้านหรอไดส้ง่ออกหรือไดรั้บมา รวมทัง้บนัทกึการปฏบิตัติา่ง  ๆ
เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารลบันัน้

ทะเบยีนขอ้มลูขา่วสาร?บใัหถ้อึวา่เปน็ขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย 
แบบท ะเบ ียน ร ับ  ทะเบ ียนส ่งและทะเบ ียน ควบค ุมข ้อม ูลข ่าวสารล ับให ้เป ็นไปตาม
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กจิจานเุบกษา
ควร หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัจะจัดใหม้รีะบบทะเบยีน

นายกุรฐัมนตรกีำหนดโดยประกาศในราขโฺ 
ข้อ ๒๘ ในกรณทีีเ่หน็สม?

ข้อมูล
ขา่วสารลบัขึน้ในหนว่ยงานสว่นยอ่ยดว้ยกีไ่ด ้และใหน้ำความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใข ้
บังคับโดยอนุโลม

ส่วนท่ี ๒ 
การตรวจสอบ

ข้อ ๒๙ ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วย
นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัเปน็ประธานกรรมการและเจา้หนา้ทีอ่ืน่อกีไม,นอ้ยกวา่สองคนเปนี 
กรรมการทำการตรวจสอบความถกูตอ้ง,นการปฏบิตัติามระเบยีบนีแ้ละการมอียูฃ่องํขอ้มลูขา่ว 
สารลับ
ทีม่อียูใ่นทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัอยา่งนอ้ยทกุหกเดอนและเสนอรายงานการตรวจสอบใหห้วั
หน้า
หนว่ยงานของรัฐนีน้ทราบและสัง่การตอ่ไม่

V  ^  0 /  I

อาจริ
ถงึขอ้มลูขา่วสารลบัหรือเมือ่สงสยัวา่มกีาไ;ละเมดิการรักษาความลบัของขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรัฐแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยไม,ซักข้า

คณะกรรมกาฺรสอบสวนตามวรรคหนึง่ ตอ้งเปน็ผซ้ึง่มไิดเ้ปน็คณะกรรมการ
ตรวจสอบตามขอ้ ๒๙

ข้อ ๓๐ เมือ่สงสยัว่าบคุคลทีไ่ม,มอีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารลบัไดรู้ห้รือ

หมวด ๔ 
การดำเนนิการ

ส่วนท่ี:๑ 
การจัดทำ

ข้อ ๓๑ การดำเนนิการใ7)  ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารลบัในทกุขัน้ตอน ให้หัวหน้า 
หนว่ยงานของรฐักำหนดจำนวนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพยีงเทา่ทีจ่ำเปน็ตอ่ภารก่จิ และจำกดัให ้
ทราบ
เทา่ทีจ่ำเปน็เิทา่นัน้'

ข้อ ๓๒ ขอ้มลูขา่วสารต' มข้อ ๒๒ (๑ ) ใหแ้สดงซือ่หนว่ยงานของรฐัเจา้ของเรือ่ง
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ทัง้นี ้จะแสดงซือ่หนว่ยงานสว่นย่อยไว้ดว้

เลขทีช่ดุของจำนวนชดุทัง้หมด และเลขทีห่นา้ของฺจำนวนหนา้ทัง้หมดไว้ทกุหนา้ของขอ้มลูขา่วสาร 
ลับ

!)ก็ได้
ขอ้มลูขา่วสารตามขอ้ ๒ อ (๓ ) ใหแ้สดงซือ่หนว่ยงานของรฐัเจา้ของเรอืงและเลข

ของจำนวนชดุทัง้หมดไว้ทีก่ลอ่งหรือหบีV อฃอฺงข้อมูลข่าวสารลับน้ัน ทัง้นี ้จะแสดงซือ่หนว่ยงาน 
สว่นยอ่ยไวด้ว้ยกไ็ด้

ส่วนท่ี ๒

ท่ีซุด

การสำเนาและการแปล

ข้อ ๓๓ การสำเนา การแปลเอกสาร การเขา้รหสั หรอืการถอดรหสัขอ้มลูขา่วสาร
ลับ
ต้องบนัทกึจำนวนชดุ ยศ ซือ ตำแหน่งขอ
ขา่วสารลบัฉบบดน้ทีต่นครอบครองแล5 
รหัส
แลว้แตก่รณดีว้ย

งผูด้ำเนนิการ และซือ่หนว่ยงานของรัฐทีจั่ดทำไว้ทีข้่อมลู 
ทฉบบัสำเนา ฉบบัคำแปล ฉบบัเขา้รัหสั หรือฉบบัถอด

การบนัทกึตามวรรคหนึง๋ ผูด้ำเนนิการจะจดัทำโดยใชร้หสัลบักไ็ด้

ส่ว น ท่ี ๓ 
การโอน

ข้อ ๓๔ การโอนข้อมลูข่าวสารลับระหว่างหนว่ยงานของรัฐ หรือการโอนภายใน 
หนว่ยงานเดยีวกนั ใหเ้จา้หนา้ทีผู่เ้อนและเจา้หนา้ทีผู่ร้บัโอนจดัทำบนัทกึการโอนและการรบัโอนไว ้
เปน็หลกัฐาน และใหน้ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัจดแจง้การโอนขอ้มลูขา่วสารลบัดง้กลา่วไว่ใน 
ทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย

ส่วนท่ี ๔
การสง่และการรับ

ข้อ ๓๕ การสง่ขอ้มลูขา่ 
ตอ้งใซใบปกขอ้มลูขา่วสารลบัปดีทบข้อมลู 

แบบใบปกขอ้มลูขา่วสา

ๆสารลบัภายในบรเิวณหนว่ยงานเดยีวกนัทกุชัน้ความลบั 
ข่าวสารลับ

รลืบัใหเ้ปน็ไปตามทีน่ายกรฐัมนตรกีำหนดโดยประ์กาศ

ราชกจิจานเุบกษา
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ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูลข่าไ สารลบัออกนอกบริเวณหนว่ยงาน ตอ้งบรรจซุองหรือ
ภาชนะ
ทบึแสงสองชัน้อย่างมัน่คง

บนซองหรือภาชนะช้ันใน ใหจ่้าหนา้ระบเุลขทีห่นงัสอืนำสง่ ซือ่หรอืตำแหนง่ผูรั้บ 
และหนว่ยงานผู้สง่ พรอ้มทัง้ทำเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัทัง้ตา้นหนา้และตา้นหลงั

บนซองหรือภาชนะชัน้นอกใหจ่้าหนา้ระบขุอ้ความเขน่เดยีวกบับนซองหรอื
ภาชนะ
ช้ันในแต่ไม,ตอ้งมเีครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัใด ๆ

หา้มระบชุัน้ความลบัแล:;ซือ่เร่ืองไวในใบตอบรบั แด,ใหร้ะบเุลขทีห่นงัสือส่ง วัน 
เดอืน ปี จำนวนหนา้และหมายเลขฉบบัไ'!ในใบตอบรบัดงักลา่ว และเกบ็รกัษาใบตอบรับนัน้ไว้จน 
กว่า
จะไตร้บัคนืหรอืยกเลกิชัน้ความลบัหรอืทำลายขอ้มลูขา่วสารลบันัน้แลว้

แบบใบตอบรบัใหเ้ปน็ไปตามทีน่ายกรฐัมนตรกีำหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นเุบกษา

ข้อ ๓๗ การสง่ขอ้มลูขา่วสารลบัออกนอกบรเิวณหนว่ยงานภายในประเทศโดย 
เจา้หนา้ทีน่ำสาร ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัหรอืผูซ้ึง่หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐมอบหมายมอีำนาจ 
อนญุาตใหก้ระทำไต ้และใหน้ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัลงทะเบยีนกอ่นสง่ออก

การสง่ขอ้มลูขา่วสารลบัคามวรรคหนึง่ จะจดัใหม้ผีูอ้ารกัขาการนำสารดว้ยกไ็ต ้
ข้อ ๓๘ เจา้หนา้ทีน่ำสารและผูอ้ารกัขาการนำสาร มหีนา้ทีด่งันี ้
(๑ ) รกัษาความปลอดกยัฃองขอ้มลูขา่วสารลบัตลอดเวลาทีน่ำออกนอกบรเิวณ 

หนว่ยงานและเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารลบัทีอ่ยูใ่นความดแูลใหป้ลอดภยั
(๒) จดัสง่ขอ้มลูขา่วสารลบัแก'นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั ถา้นายทะเบยีนขอ้ 

มูล
ขา่วสารลบัหรอืผูป้ฏบิตักิารแทนไมอ่ยูห่ราืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใหส้ง่ขอ้มลูขา่วสารลบันัน้แก'ผู ้
รับ
ตามจา่หนา้ ลา้ผูร้บัตามจา่หนา้ไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ตใ้หน้ำขอ้มลูขา่วสารลบักลบัมา 
เก็บ
รักษาทีห่นว่ยงานของตน และแจง้ใหน้ายฯะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบับนัทกึไวใ้นทะเบยีนควบคมุขอ้ 
มูล
ขา่วสารลบัหรือในกรณทีีส่ถานทีน่ำสง่อยู่หา่งจากหนว่ยงานของรัฐทีส่ง่และไม,สามารถเดนิทางกลบั 
ภายในวนัเดยีวกนัไตใ้หเ้กบ็รกัษาไวใ้นทีป่ลอดภยัจนกวา่จะสง่มอบแก'นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสาร 
ลับ
หรอืผูร้บัตามจา่หนา้ แลว้แตก่รณี

ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีน่ำสารไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ตใ้หผู้อ้ารกัขาการนำสาร
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หนา้ทแทนและใหร้ายงานนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัทราบโดยเรว็
ข้อ ๓๙ การสง่ขอ้มลูขา่วสารลบัออกนอกประเทศ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ

กระทรวง
การตา่งประเทศวา่ดว้ยถงุเมลก์ารทตูโดยอนโุลม หรอืใหเ้จา้หนา้ทีซ่ึง่มฐีานะทางการทตูถอืไปดว้ย 
ตนเองกไ็ด้

ข้อ ๔๐ การส่งข้อมูลข่าไ สารลบัทัง้ภายในประเทศและสง่ออกนอกประเทศ จะส่ง 
ทางโทรคมนาคม ไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดยวธิกีารอืน่ใดกไ็ด ้แตต่องไดร้บัอนญุาตจาก 
หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐกอ่น

กรณกีารสง่ทางโทรคมนัา้คมใหป้ฏบิตัติามคำแนะนำขององคก์ารรกัษา
ความปลอดภยั

ข้อ ๔๑ ในกรณทีีเ่จา้หน่
สาร
ลบัใหรืบสง่ขอ้มลูข่าวสารลับดงักลา่วใหแ้

าทีส่ารบรรณทราบว่าขอ้มลูขา่วสารทรับไว้เปน็ขอ้มลูขา่ว 

กน่ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั
ข้อ ๔๒ ใหน้ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัลงซือ่ในใบตอบรับแลว้คนืใบตอบรับนัน้ 

แก'
ผู้นำส่ง หรอืจัดสง่ใบตอบรบัคนืแก'หนว่ยงานของรัฐทีเ่ปน็ผูส้ง่ และลงทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั
กอ่นทจีะดำเนนิการอยา่งอน 

1ในกรณทีผูร้บัยงัไม'สามารถดำเนนิการเกยวกบัขอ้มลูขา่วสารลบัตอ่ไปไดใ้หผู้ร้บั
น่า

ทหนว่ยงานของรัฐนน้กำหนด
ข้อ ๔๓ ในกรณทีีเ่ปน็การสง่แกผู่ร้บัตามจา่หนา้ ใหผู้ร้บัตามจา่หนา้แจง้ตอ่

ขอ้มลูขา่วสารลบัทีไ่ดร้บัไปเกบ็รกัษาไวใ้นทีป่ลอดภยัตามระเบยีบการเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารลบั
1 . ร'.

นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัเพอใหล้งท ะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยไม'ซักข้า

ส่วนท่ี ๕ 
การเกบ็รกัษา

ข้อ ๔๔ การเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารลบั ใหห้นว่ยงานของรฐัเกบ็รกัษาไว้ไนที่
ปลอดภยั
และใหก้ำหนดระเบยีบการเกบ็รกัษาขอ้^ลขา่วสารลบัไวเ้ปน็การเฉพาะตามคำแนะนำขององคก์าร 
รกัษาความปลอดภยั

ส่วนท่ี ๖
การยม
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ภว่สารลบั ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรัฐหรือผู้ซีง่หวัหนา้ 
วา่ผูย้มืมหีนา้ทีด่ำเนนิการในเรือ่งทีย่มืและสามารถ

1)ยมืเปน็เรือ่งทีห่นว่ยงานฃองรฐัอืน่เปน็หนว่ยงานเจา้ของ 
ยงานเจา้ของเรือ่งนัน้กอ่น เวน้แตผู่ย้มืจะเปน็หนว่ยงาน

ข้อ ๔๕ การใหยื้มข้อมูลข1 
หนว่ยงานของรฐัมอบหมายพจิารณาดว้ย 
ปฏิบัติ 1..;
ตามระเบยีบนีไ้ดห้รอืไม่

ถา้เร่ืองทีผู่ป้ระสงคจ์ะฃ 
เรือ่งการใหย้มืตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหนไ่ 
เจา้ของเรือ่งนัน้เอง

ใหน้ายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัทำบนัทกึการยมืพรอ้มทัง้จดแจง้การยมืไวใ้น 
ทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย

แบบบนัทกึการยมืใหเ้ป็
กจิจา 
นเุบกษา

ส่วนท่ี ๗

นไปตามทีน่ายกรฐัมนตรกีำหนดโดยประกาศในราช

การทำลาย

ข้อ ๔๖ ในกรณทีีก่ารเกน็รกัษาขอ้มลูขา่วสา่รลบัชัน้ลบัทีส่ดุจะเสีย๋งตอ่การรัว่ไหล 
อนัจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายแก'ประโยชนแ์หเ้รฐั หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัจะพจิารณาสัง่ทำลายขอ้มลู 
ขา่วสารลบัช้ันลบัทีส่ดุนัน้ได้ หากพจิารณาเหน็วา่มคีวามจำเปน็อยางยิง่ทีจ่ะตอ้งทำลาย

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัจะสัง่ทำลายขอ้มลูขา่วสารลบันอกจากกรณตีามวรรค
หนึง่ได้
ตอ่เมือ่ไดส้ง่ขอ้มลูขา่วสารลบัใหห้อจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ พจิารณากอ่นวา่ไมม่คีณุคา่ในการเกบ็ 
รักษา

ในการสัง่ทำลายขอ้มลูขา่วสารลฺบั ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้คณะ
กรรมการ
ทำลายขอ้มลูขา่วสารลบัชึน้คณะหนึง่ ปร:
กรรมการและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอกีไม,นัอ้ยกวา่สองคนเปน็กรรมการและเมอืคณะกรรมการดงั 
กล่าว .
ไดท้ำลายขอ้มลูขา่วสารลบัเสรจ็แลว้ ใหจ้ดแจง้การทำลายไวใ่นทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบั 
และ
จดัทำใบรบัรองการทำลายขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย ใบรบัรองการทำลายใหเ้กบ็รกัษาไวเ้ปน็หลกัฐาน 
ไม,นอ้ยกว่าหนึง่ป็

ในกรณทีีเ่หน็สมควร คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการอาจเสนอตอ่นายก 
รฐัมนตรเีพือ่กำหนดหลกัเกณฑก์ารใชด้ลุพนิจิชองหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัหรอืกำหนดใหก้ารใช ้
ดลุพนิจิของหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัตอ้ง 1ดร้บัความเหน็ชอบจากบคุคลใดกอ่นกไ็ด้

กอบดว้ยนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัเปน็ประธาน



แบบใบรบัรองการทำลายขอ้มลูขา่วสารลบัใหเ้ปน็ไปตามทีน่ายกรฐัมนตรกีำหนด
โดย
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
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ส่วนท่ี ๘
การปฏบิตัใินเวลาฉกุเฉนิ

ข้อ ๔๗ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัใหม้แีผนการปฏบิตัใินเวลาฉกุเฉนิ โดยมแีผนการ 
เคลือ่นยา้ย แผนการพทิกัษร์กัษา และแผนการทำลายขอ้มลูขา่วสารลบั เพือ่นา่มาปฏบิตัเิปน็ 
ลำดับช้ัน
ตามความรนุแรงของสถานการณ์

ส่วนท่ี ๙ 
กรณสีญูหาย

ข้อ ๔๘ ในกรณทีีข่อ้มลูขา่วสารลบัสญูหาย ใหผู้ท้ราบขอ้เทจ็จรงิรายงานขอ้เทจ็ 
จริง
ทีเ่กีย่วขอ้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัทีต่นสงักดัทราบเพือ่ดำเนนิการตอ่ไปและใหน้ายทะเบยีน 
ข้อมูล
ขา่วสารลบับนัทกึการทีข่อ้มลูขา่วสารลบัสญูหายไว้ไนทะเบยีนควบคมุขอ้มลูขา่วสารลบัดว้ย

ส่วนท่ี ๑๐ 
การเปดีเผย

ข้อ ๔๙ ในกรณทีีห่วัหนา้หนว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัตามมาตรา ๒๐
(๑)
แหง่พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มคีำสัง่ใหเ้ปดีเผยขอ้มลูขา่วสารลบัใด 
โดย
มขีอ้จำกดัหรอืเง่ือนไขเขน่ใด ใหเ้ปดีเผยขอ้มลูขา่วสารลบันัน้ไดต้ามขอ้จำกดัหรอืเงือ่นไขทีก่ำหนด 

ข้อ ๕๐ ในกรณทีีข่อ้มลูขา่วสารลบัใดไมม่เีครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัไวใํห ้
เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเปดีเผยขอ้มลูขา่วสารนัน้ได ้เวน้แตเ่จา้หนา้ทีน่ัน้ไดรู้ห้รอืควร 
จะรู้
ขอ้เทจ็จรงิว่าขอ้มลูขา่วสารนัน้ไดม้กีารกำหนดชัน้ความลบัไว้แลว้

บทเฉพาะกาล
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ข้อ ๕๑ ใหเ้อกสารลบัตามชัน้ความลบัทีม่อียูก่อ่น ตามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษา 
ความปลอดภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปน็ขอ้มลูขา่วสารลบัตามระเบยีบนีโ้ดยเอกสารลบัชัน้ปก 
ปีด
ใหถ้อืวา่มชีัน้ความลบัอยูใ่นชัน้ลบันบัแตว่นัทีร่ะเบยีบนีใ้ชบ้งัคบั

แบบใบปกของเอกสารลบัตามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหค้งใขไ่ดต้อ่ไปจนกว่าจะหมด

แบบเอกสารตา่ง  ๆ ตามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงมีอยู่ก่อนระเบียบนีใ้ช้'บังคับใหไ้ข่ได้ต'อไปเท่าท่ีไม,ชดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี ้

ใหน้ายทะเบยีนเอกสารลบัและผูช้ว่ยนายทะเบยีนเอกสารลบัทีม่อียูก่อ่นตาม
ระเบยีบ
วา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปน็นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัและผู ้
ช่วย
นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบัตามระเบยีบนี้

ใหเ้จา้หนา้ทีน่ำสารและผูอ้ารกัขาการนำสารทีม่อียูก่อ่นตามระเบยีบวา่ดว้ยการ
รักษา
ความปลอดภยัแหง่ชาต ิ พ .ศ .1 ๒๕๑๗ เปน็เจา้หนา้ทีน่ำสารและผูอ้ารกัขาการนำสารตามระเบยีบนี ้

ข้อ ๕๒ ภายในหกเดอืนนบัแตว่นัทีร่ะเบยีบนีใ้ขบ้งัคบั 
(๑ ) ขอ้มลูขา่วสารใดทีไ่ดจ้ดัทำมาแลว้เกนิยีส่บิป ี และมกีารกาิหนดชัน้ความลบั

ไว้
ลา้มไิดม้กีารกำหนดชัน้ความลบัใหมเ่ปน็รายชิน้และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืหนว่ยงานของรฐั 
ท่ี
เกีย่วขอ้งทราบถงึการกำหนดใหเ้ปน็ขอ้มลูขา่วสารลบัตอ่ไป ใหถ้อืวา่ชัน้ความลบันัน้เปน็อนัยกเลกิ 

(๒) ใหห้นว่ยงานของรฐัตรวจสอบและกำหนดชัน้ความลบัของขอ้มลูขา่วสารที ่
ตน
จดัทำขึน้ภายในย่ีสบิปกี,อนวันทีร่ะเบยีบฺนีใ้ชบ้งัคบัใหแ้ลว้เสร็จทัง้หมด

หากหนว่ยงานของรฐัแหง่ใดมเีหตจุำเปน็ไมอ่าจจดัทำไดภ้ายในระยะเวลาที่
กำหนด
ตามวรรคหนึง่ ใหข้อขยายระยะเวลาตอ่คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

ข้อ ๕๓ ใหอ้งคก์ารรกัษาความปลอดภยัฝา่ยพลเรอืนและองคก์ารรกัษา 
ความปลอดภยัฝา่ยทหารประสานการปฏบิตัใินการจดัใหม้หีลกัเกณฑ ์วธิกีารและคำแนะนำการ 
ปฏิบัติ
ตามระเบยีบนีร้วมทัง้การอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งตามความจำเปน็และงบประมาณ

ใหใ่จ ้ณ วันท่ี ๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๔



- ๑ ๕ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๕๔๔/พ ๑๘ง / ๒๘/ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔]
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