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พ.ศ. ๒๕๔๔ 
-------------------- 

 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงมาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติใหวางระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 
 
  ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 
  ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
  ขอ ๓   บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไว
แลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔   ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 



หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------------- 
 
  ขอ ๕   ในระเบียบนี้ 
 
  "ขอมูลขาวสารลับ"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มี
คําสั่งไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซ่ึงมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลับ  ชั้นลับ
มาก  หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชน
แหงรัฐประกอบกัน 
 
  "ประโยชนแหงรัฐ"  หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ 
หรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมือง
ภายในประเทศหรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
  "หัวหนาหนวยงานของรัฐ"  หมายความวา 
  (๑)  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
กรม   ราชองครักษ  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ 
  (๒)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (๓)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับราชการสวนทองถิ่น 
  (๔)  ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 
  "การปรับชั้นความลับ"  หมายความวา  การลดหรือเพ่ิมชั้นความลับของขอมูลขาวสาร
ลับ และใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับน้ันดวย 
 
  ขอ ๖  ทุกหาปเปนอยางนอย  ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
 
  ขอ ๗  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน 
และอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาคใน
กรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 



  ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย  การใหบุคคลใดเขาถึง
ขอมูลขาวสารลับ หรือเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใด ตองกระทําโดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปน ให
กําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณีโดยคํานึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๘  บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปนบุคคลที่
ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย
เทานั้น 
 
  ขอ ๙  ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษา
ความปลอดภัย ชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได 
 
  ขอ ๑๐  ในการดําเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถาคณะกรรมการมีมติกําหนดชั้น
ความลับไวเชนใด  ใหเลขานุการดําเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาสังกัดของ
เลขานุการดําเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย 
  ถาคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ ให
ประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนําระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม   
 
 

สวนที่ ๑ 
องคการรักษาความปลอดภัย 

-------------------- 
 
  ขอ ๑๑  องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก 
  (๑)  สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝาย
พลเรือน 
  (๒)  ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 
 

สวนที่ ๒ 
ประเภทชั้นความลับ 

-------------------- 
 
  ขอ ๑๒ 
  (๑)  ลับที่สุด   (TOP SECRET) 
  (๒)  ลับมาก   (SECRET) 



  (๓)  ลับ   (CONFIDENTIAL)  
 
  ขอ ๑๓  ลับที่สุด  หมายความถึง  ขอมูลขาวสารลับซ่ึหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรางแรงที่สุด 
 
  ขอ ๑๔  ลับมาก  หมายความถึง  ขอมูลขาวสารลับซ่ึหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรางแรง 
 
  ขอ ๑๕  ลับที่สุด  หมายความถึง  ขอมูลขาวสารลับซ่ึหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 



หมวด ๒ 
การกําหนดชั้นความลับ 

-------------------- 
  

สวนที่ ๑ 
ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 

-------------------- 
 
  ขอ ๑๖  ใหหัวหนาหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ พรอมทั้งให
เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับน้ันดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และ
เพราะเหตุใด  ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแก
ราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 
 
  ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนดชั้น
ความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับเพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการ
กําหนดชั้นความลับตอไปทั้นที 
  การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให
กําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยูในขอมูลขาวสารลับน้ัน 
 
  ขอ ๑๘  ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แตถาเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น
บางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึกเหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูงกวา
ดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับน้ัน 
 
  ขอ ๑๙  การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณาถึงองคประกอบ
ตอไปน้ี เชน 
  (๑)  ความสําคัญของเน้ือหา 
  (๒)  แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 
  (๓)  วิธีการนําไปใชประโยชน 
  (๔)  จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
  (๕)  ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
  (๖)  หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่องหรือผูอนุมัติ 
 
  ขอ ๒๐  ในกรณีเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบการใด เพ่ือ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมจากระเบียบนี้ก็ได และถาหัวหนาหนวยงานของรับเห็นวาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่อง



ใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนดวิธีการรักาาความลับใน
เรื่องนั้นดวยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวา แทนได 
 
 

สวนที่ ๒ 
การแสดงชั้นความลับ 

-------------------- 
    
  ขอ ๒๑  เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญกวา
ตัวอักษรธรรมดา  โดยใชสีแดงหรือสีอ่ืนที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
 
  ขอ ๒๒  การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสาร ใหแสดงชั้นความลับที่กลางหนากระดาษทั้ง
ดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น  ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไวที่ดานนอกของปกหนา ปกหลัง
ดวย 
  (๒)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน  ภาพถาย  แผนที่  แผนภูมิ  แผนผังและ
สําเนา  สิ่งของดังกลาวนั้น ใหแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ (๑)  ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดให
แสดงชั้นความลับไวใหปรากฎเห็นไดขณะที่เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย 
  (๓)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก  แถบบันทึก  ฟลมบันทึกภาพทุกประเภท
หรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ใหแสดงชั้นความลับไวที่ตนและ
ปลายมวนฟลม หรือตนและปลายของขอมูลขาวสารหรือบนวัสดุ หรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไมสามารถ
แสดงชั้นความลับไวในที่ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซ่ึงมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับน้ัน 
 
 

สวนที่ ๓ 
การปรับชั้นความลับ 

-------------------- 
    
  ขอ ๒๓  การปรับชั้นความลับ  ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับของ
หนวยงานเจาของเรื่อง 
  ในกรณีที่หนวยงานเจของเรื่องเห็นควรใหทําการปรับชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ
ใด  ใหหนวยงานเขาของเรื่องทําการปรับชั้นความลับ และแจงใหหนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไดรับการแจกจาย
ทราบเพื่อใหมีการแกไขชั้นความลับโดยทั่วกันดวย 
  ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับไดเม่ือพิจารณาเห็นวาการกําหนด
ชั้นความลับไมเหมาะสม  แตตองแจงใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ 
  ถาสามารถกําหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับลวงหนาได  ใหหนวยงานเจาของ
เรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนา หรือหนาแรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับ โดย



แสดงไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม เพ่ือใหทราบวาเม่ือถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวลวงหนานั้น 
จะปรับชั้นความลับไดโดยไมตองยืนยันใหทราบอีก 
  การแกไขชั้นความลับ ใหขีดฆาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแลวแสดงเครื่องหมาย
ชั้นความลับที่กําหนดใหม (ถามี) ไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนขอมูลขาวสารดังกลาว 
และใหจดแจงการปรับชั้นความลับน้ันไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวย  ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหนา
หนวยงานของรัฐจะกําหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวที่หนาแรกของเอกสารหรือที่แสดงชั้น
ความลับตามขอ ๒๒ (๒) แลวแตกรณี 
 
  ขอ ๒๔  ขอมูลขาวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัย
ใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด  ใหถือวาขอมูลขาวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแลว  เวนแต
มีการฟองคดีตอศาล และศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเปนอยางอ่ืน 



หมวด ๓ 
การทะเบียน 

-------------------- 
 

สวนที่ ๑ 
นายทะเบียน 

-------------------- 
 
  ขอ ๒๕  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับขึ้นภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกวา  "นายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ"  และจะแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได 
  ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  ขอ ๒๖  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่ ดังน้ี 
  (๑)  ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  (๒)  เก็บรักษาแบบเอกสารตาง ๆ ซ่ึงกรอกขอความแลวตามระเบียบนี้ และบรรดาขอมูล
ขาวสารลับที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย 
  (๓)  เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และผูชวยนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่ติดตอเกี่ยวของกันเปนประจํา 
  (๔)  ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กําหนดในระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ เพ่ือกําหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและความ
รับผิดชอบ 
  (๕)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 
  ขอ ๒๗  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ประกอบดวย ทะเบียนรับ  ทะเบียนสง  และทะเบียนควบคุมขาวสารลับ แยกตางหากจากทะเบียนงาน
สารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
  ทะเบียนรับ  ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานไดรับไว 
  ทะเบียนสง  ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออกนอกบริเวณ
หนวยงาน 
  ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ  ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ลับที่หนวยงานจัดทําขึ้นใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา  รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารลับน้ัน 
  ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย 



  แบบทะเบียนรับ  ทะเบียนสง  และทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๒๘  ในกรณีที่เห็นสมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับขึ้นในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได  และใหนําความในขอ ๒๕  ขอ ๒๖  และขอ ๒๗  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 
 

สวนที่ ๒ 
การตรวจสอบ 
-------------------- 

 
  ขอ ๒๙  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธาน และเจาหนาที่อ่ืนอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับอยางนอยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ัน
ทราบและสั่งการตอไป 
 
  ขอ ๓๐  เม่ือสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารไดรูหรืออาจรู
ถึงขอมูลขาวสารลับ หรือเม่ือสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา 
  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูซ่ึงมิไดเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามขอ ๒๙ 



หมวด ๔ 
การดําเนินการ 
-------------------- 

 
สวนที่ ๑ 
การจัดทํา 

-------------------- 
 
  ขอ ๓๑  การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกขั้นตอน ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอภารกิจ และจํากัดใหทราบเทาที่
จําเปน เทานั้น 
 
  ขอ ๓๒  ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง เลขที่
ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หนาของจํานวนหนาทั้งหมดไวทุกหนาของขอมูลขาวสารลับ  ทั้งน้ี จะ
แสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได 
  ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑)  ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องและเลขที่ชุด
ของจํานวนชุดทั้งหมดไวที่กลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับน้ัน  ทั้งน้ี จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอย
ไวดวยก็ได 
 
 

สวนที่ ๒ 
การสําเนาและการแปล 

-------------------- 
 
  ขอ ๓๓  การสําเนา  การแปลเอกสาร  การเขารหัส  หรือการถอดรหัสขอมูลขาวสารลับ 
ตองบันทึก จํานวนชุด ยศ ชื่อ ตําแหนงของผูดําเนินการ และชื่อหนวยงานของรัฐที่จัดทําไวที่ขอมูล
ขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสําเนา ฉบับคําแปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอดรหัส 
แลวแตกรณีดวย 
  การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผูดําเนินการจะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได 
 
 

สวนที่ ๓ 
การโอน 

-------------------- 
 
  ขอ ๓๔  การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานของรัฐ หรือการโอนภายใน
หนวยงานเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูโดนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอนและการรับโอนไวเปน



หลักฐาน และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอนขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารดวย 
 
 

สวนที่ ๔ 
การสงและการรับ 

-------------------- 
 
  ขอ ๓๕  การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ตองใช
ใบปกขอมูลขาวสารลับปดทักขอมูลขาวสารลับ 
  แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๓๖  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุซองหรือภาชนะ
ทึกแสงสองชั้นอยางม่ันคง 
  บนซองหรือภาชนะชั้นใน  ใหจาหนาระบุเลขที่หนังสือนําสง  ชื่อหรือตําแหนงผูรับ และ
หนวยงานผูสง พรอมทั้งทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งดานหนาและดานหลัง 
  บนซองหรือภาชนะชั้นนอก ใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน 
แตไมตองมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใด ๆ 
  หามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไวในใบตอบรับ  แตใหระบุเลขที่หนังสือสง วัน เดือน ป 
จํานวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บรักษาใบตอบรับน้ันไวจนกวาจะไดรับคืน 
หรือยกเลิกชั้นความลับ หรือทําลายขอมูลขาวสารลับน้ันแลว 
  แบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๓๗  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงานภายในประเทศโดยเจาหนาที่
นําสาร ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหกระทํา
ได และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก 
  การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีผูอารักขาการนําสารดวยก็ได  
 
  ขอ ๓๘  เจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสาร มีหนาที่ดังน้ี 
  (๑)  รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นําออกนอกบริเวณ
หนวยงานและเก็นรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหปลอดภัย 
  (๒)  จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ถานายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสงขอมูลขาวสารลับน้ันแกผูรับตาม
จาหนา  ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่
หนวยงานของตน และแจงใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
หรือในกรณีที่สถานที่นําสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐที่สง และไมสามารถเดินทางกลับภายในวัน



เดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูรับตาม
จาหนา แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่เจาหนาที่นําสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอารักขาการนําสารปฏิบัติ
หนาที่แทน และใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ทราบโดยเร็ว 
 
  ขอ ๓๙  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะทางการทูตถือไปดวยตนเองก็ได 
 
  ขอ ๔๐  การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอกประเทศ จะสงทาง
โทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได  แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐกอน 
  กรณีการสงทางโทรคมนาคม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย 
 
  ขอ ๔๑  ในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณทราบวา ขอมูลขาวสารที่รับไวเปนขอมูลขาวสาร
ลับ ใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
 
  ขอ ๔๒  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ลงชื่อในใบตอบรับ แลวคืนใบตอบรับน้ันแก
ผูนําสง หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานของรัฐที่เปนผูสง และลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับกอนที่จะ 
ดําเนินการอยางอ่ืน 
  ในกรณีที่ผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได ใหผูรับนํา
ขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่
หนวยงานของรัฐน้ันกําหนด 
 
  ขอ ๔๓  ในกรณีที่เปนการสงแกผูรับตามจาหนา ใหผูรับตามจาหนาแจงตอนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับเพ่ือใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา 
 
 

สวนที่ ๕ 
การเก็บรักษา 
-------------------- 

 
  ขอ ๔๔  การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 
และใหกําหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะ ตามคําแนะนะขององคการรักษา
ความปลอดภัย 
 
 

สวนที่ ๖ 



การยืม 
-------------------- 

 
  ขอ ๔๕  การใหยืมขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงหัวหนา
หนวยงานของรัฐมอบหมายพิจาณาดวยวา ผูยืมมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ไดหรือไม 
  ถาเรื่องที่ผูประสงคจะขอยืมเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐอ่ืนเปนหนวยงานเจาของเรื่อง  
การใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเรื่องนั้นกอน เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงานเจาของเรื่อง
น้ันเอง 
  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ทําบันทึกการยืมพรอมทั้งจดแจงการยืมไวในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
  แบบบันทึกการยืม ใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา      
นุเบกษา 
 
 

สวนที่ ๗ 
การทําลาย 

-------------------- 
 
  ขอ ๔๖  ในกรณีที่การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ชั้นลับที่สุด จะเสี่ยงตอการรั่วไหลอัน
จะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับ 
ชั้นลับที่สุดนั้นได  หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําลาย 
  หัวหนาหนวยงานของรัฐจะสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ได
ตอเม่ือไดสงขอมูลขาวสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ พิจารณากอนวาไมมีคุณคาในการเก็บรักษา 
  ในการสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายขอมูลขาวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธาน
คณะกรรมการ  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และเม่ือคณะกรรมการ
ดังกลาวไดทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจดแจงการทําลายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ
และจัดทําใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย  ใบรับรองการทําลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานไม
นอยกวาหนึ่งป 
  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอาจเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือกําหนดใหการใช
ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบจากบุคคลใดกอนก็ได 
  แบบใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



สวนที่ ๘ 
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 

-------------------- 
 
  ขอ ๔๗  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ
เคลื่อนยาย  แผนการพิทักษรักษา  และแผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ  เพ่ือนํามาปฏิบัติเปนลําดับชั้น 
ตามความรุนแรงของสถานการณ 
 
 

สวนที่ ๙ 
กรณีสูญหาย 

-------------------- 
 
  ขอ ๔๘  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับสูญหาย  ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงานขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป และใหนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสารลับสูญหายไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ 
 
 

สวนที่ ๑๐ 
การเปดเผย 

-------------------- 
 
  ขอ ๔๙  ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีคําสั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับใดโดยมี
ขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับน้ันไดตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่กําหนด 
 
  ขอ ๕๐  ในกรณีที่ขอมูลขาวสารลับใดไมมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว ใหเจาหนาที่
ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารลับน้ัน เวนแตเจาหนาที่น้ันไดรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงวา 
ขอมูลขาวสารลับน้ันไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว 



บทเฉพาะกาล 
----------------- 

 
  ขอ ๕๑  ใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้โดยเอกสารลับชั้นปกปด ใหถือวามี
ชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
  แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
ซ่ึงมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
  ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอนตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และผูชวยนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ 
  ใหเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เปนเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๕๒  ภายในหกเดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
  (๑) ขอมูลขาวสารลับใดที่ไดจัดทํามาแลวเกินยี่สิบป และมีการกําหนดชั้นความลับไว ถา
มิไดมีการกําหนดชั้นความลับใหมเปนรายชิ้น และแจงใหเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของทราบถึงการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารลับตอไป ใหถือวาชั้นความลับน้ันเปนอันยกเลิก 
  (๒) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารที่ตนจัดทํา
ขึ้นภายในยี่สิบปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหแลวเสร็จทั้งหมด 
  หากหนวยงานของรัฐแหงใดมีเหตุจําเปนไมอาจจัดทําไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 
  ขอ ๕๓  ใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน และองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายทหาร ประสานการปฏิบัติในการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปนและงบประมาณ 
 
 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

          (นายชวน หลีกภัย) 
                      นายกรัฐมนตรี 



 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๗  ขอ ๓๕  ขอ ๓๖  ขอ ๔๕  และขอ ๔๖ ของระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 

 ขอ ๑    ทะเบียนรับ ตามขอ ๒๗  ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔  ใหใชแบบ  ทขล.๑  ตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๒    ทะเบียนสง ตามขอ ๒๗  ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.
๒๕๔๕  ใหใชแบบ  ทขล.๒  ตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๓    ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ ตามขอ ๒๗  ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๕  ใหใชแบบ  ทขล.๓  ตามที่กําหนดทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๔    ใบปกขอมูลขาวสารลับ  ตามขอ ๓๕  ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  ใหเปนไปตามแบบใบปกขอมูลขาวสารลับตามชั้นความลับที่กําหนดทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๕    ใบตอบรับ ตามขอ ๓๖ ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔  ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๖    บันทึกการยืม ตามขอ ๔๕  ของระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔  ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
 

 ขอ ๗    ใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับ ตามขอ ๔๖ ของระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๕   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

                    (นายชวน    หลีกภัย) 
                        นายกรัฐมนตรี  
      
 



(ทขล.๑) 
ทะเบียนรบั 

 

เลขที่รับ เลขที่หนงัสือ 
วัน เดือน ป 

ชั้นความลับ จาก ถึง เรื่อง ลงชื่อ หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
หมายเหต ุ  ชองเลขที่รับ ใหปฏิบตัิดังน้ี 
  ๑.  ใหลงเลขที่รับตอเน่ืองกันไป 
  ๒.  เม่ือขึ้นวนัใหม  ใหลงวนัที่คั้นไวในทะเบียน 

(ทขล.๒) 



ทะเบียนรบั 
 

เลขที่รับ ชั้นความลับ จาก ถึง เรื่อง ลงชื่อ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมายเหต ุ  ชองเลขที่สง ใหปฏิบัติดังน้ี 
  ๑.  ใหลงเลขที่สงตอเน่ืองกนัไป 
  ๒.  เม่ือขึ้นวนัใหม  ใหลงวนัที่คั่นไวในทะเบียน 
 

(ทขล.๓) 



ทะเบียนควบคุมขอมลูขาวสารลับ 
 

ลําดับที่ เลขที่สง เลขที่รับ ชั้นความลับ หนวยงาน 
เจาของเรื่อง 

การดําเนินการ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหต ุ  ๑.  ชองเลขทีส่ง ใหลงเลขที่สงในทะเบียนสง 
  ๒.  ชองเลขทีรั่บ ใหลงเลขที่รับในทะเบียนรับ 

 



 



 



 



ใบตอบรับ 
 
ขาพเจา (ยศ, ชื่อ)............................................  ในฐานะ   นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
                ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
 
ไดรับซองหรือภาชนะบรรจุขอมูลขาวสารลับ  เลขที่หนังสือ.................. ลงวันที่..........................
จาก................................................................  ถึง................................................................... 
ไวเรียบรอยแลวเมื่อวนัที่......... เดือน................... พ.ศ. ........  เวลา................ น. 
 
      ลงชื่อ............................................ ผูรับ 
            (............................................) 
 
      ลงชื่อ............................................ ผูสง 
            (............................................) 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีที่นาํสงโดยเจาหนาที่นําสารใหรอรับใบตอบรับกลับคืนทันท ี
  ๒. กรณีที่สงโดยวิธีอื่นใหผูรับจัดการสงใบตอบรบัคืนโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ชั้นความลับ) 
บันทึกการยืม 

          วันที.่......... เดือน............................. พ.ศ. .......... 
ขาพเจา (ยศ, ชื่อ)...................................................... ตําแหนง....................................................................... 
สังกัด......................................................... ตั้งอยูที.่....................................................................................... 
โทรศัพท................ ไดยืมขอมูลขาวสารลบัจาก................................(หนวยงานของรัฐผูใหยืม)........................ 
ไปจํานวน............... รายการ ดังน้ี 
 

ลําดับ ชั้นความลับ ที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง หมายเหตุ 
 
 
 

     

 
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้............................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ขาพเจาจะนาํขอมูลขาวสารลับที่ยืมกลับมาคืนภายในวันที่......... เดือน........................ พ.ศ. ......... 
 
อนุญาตให................................................          ลงชื่อ........................................... ผูยืม 
ยืมขอมูลขาวสารลับตามรายการนี้ได        (..........................................) 
 ลงชื่อ.......................................... 
       (.........................................)          ลงชื่อ........................................... เจาหนาที่ผูสงมอบ 
     ตําแหนง...........................................                (..........................................) 
             ผูอนุญาตใหยืม 
 
ไดจดแจงการยืมไวในทะเบียนควบคมุ  ผูยืมไดนําขอมูลขาวสารลับตามรายการ.......... 
ขอมูลขาวสารลับแลว     มาคืนครบถวน เรียบรอยแลว 
 ลงชื่อ..........................................  เม่ือวันที.่........ เดือน.......................... พ.ศ. ........... 
       (.........................................)        ลงชื่อ....................................... 
           นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ     (......................................) 
                             เจาหนาที่ผูรับคืน 

 
 

(ชั้นความลับ)  



(ชั้นความลับ) 
ใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับ 

 
.....................(ชื่อหนวยงานของรัฐ)....................... 

 
๑. ตามคําสั่งที่........ ลงวันที่........ เดือน.................... พ.ศ. ....... ใหคณะกรรมการในขอ ๓. ดําเนินการทําลาย  
    ขอมูลขาวสารลับตามรายการในขอ ๒. 
 
๒. รายการขอมูลขาวสารลบั 
ลําดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง หมายเหตุ 
 
 
 

      

 

หมายเหต ุ  ชอง ลําดับที่  ใหลงลําดับทีใ่นทะเบยีนควบคุมขอมูลขาวสารลบั 
 
๓. คณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลบั 
ตําแหนง รายชื่อ ไดทําลายขอมูลขาวสารลับ ลงชื่อ 
๑. ประธานกรรมการ 
๒. กรรมการ 
๓. กรรมการ 

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

ลําดับที่........ เมื่อวนัที.่...... 
................................. 

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

 
๔. ไดจดแจงการทําลายลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลบัแลว 
 
     ลงชื่อ............................................. นายทะเบยีนขอมูลขาวสารลบั 
           (............................................) 
     วันที่ ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั้นความลับ)  
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