
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑. ความเป็นมา  
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ วรรคห้า อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ออกระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น โดยมีผลใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ตั้งแต่
วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
สารสนเทศตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม จึ งออก
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
บทบัญญัติที่อ้างถึงข้างต้นมีเจตนารมณ์โดยสรุปของกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  มาตรา ๑๖ (หมวด ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธี
รักษามิให้รั่วไหล ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้ งนี้  ตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
  มาตรา ๒๖ (หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดตามวรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยก าหนดเวลาต้องส่ง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 
  (๑) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี 
  (๒) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบ ๒๐ ปี 
  ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) หน่วยงานของรัฐยังมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลา
ก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละ 
๕ ปี ไม่ได้ 
  การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา                     

  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
  ระเบียบนี้เป็นอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐              
ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ ให้สิทธิแก่ประชาชนได้รับรู้ข้ อมูลข่าวสารของราชการ อันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น                       
ที่ประชาชนจะได้ใช้บทบาทของตนอย่างถูกต้อง ในการใช้สิทธิออกความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ตรวจสอบ   



 
๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ส่วน                   
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ถูกก าหนดขึ้นภายใต้หลักการ                  
“ความจ าเป็นในการคุ้มครอง” เป็นแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีค าสั่งไม่เปิดเผย 
(ข้อมูลข่าวสารลับ) 

 ๒. วัตถุประสงค์หลักส าคัญของกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  วัตถุประสงค์หลักส าคัญก็เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ จะต้องจ าแนกข้อมูล
ข่าวสารในครอบครองหรือควบคุมดูแลออกเป็น ๒ ประเภทให้ชัดเจน คือ 
  (๑) ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่สามารถเปิดเผยได้  
    (๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งไม่เปิดเผย (ลับ)  
  เมื่อจ าแนกประเภทแล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ตามวิธีการที่กฎหมาย หรือระเบียบก าหนดไว้ กล่าวคือ  
  (๑) ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนเข้าดูได้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  (๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งไม่เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

 ๓. สถานภาพของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ     
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ เป็นระเบียบที่ก าหนดขึ้น                        
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยให้เหตุผลในการปฏิเสธการเปิดเผย 
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เท่านั้น                   
จึงจะมีผลทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแล 
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ เป็นระเบียบภายในหน่วยงานของรัฐ 
เนื่องจากมีผลบังคับเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ไม่มีผลโดยตรงกับประชาชนแต่อย่างใด กรณีที่                   
ไม่เปิดเผยข้อมูลฯ ประชาชนผู้ร้องขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
(กวฉ.) เพ่ือตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐได้ว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่ 

 ๔. หลักพ้ืนฐานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับ 
  ๔.๑ การก าหนดข้อมูลข่าวสารให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องด าเนินการโดยผู้มีอ านาจ
หน้าที่ ซึ่งได้รับมอบอ านาจหน้าที่และความไว้วางใจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจ                  
ในการก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับเป็นไปด้วยความเหมาะสมในแง่คุณค่าที่จ าเป็นต้องก าหนด                   
และระดับชั้นความลับต้องสมเหตุสมผล 
  ๔.๒ การป้องกันผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งระเบียบฯ ได้ก าหนด
กระบวนการการปฏิบัติไว้แล้ว หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญ ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ การให้บุคคลเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารลับควรยึดหลักการจ ากัดให้ทราบเท่าที่ จ าเป็น                        
การด าเนินการรับรองความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ เป็นเครื่องมือเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสม 
ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ 



 

 

๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๔.๓ ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับต้องไม่เปิดเผยความลับ เป็นเรื่องอัตวิสัยส่วนบุคคล 
หรือเป็นวินัยของบุคคลที่ต้องสร้างขึ้นในตนเอง โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรักษาความลับ โทษภัย
ความเสียหายด้วยความตระหนักรู้อยู่เสมอจนเป็นจิตส านึก และหากเกิดการละเมิด หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 

 ๕. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ ข้อมูล
ข่าวสารลับหรือเอกสารลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หากถูกเปิดเผย หรือรั่วไหลไปยังบุคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะหมดคุณค่าลงทันที และก่อให้เกิดความเสียหายตามมา บางกรณีอาจยังไม่ส่งผล
กระทบทันที่ และบางกรณีอาจเกิดความเสียหายขึ้นและเป็นความเสียหายที่ มิอาจประเมินค่าได้          
จึงจ าเป็นต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย ดังนั้น การรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่ดีจะประกอบด้วย  
  ๕.๑ บุคคล การป้องกันความลับรั่วไหล อันดับแรก คือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
โดยบุคคลที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับจะต้องไว้ใจได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
    กรณีท่ี ๑ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลก่อนเข้ารับราชการ ว่า
มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ 
    กรณีที่ ๒ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือ
พิจารณารับรองความไว้วางใจก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ หรือด าเนินการในเรื่องที่ต้องเข้าถึง
ความลับของทางราชการ 
  ๕.๑.๒ การอนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ ต้องยึดหลัก “จ ากัดให้
ทราบเท่าที่จ าเป็น” เพ่ือจ ากัดจ านวนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปเท่านั้น  
  ๕.๑.๓ ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกการรักษาความปลอดภัย   
  ๕.๒ วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ที่ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสาร ต้องละเอียดรอบคอบ   
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดท า การแจกจ่าย การเก็บรักษา และการท าลาย ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาไปมาก โอกาสที่ความลับจะรั่วไหลยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้น การด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ            
ต้องพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพกับการรักษาความปลอดภัยให้สมดุลกันอย่างสมเหตุสมผล ไม่ก าหนด                
ชั้นความลับสูงหรือต่ าเกินไป หรือควรก าหนดให้เป็นชั้นความลับ แต่ไม่ก าหนดไว้ 
  ๕.๓ ต้องสัมพันธ์กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ เนื่องจากกรรมวิธีการรักษา
ความลับที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่สามารถป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารลับอย่างมีประสิทธิภาพโดยล าพัง ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง
อ่ืนประกอบด้วย จึงจะช่วยให้มีประสิทธิภาพขึ้น คือ ต้องด าเนินการตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล มาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกันไว้เสมอ  

 ๖. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงาน ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รักษาข้อมูล
ข่าวสารลับในหน่วยงานของตน หรืออาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามความจ าเป็น 
หรือมอบแก่ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอ านาจได้ตามกฎหมาย ดังนั้น หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย การอนุญาตให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ หรือ
หากจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ โดยก าหนด
เงื่อนไขปฏิบัติให้เหมาะสมกับกรณี เช่น ห้ามส าเนาแจกจ่ายเพ่ิมเติม ปกปิด ลบหรือขีดฆ่าข้อความบางส่วน
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย การรักษาความลับให้มีประสิทธิภาพ มีข้อพิจารณา ดังนี้  



 
๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๖.๑ การรักษาข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน ให้ถือเป็นหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
แต่เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ภารกิจต้องปฏิบัติมากและหลายด้าน หน้าที่การรักษาความ
ปลอดภัย สามารถมอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยในทางปฏิบัติจะมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหาร
ระดับรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือต าแหน่งที่เรียกเป็นอย่างอ่ืน ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
ทุกสายงาน นอกจากต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับแล้ว ยังต้องบริหารจัดการ ควบคุมก ากับ
ดูแลการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบฯ 
ที่ก าหนดด้วย 

  ๖.๒ การมอบหมายหน้าที่ นอกจากบุคคลในข้อ ๖.๑ (ผู้ท าการแทน) แล้ว ยังต้อง
มอบหมายหน้าที่ลงไปถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติด้วย ได้แก่ ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ ผู้เข้าถึง         
ชั้นความลับ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่น าสาร         
ผู้อารักขาน าสาร ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเหล่านี้ต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับในครอบครอง 
หรือควบคุมดูแลด้วย ทั้งนี้ การมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคคลในข้อ ๖.๒ ด าเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ ในข้อ ๖.๑ ก็ได้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 
๒๕๖๑  
  ๖.๓ กรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ร้องขอ ให้พิจารณาตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบข้อ ๒๙ ของระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กล่าวคือ ต้องพิจารณาให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ ให้ก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

 

หมวด ๒  
กฎหมาย/ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการ 

ตามระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑ 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 ๑. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง 
  ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
  มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การตรวจ 
การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ  เพื่อให้ล่วงรู้หรือ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
  (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
  (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
  มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
  มาตรา ๔๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ มาตรา ๔๘ ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น  
  (๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและกรรมการ  
  (๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ 
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิ
มนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  (๔) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย         
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 



 

 

๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  มาตรา ๕๕ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ของส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด  
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการงบประมาณของ
ส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก าหนดให้
เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได  
  มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจาหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ 
หน่วยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวข้องประกอบกัน  
  (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  
  (๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ได ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือ
การรแูหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไมก็ตาม 
  (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
แต่ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น 
หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 
  (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
  (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารสวนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ า               
สิทธิส่วนบุคคลโดยไมสมควร  
  (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
  (๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา  
  ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้
ด้วยว่าที่เปิดเผยไมไดเพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามล าดับสาย          
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย
ต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
วิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ 
  มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด 
แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 
๑๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าหนังสือถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 
  ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี 
  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับได้แจ้งค าสั่งนั้น 
โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
  มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้น ไม่ว่าจะเป็น
การพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้อง
ด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณา
และในกรณีท่ีจ าเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 
  มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความผิดตามกฎหมายใด 
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้อง                
ตามระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
  (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพ่ือประโยชน์อันส าคัญยิ่ งกว่าที่
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้น                      
ได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น                   
ตามความเหมาะสมก็ได้ 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับ
ผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 
  มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว
เมื่อหมดความจ าเป็น 
  (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
  (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่ เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
       (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
       (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
       (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ
       (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 



 

 

๑๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
       (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 
  (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
  (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
  ในกรณีเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมาย
บังคับ 
  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกต ิ
  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล
ที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
  (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 
  (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
  (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
  (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
  (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดีไม่ว่าคดีประเภทใดก็ตาม 
  (๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
  (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
  (๙) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๙) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรั ฐที่ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 



 
๑๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
  ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง 
ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
โดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี              
ค าขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ ได้รับแจ้งค าสั่ งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของ
ตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 
  ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ 
  มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบก าหนดตามวรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐ
ส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
  ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้ 
  (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
  (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 
  ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) หน่วยงานของรัฐยังมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
  (๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่ง
ขยายเวลาก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนด
เกินคราวละ 5 ปี ไม่ได้ 
  การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้อง                
เก็บรักษา 

 ๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
  มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้  
  “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง  ตาม
พระราชบัญญัตินี้  
  “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที ่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง  



 

 

๑๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่า  
  (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง 
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ  หรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  
  (๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
  “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย ทีม่ีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับ
มอบ ให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม  
  “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ 
ของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะ
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 

 ๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๕๐ ค าสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกค าสั่งระบุวิธีการยื่นค าฟ้อง 
และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 
  ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้ออกค าสั่งใดในภายหลังว่า ตนมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ผู้นั้น
ด าเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับค าสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ ให้ระยะเวลา
ส าหรับยื่นค าฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับค าสั่งได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว  
  ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ตามวรรคสอง และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องมีก าหนดน้อยกว่า
หนึ่งปี ให้ขยายเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

 ๖. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้
กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้    

 ๗. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  มาตรา ๗ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้กระท าการใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดท าคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ
ยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอ
ด้วยตนเองก็ได้ 
  คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ 
และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงาน



 
๑๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เจ้าหน้าที่จัดส่งส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มี
ศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  

มาตรา ๘  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ ในการรับค าขอจะต้อง
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอ                    
ไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม                      
ให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือ                   
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่

ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
ครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง
ความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่
สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็น
ผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือ
ด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๙  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา ๘ วรรค
หนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้
ทราบด้วย 

ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐  ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ
ส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้
อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง 



 

 

๑๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือ
เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือ
ระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้น
กระท าการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผล
ให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือส าหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นค าขอที่ ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อน
วันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืน แต่ส าหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนได้ก็แต่เฉพาะในกรณี
ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค าขอ  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด าเนินการ
ที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด าเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบ
กิจการหรือด าเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อ
หน่วยงานซึ่งมีอ านาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น ๆ แล้ว 

การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อ
พระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงตราพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

มาตรา ๑๓  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
การอนุญาตก าหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการด าเนิน
กิจการของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอ านาจหน้าที่โดยเร็ว  

มาตรา ๑๔  ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น 



 
๑๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจ ากระทรวงหรือประจ าจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
ศูนย์รับค าขออนุญาต 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าขอ จะก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค าขอ ยื่น
ค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕  เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด าเนินการ
และมีผล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้
ต้องยื่นค าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นค าขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค าขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นค าขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ศูนย์รับค าขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้
ศูนย์รับค าขออนุญาตน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องน าส่งคลัง ให้
ศูนย์รับค าขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้
ศูนย์รับค าขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค าขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของ
ผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค าขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้
อนุญาตโดยศูนย์รับค าขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันท าการและให้น ามาตรา 
๑๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามจ านวนที่จ าเป็น และด าเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือ
ชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาตที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา 
๘ และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘  

มาตรา ๑๖  ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค าอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน าผู้ยื่นค าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจ าเป็นในการยื่นค าขออ่ืนใดที่จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งค าขอ หรือค าอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรือ
ตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 



 

 

๑๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค าขอ มีรายละเอียดหรือก าหนดให้
ต้องส่งเอกสารที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด าเนินการของศูนย์รับค าขอ
อนุญาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น 

 มาตรา ๑๗  ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ๘. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ข้อ ๕ ในระเบียบนี้  
  “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มี
ค าสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับ
มาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่ง
รัฐประกอบกัน  
  “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การด าเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อ งความมั่นคงของรัฐที่ เกี่ยวกับการเมือง
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม     
  “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
  ส าหรับกระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย 
  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค  
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา หรือหัวหน้าผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น  
  (๔) ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด ที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น ส าหรับงานของรัฐวิสาหกิจ  
  (๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่น อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงาน              
ศาลยุติธรรม เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ผู้อ านวยการองค์การมหาชน นายกสภาทนายความ  
 
 
 



 
๑๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  “การปรับชั้นความลับ” หมายความว่า การลดหรือเพ่ิมชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ลับ และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย  
  ข้อ ๖ ทุกห้าปีเป็นอย่างน้อย ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตาม 
ระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม  
  ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน 
และอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ใน
กรณีท่ีสามารถมอบอ านาจได้ตามกฎหมาย  
  ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย การให้บุคคลใดเข้าถึง  
ข้อมูลข่าวสารลับหรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ใดต้องกระท าโดยระมัดระวัง ในกรณีจ าเป็น  ให้
ก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณี โดยค านึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้  
  ข้อ ๘ บุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในชั้นความลับใด จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้บังคับ 
บัญชามอบหมายความไว้วางใจ และให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
  ข้อ ๙ ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอให้องค์การรักษา
ความปลอดภัยช่วยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของตนที่เก่ียวข้องกับชั้นความลับได้  
    ข้อ ๑๐ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีมติก าหนด         
ชั้นความลับไว้เช่นใด ให้เลขานุการด าเนินการตามนั้นและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดของ 
เลขานุการด าเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ด้วย  
  ถ้าคณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ                
ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและให้น าระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
  ข้อ ๑๑ องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ได้แก ่(แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  (๑) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่าย
พลเรือน 
  (๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 
เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร 
  (๓) กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นองค์การรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายต ารวจ 
  ข้อ ๑๒ ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ  
  (๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)  
  (๒) ลับมาก (SECRET)  
  (๓) ลับ (CONFIDENTIAL)  
  ข้อ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่ งหากเปิดเผยทั้ งหมดหรือ                      
เพียง บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด  
  ข้อ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่ งหากเปิดเผยทั้ งห มดหรือ                  
เพียง บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง  



 

 

๑๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้อ ๑๕ ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 
  ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับ               

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร  
ประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอ านาจได้ตามกฎหมาย  
  ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ มีความจ าเป็นเร่ งด่ วน เจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ยวข้องมีอ านาจก าหนด                    
ชั้นความลับเป็นการชั่วคราวได้และให้รีบเสนอต่อผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับเพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการ
ก าหนดชั้นความลับต่อไปทันที  
  การก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้
ก าหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น  
  ข้อ ๑๘ ให้นายทะเบียนจดแจ้งเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูล 
ข่าวสารลับไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ แต่ถ้าเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น 
บางส่วนมีชั้นความลับสูงกว่าชั้นความลับของทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้บันทึกเหตุผลย่อไว้ในทะเบียน  
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและบันทึกเหตุผลละเอียดหรือเหตุผลส่วนที่มีชั้นความลับสูงกว่าดังกล่าว                   
แยกออกมา โดยเก็บไว้ระหว่างใบปกข้อมูลข่าวสารลับกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น  
  ข้อ ๑๙ การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เช่น (แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  (๑) ความส าคัญของเนื้อหา  
  (๒) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร  
  (๓) วิธีการน าไปใช้ประโยชน์  
  (๔) จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ  
  (๕) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย  
  (๖) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ  
  ข้อ ๒๐ ในกรณีเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบการใด เพ่ือ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมจากระเบียบนี้ก็ได้และถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า การปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่อง
ใด จะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดวิธีการรักษาความลับใน
เรื่อง นั้นด้วยวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าแทนได้ 
  ข้อ ๒๑ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่า 
ตัวอักษรธรรมดา โดยใช้สีแดงหรือสีอ่ืนที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน  
  ข้อ ๒๒ การแสดงชั้นความลับให้ปฏิบัติดังนี้  
  (๑) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษ ทั้ง
ด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า ปกหลัง
ด้วย  



 
๒๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิแผนผัง และส าเนา
สิ่งของดังกล่าวนั้น ให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ (๑) ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ให้ แสดงชั้น
ความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย  
  (๓) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพ  ทุกประเภท
หรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้  ที่ต้นและ
ปลายม้วนฟิล์มหรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุถ้าไม่สามารถ  
แสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 
  ข้อ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับของ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
  ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นควรให้ท าการปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
ใด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าการปรับชั้นความลับและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับการแจกจ่าย
ทราบ เพ่ือให้มีการแก้ไขชั้นความลับโดยทั่วกันด้วย  
  ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอ านาจปรับชั้นความลับได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าการก าหนด
ชั้น ความลับไม่เหมาะสม แต่ต้องแจ้งให้ผู้ก าหนดชั้นความลับเดิมทราบ  
   ถ้าสามารถก าหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานเจ้าของ  
เรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปกหน้าหรือหน้าแรกของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ โดย
แสดงไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อถึงก าหนดเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้านั้น  
จะปรับชั้นความลับได้โดยไม่ต้องยืนยันให้ทราบอีก  
  การแก้ไขชั้นความลับ ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดงเครื่องหมาย 
ชั้นความลับที่ก าหนดใหม่ (ถ้ามี) ไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  
และให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐจะก าหนดให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับ ไว้ที่หน้าแรกของเอกสารหรือที่แสดงชั้น
ความลับ ตามข้อ ๒๒ (๓) แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๒๔ ข้อมูลข่าวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี ค าวินิจฉัย
ให้เปิดเผยโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใด ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแล้ว  เว้นแต่มี
การฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ
ด าเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ” และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสมด้วยก็ได้  
  ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูล 
ข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ข้อ ๒๖ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่ดังนี้  
  (๑) ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้  



 

 

๒๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้ และบรรดาข้อมูล
ข่าวสารลับที่อยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย  
  (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วย  นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจ า  
  (๔) ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่ก าหนดในระเบียบ ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเพ่ือก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสม  และความ
รับผิดชอบ 
  (๕) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
  ข้อ ๒๗ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ประกอบด้วย ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ แยกต่างหากจากทะเบี ยน
งาน สารบรรณตามปกติของหน่วยงานของรัฐ  
  ทะเบียนรับ ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้  
  ทะเบียนส่ง ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอกบริเวณ
หน่วยงาน  
  ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ลับ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นใช้งานหรือได้ส่งออกหรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล 
ข่าวสารลับนั้น  
  ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย แบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง
และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูล 
ข่าวสารลับขึ้นในหน่วยงานส่วนย่อยด้วยก็ได้และให้น าความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  
  ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่อ่ืนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
นั้นทราบและสั่งการต่อไป 
 แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ ๒๙/๑ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับตาม
ระเบียบนี้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามแบบที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 
๒๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าว และรายงานผลต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ข้อ ๓๐ เมื่อสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับได้รู้หรืออาจรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารลับ หรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการ                     
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  
  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อ ๒๙ 
  ข้อ ๓๑ การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในทุกขั้ นตอน ให้หัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพียงเท่าท่ีจ าเป็นต่อภารกิจ และจ ากัดให้ทราบเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น  
  ข้อ ๓๒ ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๑) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง เลขที่
ชุดของจ านวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจ านวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ  ทั้งนี้                 
จะแสดงชื่อหน่วยงานส่วนย่อยไว้ด้วยก็ได้  
  ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๓) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องและเลขที่ชุด 
ของจ านวนชุดทั้งหมดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อของข้อมูลข่าวสารลับนั้น ทั้งนี้จะแสดงชื่อหน่วยงานส่วนย่อย 
ไว้ด้วยก็ได้ 
  ข้อ ๓๓ การส าเนา การแปลเอกสาร การเข้ารหัส หรือการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับ 
ต้องบันทึก จ านวนชุด ยศ ชื่อ ต าแหน่งของผู้ด าเนินการ และชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดท าไว้ที่ข้อมูล
ข่าวสารลับ ฉบับต้นที่ตนครอบครองและที่ฉบับส าเนา ฉบับค าแปล ฉบับเข้ารหัส หรือฉบับถอดรหัส 
แล้วแต่กรณีด้วย  
  การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผู้ด าเนินการจะจัดท าโดยใช้รหัสลับก็ได้ 
  ข้อ ๓๔ การโอนข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือการโอนภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจัดท าบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูล
ข่าวสารลับตามแบบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้เป็นหลักฐาน และให้
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจดแจ้งการโอนข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับด้วย (แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ข้อ ๓๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องใช้
ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ  
  แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะ 
ทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง  



 

 

๒๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  บนซองหรือภาชนะชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือน าส่ง ชื่อหรือต าแหน่งผู้รับ และ 
หน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งท าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
  บนซองหรือภาชนะชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน 
แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใด ๆ  
  ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี 
จ านวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืน  
หรือยกเลิกชั้นความลับหรือท าลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว  
  แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๓๗ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศโดย 
เจ้าหน้าที่น าสาร ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายมีอ านาจอนุญาต 
ให้กระท าได้และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงทะเบียนก่อนส่งออก  การส่งข้อมูลข่าวสารลับตาม
วรรคหนึ่ง จะจัดให้มีผู้อารักขาการน าสารด้วยก็ได้  
  ข้อ ๓๘ เจ้าหน้าที่น าสารและผู้อารักขาการน าสาร มีหน้าที่ดังนี้  
  (๑) รักษาความปลอยภัยของข้อมูลข่าวสารลับตลอดเวลาที่น าออกนอก บริเวณ
หน่วยงานและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย  
  (๒) จัดส่งข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ถ้านายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับหรือผู้ปฏิบัติการแทนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับนั้ นแก่ผู้รับตาม     
จ่าหน้า ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้น าข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่  
หน่วยงานของตน และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 
หรือในกรณีที่สถานที่น าส่งอยู่ห่างจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวกัน
ได้ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้รับตามจ่าหน้า  
แล้วแต่กรณี  
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่น าสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อารักขาการน าสารปฏิบัติ
หน้าที่แทน และให้รายงานนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว  
  ข้อ ๓๙ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง      
การต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม หรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปด้วยตนเองก็ได้  
  ข้อ ๔๐ การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศจะส่งทาง 
โทรคมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนใดก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐก่อน กรณีการส่งทางโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามค าแนะน าขององค์การรักษาความ
ปลอดภัย  
  ข้อ ๔๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ 
ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  



 
๒๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้อ ๔๒ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่      
ผู้น าส่ง หรือจัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะ 
ด าเนินการอย่างอ่ืน  
  ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับน า
ข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ                     
ทีห่น่วยงานของรัฐนั้นก าหนด  
  ข้อ ๔๓ ในกรณีที่เป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้า ให้ผู้รับตามจ่าหน้าแจ้งต่อนายทะเบียน 
ข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือให้ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๔๔ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
และให้ก าหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามค าแนะน าขององค์การรักษา
ความปลอดภัย 
  ข้อ ๔๕ การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาด้วยว่าผู้ยืมมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติ                  
ตามระเบียบนี้ได้หรือไม ่ 
  ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง การ
ให้ยืมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน เว้นแต่ผู้ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นเอง  
  ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับท าบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน 
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย  
  แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลอันจะ 
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับ  
ชั้นลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าลาย  
  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได้  
ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา  
  ในการสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลาย ข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ
และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการและเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ท าลาย
ข้อมูล ข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการท าลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดท าใบรับรอง 
การท าลายข้อมูลข่าวสารลับด้วย ใบรับรองการท าลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
  ในกรณี ที่ เห็นสมควร คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือก าหนดให้การใช้
ดุลพินิจของหัวหน้า หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดก่อนก็ได้  
  แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

 

๒๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้อ ๔๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ 
เคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา และแผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือน ามาปฏิบัติเป็นล าดับชั้น  
ตามความรุนแรงของสถานการณ์ 
  ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนข้อมูล  
ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
  ข้อ ๔๙ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใด โดยมี
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขเช่นใด ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด  
  ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่า  
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการก าหนดชั้นความลับไว้แล้ว 
  ข้อ ๕๓ ให้องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน องค์การรักษาความปลอดภัย                  
ฝ่ายทหาร และองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายต ารวจประสานการปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์ 
วิธีการและค าแนะน าการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น                  
และงบประมาณ (แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 ๙. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ข้อ ๒๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดย
ก าหนดมาตรการส าหรับใช้ปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ระหว่างรอว่าจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ส าคัญหรือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพ่ือเลือกเฟ้นและตรวจสอบ ให้ได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ต่อความมั่นคง
และผลประโยชน์แห่งรัฐ  
  ในกรณีที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในสัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส าหรับใช้ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกดังกล่าว เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ” 
  ข้อ ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
  (๒) รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
  ข้อ ๒๖ การตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคลให้ใช้กับบุคลต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ที่อยู่ระหว่างรอการจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (๒) ผู้ที่เป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงาน หรือฝึกงานก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
  (๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังมิได้รับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ และผู้ที่ขอกลับเข้า
รับราชการใหม ่
  (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่
ส าคัญ หรือต าแหน่งที่ส าคัญของทางราชการ หรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 



 
๒๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๕) ผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีข้อผูกพันให้เข้าปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหว่างที่ต้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
บุคคล ถ้าจ าเป็นต้องรีบบรรจุหรือจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผล
การตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ให้หน่วยงานของ
รัฐด าเนินการเพื่อให้บุคคลนั้นพน้จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยหรือมีการ
กระท าอันก่อให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของรัฐ ให้ย้ายผู้นั้น
ออกจากต าแหน่งหน้าที่นั้นโดยเร็ว และพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้รายงานองค์การรักษาความ
ปลอดภัยทราบด้วย 
  การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
  ข้อ ๒๖/๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
บุคคล ในกรณีผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ ๒๗ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล โดย
ละเอียด หรับบุคลดังต่อไปนี้ 
  (๑) บุคคลที่เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือลับมากหรือการรหัส  
  (๒) บุคคลที่มีพฤติการณ์หรือปรากฏข่าวสาร หรือติดต่อกับบุคคล หรือองค์การทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศ ที่จะเป็นภัยต่อความม่ันคงและผลประโยชนแห่งรัฐ 
  (๓) บุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ส าคัญหรือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
  ให้น าความในวรรคสามและวรรคสี่ของข้อ ๒๖ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคลโดยละเอียดด้วย 
  ข้อ ๒๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับรองความไว้วางใจบุคคลเพ่ือให้เข้าถึงสิ่งที่
เป็นความลับของทางราชการตามชั้นความลับที่จะได้มอบหมายให้ปฏิบัติโดยยึดถือผลการตรวจสอบ
ประวัติ และพฤติการณ์บุคคลนั้น  
  บุคคลใดจะได้รับการรับรองความไว้วางใจ จะต้องผ่านการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้เสียก่อน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที ่ 
  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจรับรองความไว้วางใจบุคคลโดยไม่
ต้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีอยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลเพ่ือว่าจ้าง 
บรรจุ หรือแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใด ถ้าจ าเป็นต้องรีบว่าจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้งบุคคล 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นโดยด่วน ก็ให้ว่าจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้งก่อนได้ โดยมีเงื่อนไข ว่าถ้าผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม  ให้ด าเนินการเพ่ือให้
บุคคลนั้นพน้จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
  (๒) ในกรณีที่เป็นการมอบหมายความไว้วางใจให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่ง 
หน้าที่เป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับ



 

 

๒๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่  ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี” 
  ข้อ ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีทะเบียนความไว้วางไว้ใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ตามระดับความวางใจที่แต่ละคนได้รับอนุมัติ และต้องแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจให้ตรงตามใบรับรอง
ความวางใจตามต าแหน่งหน้าที่ของบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมีพฤติการณ์ที่สงสัย
ว่าบุคคลนั้นจะไม่เหมาะสมกับความไว้วางใจที่ได้รับอยู่ จะต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลใหม่
และแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจทันที่ 
  แบบทะเบียนความไว้วางใจ และแบบรับรองความไว้วางใจ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
  ข้อ ๓๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่                  
โดยก าหนดมาตรการเพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน อาคาร และสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสิ่ง
อ่ืนที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด ที่อยู่ในอาคารและสถานที่ดังกล่าว ให้พ้นจากการโจรกรรม การบุกรุก
การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจท าให้เสียความสามารถ  ในการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐได้  
  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และสิ่งอ่ืนซึ่ง
มิได้ อยู่ภายในอาคารและสถานที่ตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้  ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด                      
โดยค านึงถึงความจ าเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  
  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการเพื่อพิทักษ์รักษาบุคคลส าคัญ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ และทรัพย์สินของรัฐ เป็นส่วนหนึ่ งในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามวรรคหนึ่ ง                       
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่กระท าการอ่ืนใดที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลส าคัญ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และทรัพย์สินของรัฐ 
  ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงาน
ของรัฐค านึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้  
  (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อุปัทวเหตุ และปฏิกิริยาเคมี เช่น พายุ 
น้ าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม ระเบิดและเพลิงไหม้ 
  (๒) ภยันตรายที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การกระท าโดยเปิดเผย เช่น                  
การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม และการกระท าโดยไม่เปิดเผย เช่น                    
การโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย 
  ข้อ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  (๑) จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  (๒) ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวสถานที่ 
  (๓) ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  ข้อ ๓๖ แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่สถานที่ ให้จัดท าขึ้นโดยพิจารณา
ถึงสิ่งดังต่อไปนี ้
  (๑) ระดับความส าคัญของหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
  (๒) สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิศาสตร์ท าเลที่ตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ อุดมการณ์หรือทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ตลอดจนพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัย
ของฝ่ายตรงข้าม 



 
๒๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๓) ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือที่อาจขอรับ
จากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
  (๔) จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด
ของอาคาร สถานที่ และพ้ืนที่ที่ต้องควบคุม 
  (๕) งบประมาณท่ีจะใช้ในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  (๖) การออกแบบก่อสร้างที่สงวน อาคารและสถานที่ หรือเครื่องกีดขวางของทาง
ราชการที่มีความส าคัญ หรือความลับที่ต้องพิทักษ์รักษา ให้ค านึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้  
ให้อยู่ในความรับชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  (๗) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของรัฐนั้น และกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
  (๘) การรายงานผลการส ารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับ สถานที่ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยก าหนดของเขตที่แน่ชัดในการควบคุม
การเข้าและออก 
  (๒) ใช้เครื่องกีดขวาง เพ่ือป้องกัน ขัดขวางหรือหน่วงเหนียวบุคคลและพยานที่ไม่มีสิทธิ
เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
  (๓) ให้แสงสว่างเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
พ้ืนที ่
  (๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยส าหรับตรวจและเตือนให้ทราบ เมื่อมีการเข้าใกล้
หรือการล่วงล้ าเข้ามาในพื้นที่ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  (๕) ควบคุมบุคคลเพ่ือตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพ้ืนที่     
ที่มีการรักษาความปลอดภัย พ้ืนที่ควบคุม หรือพ้ืนที่หวงห้าม 
  (๖) ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือให้ทราบว่ายานพาหนะใด ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าในพ้ืนที่
ที่มีการควบคุมและมีบันทึกเป็นหลักฐานการเข้าและออก 
  (๗) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เวรรักษา
ความปลอดภัยประจ าวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ือให้
การรักษาความปลอกภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (๘) ป้องกันอัคคีภัย โดยต้องวางแผนและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
  (๙)  จัดให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติ ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ ๓๘ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการส ารวจและการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตามความเหมาะสม โดยขอค าแนะน าจากองค์การรักษาความปลอดภัย 
 
 
 



 

 

๒๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑๐. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ข้อ ๕๘ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จัดท า
ขึ้นที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 
  ๕๘.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
  ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปไปก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
  ๕๘.๓ หนังสือที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเก็บไวที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดท าบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง ส่งมอบให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป                  
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ ให้น าบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือ
ประกาศของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืน ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ มาใช้
บังคับกับข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานคณะกรรมกการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอนุโลม 
เว้นแต่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ๑๒. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการ
ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ข้อ ๑๒ อ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการ
อ่ืนที่ประธานกรรมการจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะกรรมการในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อ านาจไว้ ประธานกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติราชการแทนได้  
  ข้อ ๑๓ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการ
อ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสั่งใด หรือมติของ คณะกรรมการในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น 
หรือมติของคณะกรรมการ ในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่ง นั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับ
ส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้  
  (๒) หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านักอาจมอบอ านาจให้ข้าราชการในส านักปฏิบัติ
ราชการแทนได ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  
  ข้อ ๑๔ การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ และเมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบ
อ านาจมีหน้าที่ ต้องรับมอบอ านาจนั้น โดยผู้มอบอ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถมอบอ านาจ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้น
ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้  



 
๓๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ข้อ ๑๕ ในการมอบอ านาจให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบ ตามสภาพต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ ของการมอบอ านาจดังกล่าว เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่
ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ อ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าหรือแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้  
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย
หรือ มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ ราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจ
เช่นเดียวกับ ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง 
ก าหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะอ่ืนใด 
หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็นองค์ประกอบในคณะนั้น 
ๆ หรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้น
แต่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒ 
นิยามศพัท์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 

 ๑. ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่ง
ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท า
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่ท าให้สิ่ งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ (เช่น ค าพูด รหัส ส่ง
สัญญาณด้วยวิธีการใด ๆ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ แสง เสียง ฯลฯ) 

 ๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน 

 ๓. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

 ๔. ข้อมูลข่าวสารลับ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญั ติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลที่ มีค าสั่ งไม่ ให้ เปิ ดเผยและอยู่ ใน                     
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่
เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็นชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน  

 ๕. ประโยชน์แห่งรัฐ หมายความถึง การด าเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือ
ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

 ๖. การรักษาความลับของทางราชการ หมายความถึง มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือปฏิบัติต่อ
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่
มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผย โดยได้ก าหนดชั้นความลับไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์ของรัฐ 

 ๗. ชั้นความลับ หมายความถึง การจ าแนกข้อมูลข่าวสารลับเป็น ๓ ระดับ คือ ชั้นลับที่สุด ชั้น
ลับมาก และชั้นลับ 

 ๘. การก าหนดชั้นความลับ หมายถึง การพิจารณาความส าคัญ เพ่ือก าหนดคุณค่าแก่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผย โดยพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นหากข้อมูลข่าวสารลับนั้นรั่วไหลจะส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐในชั้นใด ได้แก่ ชั้นลับ ข้อมูลข่าวสารลับที่หากรั่วไหลจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ชั้นลับมาก คือ ข้อมูลข่าวสารลับที่หากรั่วไหลจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และชั้นลับที่สุด คือ 
ข้อมูลข่าวสารลับที่หากรั่วไหลจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด 



 
๓๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๙. การเข้าถึง หมายความถึง การที่บุคคลมีสิทธิตามอ านาจหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ได้ทราบ ครอบครอง ด าเนินการ หรือดูแลเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ หรืออยู่ในสถานที่ที่
น่าจะทราบเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ อาจเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหล 

 ๑๐. การจ ากัดให้ทราบเท่าที่จ าเป็น หมายความถึง หลักการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารลับเฉพาะบุคคลเท่าที่จ าเป็น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงเท่านั้น การไม่จ ากัดบุคคล
ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ อาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหล 

 ๑๑. การเข้าถึงช้ันความลับ หมายความถึง การได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจให้บุคคลมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับชั้นต่างๆ ตามระดับความไว้วางใจที่ได้รับ โดยก าหนดไว้ในใบรับรองความไว้วางใจ และ
ทะเบียนความไว้วางใจ ซึ่งจะเข้าถึงได้เฉพาะเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือมอบหมายเท่านั้น 

 ๑๒. ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ หมายความถึง บุคคลที่ได้รับหน้าที่จากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดชั้นความลับตามที่ระบุไว้ในค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

 ๑๓. การปรับชั้นความลับ หมายความถึง การปรับเปลี่ยนชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่
ก าหนดไว้แล้ว ๓ รูปแบบ คือ ๑) การลดชั้นความลับให้ต่ าลง ๒) การเพ่ิมชั้นความลับให้สูงขึ้น และ                  
๓) การยกเลิกชั้นความลับ  

 ๑๔. ดุลพินิจ ในที่นี้หมายความถึง การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่น การก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ การก าหนดชั้นความลับ การให้ความ
ไว้วางใจ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมด้วย
เหตุและด้วยผล 

 ๑๕. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความถึง 
  (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส าหรับกระทรวงกลาโหมให้หมายความ
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ข้ึนตรงต่อส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย  
  (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค  
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา หรือหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งแล้วแต่กรณี ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น  
  (๔) ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด ที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น ส าหรับงานของรัฐวิสาหกิจ  
  (๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่น อัยการสู งสุด เลขาธิการส านักงาน      
ศาลยุติธรรม เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการองค์การมหาชน นายกสภาทนายความ 
  ในที่นี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามคู่มือฉบับนี้ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑๖. จิตส านึกรักษาความปลอดภัย หมายความถึง ภาวะจิตที่ตื่นรู้ ระลึกถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัย ระแวงภัยและป้องกันภัย จึงปฏิบัติใด ๆ เพ่ือป้องกันภัยหรือลดความเสี่ยงภัย ทั้งยังไม่กระท า
การใดที่เป็นการละเมิดความปลอดภัย 

 



 

 

๓๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 
 

 
หมวด ๓ 

องค์การรักษาความปลอดภัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด ๓ 
องค์การรักษาความปลอดภัย 

 

                    ข้อ ๑๑ องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
  (๑) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายพลเรือน 
  (๒ ) ศูนย์รักษาความปลอดภั ย กองบั ญชาการกองทัพ ไทย กองทัพ ไทย 
กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร 
  (๓) กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นองค์การรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายต ารวจ 

 
   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้
องค์การรักษาความปลอดภัยเป็นองค์การที่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และค าแนะน าการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและ
งบประมาณ  
  องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบดังกล่าว ได้แก่  
  ๑. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย      
ฝ่ายพลเรือน  
  ๒. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 
เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร  
  ๓. กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์การรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายต ารวจ 
  องค์การรักษาความปลอดภัย  เป็นหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ 
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการแก่หน่วยงานในสังกัด 
ให้ด าเนินไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ 
  หน่วยงานของรัฐสามารถปรึกษาและขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติจากองค์การรักษา
ความปลอดภัยในฝ่ายที่หน่วยงานของตนสังกัดอยู่ 
  หน้าที่ขององค์การรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 
  ๑. ด าเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับ (ข้อ ๙) 
  ๒. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการส่งข้อมูลข่าวสารลับทางโทรคมนาคม (ข้อ ๔๐) 
  ๓. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน                    
(ข้อ ๔๔) 
  ๔. ประสานการปฏิบัติร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย เพ่ือจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และค าแนะน า
การปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้อง (ข้อ ๕๓) 
   
  

 



 

 

๓๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ 
ประเภทชั้นความลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด ๔ 
ประเภทชั้นความลับ 

 

                    ข้อ ๑๒ ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ 
   (๑) ลับท่ีสุด (TOP SECRET) 
   (๒) ลับมาก (SECRET) 
            (๓) ลับ (CONFIDENTAIL) 

  ข้อ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงท่ีสุด 

  ข้อ ๑๔ ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

  ข้อ ๑๕ ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 

 
  ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๒ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ลับที่สุด ลับมาก และ ลับ ซึ่งก าหนดนิยามแต่
ละประเภท ดังนี้ 
  ๑. ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด เป็น
ความส าคัญระดับชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันหลักของชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ตัวอย่างเช่น นโยบายหรือแผนการส าคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายใน การเมืองระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม แผนอารักขาพระมหากษัตริย์/พระราชินี ราชวงศ์ชั้นสูง ยุทธศาสตร์และแผนป้องกัน
ประเทศ เป็นต้น  
  ๒. ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง  เป็นความส าคัญ
ระดับองค์การหรือหน่วยงาน เกี่ยวกับความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ ตามนโยบาย
หรือวัตถุประสงค์ของชาติในระดับรองลงมาซึ่งหากรั่วไหลอาจส่งผลเสียหายท าให้การปฏิบัติภารกิจ        
ไม่ส าเร็จ ตัวอย่างเช่น แผนป้องกันปราบปราม แผนการรักษาความสงบเรียบร้อย การเจรจาหรือข้อตกลง
ทีส่ าคัญระหว่างประเทศ การเสนอโยกย้ายถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง เป็นต้น 
       ๓. ลับ (CONFIDENTAIL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ เป็นความส าคัญระดับบุคคล
หรือส่วนบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของบุคคลหรือคณะบุคคลในราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ประกาศหรือค าสั่งที่อยู่ระหว่างด าเนินการ การตรา
กฎหมายส าคัญ การตรวจสอบประวัติบุคคล การสอบสวนและการด าเนินการทางวินัยที่ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เอกสารหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เฉพาะทางราชการ 
   

 



 

 

๓๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๕ 
การก าหนดชั้นความลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมวด ๕ 
การก าหนดชั้นความลับ 

 

 การก าหนดข้อมูลข่าวสารให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับหรือก าหนดชั้นความลับ ข้อมูลข่าวสารนั้น
ต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูลที่จัดท าขึ้นใช้ตาม
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน หรือได้รับมาจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น  หนังสือร้องเรียน) ซึ่งหาก      
ไมก่ าหนดให้เป็นข้อมลูข่าวสารลับจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐ/ประโยชน์ของเอกขน  

 ๑. ข้อมูลที่มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ ข้อมูลข่าวสารใดๆ ก็ตาม ที่อา จ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ กฎหมายก าหนดว่าจะ
เปิดเผยไม่ได้ โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงไม่ต้องใช้ดุลพินิจหรือพิจารณาให้เป็นอย่างอ่ืน  

 ๒. ข้อมูลที่มีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมี
ค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ข้อมูลข่าวสารตามมาตรานี้  ถือเป็นข้อมูล
ข่าวสารทั่วไปของราชการที่อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยได้ หากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการป้องกันประเทศ นโยบายส าคัญที่ใช้ปฏิบัติต่อรัฐต่างประเทศ แผนด้านเศรษฐกิจ
การค้าที่ส าคัญ สูตรหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ฯลฯ 
  (๒) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี การป้องกัน การ
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม อาจมี
ค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย การสอบสวน
ข้อเท็จจริง  ซึ่งยังด าเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ส านวนการฟ้องคดี ค าพิพากษาที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รายงานการตรวจสอบ/การสอบสวนพฤติการณ์บุคคล ผลการทดสอบ/ผลการวินิจฉัยของ
แพทย์ที่ เกี่ยวข้องกับคดีความ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแหล่งข่าวลับ หรือการด าเนินการทางลับ 
ค าให้การของพยานผู้รู้เห็น ผู้หวังดี ผู้กล่าวโทษ ผู้ร้องทุกข์ เอกสารร้องเรียน เป็นต้น 
  (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือรายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว เนื่องจากการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจต้อง
มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาหลายล าดับชั้น  ซึ่งในแต่ละชั้นอาจมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน หรือในการพิจารณาชั้นต้นอาจมีความเห็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาในขั้นสุดท้าย
แล้วอาจมีข้อยุติ หรือข้อสรุปในการพิจารณาแตกต่างจากครั้งแรกก็เป็นได้ การให้ความเป็นอิสระกับ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอความเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม ถ้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่ามิใช่เรื่องส าคัญที่จะกระทบความเป็นอิสระและผลส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ อาจมี
ค าสั่งเปิดเผยก็ได้ หรือเปิดเผยเมื่อเรื่องยุติลงแล้ว เช่น การพิจารณาบ าเหน็จ การสั่งคดี ผลการสอบสวน



 

 

๓๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อเท็จจริง ค าสั่งลงโทษ ค าพิพากษา การแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่ไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ หรือรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  (๔) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ค าให้การของพยานบุคคล ผู้รู้เห็น ผู้ให้ปากค า ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ 
แหล่งข่าวลับ หนังสือร้องเรียนที่ระบุชื่อจริง เป็นต้น เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
ได้ เพราะหากเปิดเผยแล้วอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น 
  (๕) รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการรักษาพยาบาล หลักฐานการท าธุรกรรม ประวัติการเงิน  ประวัติ
อาชญากรรม บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น 
ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของบุคคล หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ        
สิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกชนผู้ใดผู้หนึ่ง 
ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-สกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด บิดามารดา ชื่อคู่สมรส 
สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ถือว่าเป็นสิ่งเฉพาะตัว เช่น รายงานทางการแพทย์ การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
  (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายห้ามไม่ให้เปิดเผย 
ย่อมต้องให้เป็นไปตามนั้น เช่น  
  - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ บัญญัติ
ว่า “ผู้ใดรู้ หรืออาจรู้ความลับในราชการเก่ียวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระท าด้วยประการ
ใด ให้ผู้อ่ืนรู้ หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่การปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตามกฎหมายต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ”  
  - พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่
ราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้กิจการของผู้เสียภาษีอากร หรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้น าออกแจ้งแก่
ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอ านาจที่จะท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย" (เจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจหรือศาล เป็นต้น)  
  - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ บัญญัติว่า ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะท าให้บุคคลนั้นเสียหาย
ไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารหรือ
กฎหมายอื่นเพ่ือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่มิใช่ของตนไม่ได้ 
  กรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ แสดงความประสงค์ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซ่ึงเป็นข้อมูลข่าวสารเฉพาะของเอกชน ไม่อยู่ในความครอบครองหรือไม่อยู่ในอ านาจหรือ
ความสามารถของหน่วยงานของรัฐจะจัดหาได้เอง และผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ประสงค์จะเปิดเผย
ข่าวสารนั้นแก่ผู้อ่ืน เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ทางเทคโนโลยี  หรือประโยชน์ได้เสียในการ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ การค้า การเงิน เป็นต้น ก็ต้องด าเนินการไปตามนั้น 
  (๗) ข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติม (ปัจจุบันยังไม่มีการออก
กฎหมายในกรณีนี้) 
 



 
๔๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑ 
ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ 

 

 ข้อ ๑๐ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีมติก าหนด     
ชั้นความลับไว้เช่นใด ให้เลขานุการด าเนินการตามนั้น และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดของ
เลขานุการด าเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ 

 ถ้าคณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  
ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและให้น าระเบียบนี้มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

   
   ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการประชุม หรือการด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นตามภารกิจของราชการ โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย ให้
ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้คณะกรรมการนั้นเป็นผู้มีอ านาจก าหนดชั้น
ความลับ และให้เลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. การปฏิบัติงานเป็นองค์คณะหรือคณะกรรมการ การก าหนดชั้นความลับให้เป็นมติ
ของคณะกรรมการ โดยให้เลขานุการเป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของสังกัดของเลขานุการ เป็นผู้ก ากับดูแล 
   ๒. กรณีเลขานุการคณะกรรมการเป็นภาคเอกชน ซึ่งอาจไม่ทราบการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นประธานคณะกรรมการ ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

  

ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการนี้ อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอ านาจได้ตามกฎหมาย 

   
  ๑. ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 ข้อ 16 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องให้เหตุผลประกอบด้วย
ว่าเป็นชั้นความลับ ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก หรือชั้นลับ เพราะเหตุใด หรืออาจมอบหมายหน้าที่ก าหนดชั้น
ความลับให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการในสังกัด การมอบหมายควรออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ก าหนดชั้นความลับไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรด้วย ทั้ งนี้  การมอบหมายการก าหนดชั้นความลับ               
ให้ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้บริหาร ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                 
มีอ านาจก าหนดชั้นความลับได้ ๓ ระดับชั้น คือ ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก และชั้นลับ 



 

 

๔๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑.๒ ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย มีอ านาจก าหนด
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารได้ ๒ ระดับชั้น คือ ชั้นลับมาก และชั้นลับ 
  ๑.๓ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ มีอ านาจก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร                   
ได้ ๑ ระดับชั้น คือ ชั้นลับ 
  ๒. การให้เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับ  การจัดท าข้อมูลข่าวสารและ                     
ได้ก าหนดชั้นความลับแล้ว จะต้องให้ เหตุผลประกอบด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับเพราะเหตุใด                       
เพ่ือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล โดยบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุมข่าวสารลับ (ทขล.๓) ช่องด าเนินการ  
   ๒.๑ เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับต้องสอดคล้องกับข้อยกเว้นในมาตรา 
๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงจะมีผลบังคับทาง
กฎหมาย โดยระบุข้อความที่เป็นเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตาม
สมควร พร้อมมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ (๑)-(๖) เพ่ือชี้แจงประกอบการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร เช่น 
   (๑) หากเปิดเผยจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ตามมาตรา ๑๕ (๑)  
   (๒) หากเปิดเผยจะท าให้การปฏิบัติภารกิจไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน               
ตามมาตรา ๑๕ (๒)  
   (๓) เป็นข้อพิจารณาหรือข้อแนะน าภายในหน่วยงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/หาก
เปิดเผยจะกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความเห็น ตามมาตรา ๑๕ (๓) 
   (๔) หากเปิด เผยก่อให้ เกิด อันตรายต่อชีวิต/ความปลอดภัยของผู้ ให้ ข้อมูล                        
ตามมาตรา ๑๕ (๔) 
   (๕) รายงานทางการแพทย์/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งหากเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) 
   (๖) ผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์เปิดเผย หรือกฎหมายก าหนดไม่ให้เปิดเผย หรือเป็นข้อมูล
ข่าวสารลับ ตามมาตรา ๑๕ (๖)   
   ๒.๒ เจ้าของเรื่องเป็นผู้ให้เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับ โดยบันทึกเหตุผล
ที่มีรายละเอียดลงในแบบบันทึกเหตุผลการก าหนดชั้นความลับ และให้น าบันทึกเหตุผลการก าหนดชั้น
ความลับแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารลับนั้น (ฉบับที่เก็บไว้) และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารบันทึกเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับไว้ใน
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3)  
 ๓. หลักการพิจารณาก าหนดชั้นความลับ การก าหนดชั้นความลับไม่สามารถก าหนดให้
ตายตัวได้ เป็นเรื่องของดุลพินิจของผู้ก าหนดชั้นความลับ ส าหรับแนวทางการก าหนดชั้นความลับให้เป็น
ชั้นความลับใด ให้พิจารณาว่าถ้าหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ อย่างไร  หากเกิดความ
เสียหายระดับของความเสียหายร้ายแรงเพียงใด ดังนั้น หลักการพิจารณาก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ใน
ชั้นความลับใด จึงต้องน าบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาเป็นองค์ประกอบในการ
ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารนั้น ได้แก่  
  ๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผย ตามมาตรา 14 ข้อมูลข่าวข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์               
และมาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่อาจก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับเพราะหากเปิดเผยจะเกิดความ
เสียหายอย่างไร หรือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือเป็นข้อพิจารณาหรือข้อแนะน าภายในหน่วยงาน 



 
๔๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์เปิดเผย หรือกฎหมายก าหนดไม่ให้เปิดเผยหรือเป็น
ข้อมูลข่าวสารลับ   
  ๓.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๕ โดยพิจารณาระดับผลเสียหายที่เกิดขึ้นใน ๓ ระดับ คือ ร้ายแรงที่สุด ร้ายแรง และเสียหาย 
หากข้อมูลข่าวสารลับนั้นรั่วไหล  
  ๓.๓ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๖๑                
ไดพิ้จารณาถึงองค์ประกอบในการก าหนดชั้นความลับ ตามระเบียบฯ ข้อ 19 ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอ านาจก าหนด                 
ชั้นความลับเป็นการชั่วคราวได้และให้รีบเสนอต่อผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับเพื่อสั่งการเกี่ยวกับ
การก าหนดชั้นความลับต่อไปทันที 

  การก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่มีความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน 
ให้ก าหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น 

 ๑. กรณีที่หน่วยงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ควรมีการก าหนดชั้นความลับ แต่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่หน่วยงานเป็นเจ้าของเรื่อง ให้ผู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด าเนินการก าหนด                  
ชั้นความลับไว้ก่อน เพ่ือป้องไม่ให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น และให้ด าเนินแจ้งผู้มีอ านาจ
ก าหนดชั้นความลับด าเนินการต่อไป  
 ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติคุ้มครองกรณีมีการร้องเรียน อุทธรณ์ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องก ากับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าเรื่องร้องเรียนจาก      
ผู้ร้องสมควรที่จะก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ สามารถด าเนินการได้ในเบื้องต้น และให้ด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 
  ๒.ข้อมูลข่าวสารเรื่องเดียวกัน แต่มีการก าหนดชั้นความลับไว้หลายชั้น ให้ก าหนดชั้น
ความลับสูงสุดของข้อมูลข่าวสารนั้น 
  ๓. กรณีข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับต่ ากว่า น าไปแนบกับข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ
สูงกว่า ให้แสดงชั้นความลับสูงตามข้อมูลข่าวสารหลัก และให้แสดงข้อความ “ลดเป็นชั้น.. (ชั้นความลับ
เดิม)... เมื่อแยกออกจากสิ่งที่แนบ” เช่น “ลดเป็นชั้นลับ เมื่อแยกออกจากสิ่งที่แนบ” โดยแสดงไว้ใกล้กับ
ชั้นความลับเดิม และแสดงไว้ที่หน้าแรกของข้อมูลข่าวสาร   
  ๔. กรณีข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับต่ า แต่จ าเป็นต้องอ้างอิงข้อความจากข้อมูล
ข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า ควรใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการอ้างอิงเนื้อหาเพ่ือป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกอ้างอิงนั้นรั่วไหล และหากพิจารณาแล้วว่าการอ้างอิงจะท าให้ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้น
ความลับสูงกว่ารั่วไหล ก็อาจก าหนดชั้นความลับให้สูงเท่ากับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่อ้างอิงนั้น  
 
 
 
 
 



 

 

๔๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๑๘ ให้นายทะเบียนจดแจ้งเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูล
ข่าวสารลับไว้ในทะเบียนควบคุมข่าวสารลับ แต่ถ้าเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น
บางส่วนมีชั้นความลับสูงกว่าชั้นความลับของทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้บันทึกเหตุผลย่อไว้ใน
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและบันทึกเหตุผลรายละเอียดหรือเหตุผลส่วนที่มีชั้นความลับสูง
กว่าดังกล่าวแยกออกมา โดยเก็บไว้ระหว่างใบปกข้อมูลข่าวสารลับกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น 

   ๑. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับของส่วนกลาง บันทึกเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าสาร
ลับ (ทขล.๓) ช่องด าเนินการ 
  ๒. กรณีที่เหตุผลมีรายละเอียดมาก หรือเหตุผลบางส่วนมีชั้นความลับสูงกว่าทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ ให้บันทึกสรุปย่อไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) และจัดท าบันทึก
เหตุผลโดยละเอียด หรือเหตุผลส่วนที่มีชั้นความลับสูงกว่าไว้เป็นการเฉพาะแยกออกต่างหาก เก็บแทรกไว้
ระหว่างใบปกข้อมูลข่าวสารลับกับตัวข้อมูลข่าวสารลับเข้าไว้ด้วยกัน 
  ๓. ให้เจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดท าเหตุผลย่อ แสดงไว้ที่มุมบนขวาใต้ข้อความการคุมชุด คุม
หน้าในเอกสารฉบับนั้น และเอกสารบันทึกเหตุผลการก าหนดชั้นความลับในกรณีตามข้อ ๒ 
 

ข้อ ๑๙ การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึง
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เช่น 
  (1)  ความส าคัญของเนื้อหา 
  (2)  แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
  (3)  วิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 
  (4)  จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
  (5)  ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
  (6)  หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ 

(ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑)  

  การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับมีชั้นความลับในระดับใด ต้องพิจารณาองค์ประกอบการ
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด ทั้ง ๖ ข้อ มาประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ความส าคัญของเนื้อหา พิจารณาความส าคัญแบ่งตามระดับได้ ดังนี้  

 ความส าคัญระดับชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ สถาบันหลักของชาติ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน อาจก าหนดเป็น ชั้นลับที่สุด หรือ ชั้นลับมาก เช่น นโยบายหรือแผนการส าคัญ     
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายใน การเมืองระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันประเทศ       
การปรับค่าเงิน นวัตกรรมผลส าเร็จการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญ  

 ความส าคัญระดับองค์การหรือหน่วยงาน  เป็นข้อมูลที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ ตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของชาติในระดับรองลงมา 
ซึ่งหากรั่วไหลอาจส่งผลเสียหายท าให้การปฏิบัติภารกิจไม่ส าเร็จ ควรก าหนดชั้นความลับเป็น ชั้นลับมาก 



 
๔๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หรือ ชั้นลับ เช่น แผนป้องกัน แผนปราบปราม แผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย การตรากฎหมาย
ภาษอีากร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การเสนอแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง 

 ความส าคัญระดับบุคคลหรือส่วนบุคคล เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของบุคคลหรือคณะบุคคลในราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือภาคเอกชน                     
และประชาชนทั่วไป ควรก าหนดชั้นความลับ เป็น ชั้นลับ เช่น ประกาศ ค าสั่งที่อยู่ระหว่างด าเนินการ                    
การตรากฎหมายส าคัญ ข้อตกลง/สัญญาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ การสอบสวนและการด าเนินการ                   
ทางวินัยที่ยังไม่ประกาศผล ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลในส่วนของภาคเอกชนที่อยู่ในความ
ครอบครองของราชการ 

 ๒. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 
 แหล่งข่าวเปิด เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถหาได้ทั่วไปอย่างเปิดเผย เช่น                   

การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การชี้แจงเรื่องราวข้อเท็จจริงของบุคคลต่าง ๆ  หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ ไม่จ าเป็นจะต้องก าหนดชั้นความลับ เว้นแต่
น าไปประกอบเรื่องกับข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดชั้นความลับ 

 แหล่งข่าวปิดหรือแหล่งข่าวลับ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวที่ต้องสงวนไว้เป็น
ความลับ เช่น ผู้ให้ข่าว ผู้แจ้งข่าว ผู้ให้ปากค า พยาน ผู้รู้เห็น ผู้ให้ข้อมูล เอกสารที่ใช้เฉพาะในราชการ 
ประวัติส่วนบุคคล หรือข้อมูลข่าวสารที่ควรปกปิดไว้เป็นความลับเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ประโยชน์
สาธารณะ หรือประโยชน์ของเอกชน เช่น บัตรสนเท่ห์ หนังสือร้องเรียน หนังสือร้องทุกข์/กล่าวโทษ 
หนังสือแจ้งเบาะแส ประเด็นน าสืบ เป็นต้น 

  ๓. วิธีการน าไปใช้ประโยชน์  เป็นการน าข้อมูลข่าวสารที่จัดท าขึ้นแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ การพิจารณาให้ก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ
ชั้นใดต้องค านึงถึงวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน หนังสือเวียน ประกาศ 
โฆษณาภายในหน่วยงาน เช่น ติดป้ายนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่น าไปใช้ประโยชน์                
ด้วยวิธีการนี้ ไม่ควรก าหนดชั้นความลับ 

 ๔. จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ ควรจ ากัดจ านวนบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
ให้น้อยที่สุดในวงจ ากัด และต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้เท่านั้น 

 ๕. ผลกระทบหากมีการเปิดเผย การก าหนดชั้นความลับว่าควรเป็นระดับใดให้น า
ความส าคัญของเนื้อหาในข้อ ๑ มาประกอบด้วย 

 ชั้นลับที่สุด เป็นความเสียหายที่ส่งผลกระทบในระดับชาติ  
 ชั้นลับมาก เป็นความเสียหายที่ส่งผลกระทบในระดับองค์การหรือหน่วยงาน  
 ชั้นลับ เป็นความเสียหายที่ส่งผลกระทบในระดับบุคคลหรือส่วนบุคคล  

 ๖. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ  
 ผู้อนุมัติ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ ผู้ที่ได้                  
รับมอบอ านาจ  
 ข้อมูลข่าวสารที่เจ้าของเรื่องเดิม หรือเจ้าของเรื่องเป็นผู้อนุมัติ ได้ก าหนดชั้นความลับ
ไว้แล้ว หน่วยงานอ่ืนต้องปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับนั้นตามชั้นความลับที่ก าหนดไว้เดิม แม้ว่าหน่ วยงาน
อ่ืนจะมีความเห็นต่างจากเจ้าของเรื่องก็ตาม ให้ถือเป็นเอกสิทธิของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 



 

 

๔๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบการใด
เพื่อปฏิบัติเพิ่มเติมจากระเบียบนี้ก็ได้ และถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในเรื่องใดจะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดวิธีการรักษา
ความลับในเรื่องนั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าแทนได้ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ได้                      
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ิมเติม
แทนที่ก าหนดไว้จากระเบียบนี้ก็ได้ ด้วยวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือดีกว่าแทนได้ ทั้งนี้ ในการ
ก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒ 
การแสดงชั้นความลับ 

 

ข้อ ๒๑  เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่
กว่าตัวอักษรธรรมดา โดยใช้สีแดงหรือสีอ่ืนที่สามารถเห็นได้เด่นและชัดเจน 

  ข้อ ๒๒  การแสดงช้ันความลับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร ให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษ      
ทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกปกหน้า ปกหลังด้วย 

  (๒) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง และ
ส าเนาสิ่งของดังกล่าว ให้แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ (๑) ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ให้
แสดงช้ันความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย 

  (๓) ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภท
หรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและ
ปลายม้วนฟิล์ม หรือต้นและปลายของข้อมูลข่าวสารหรือบนวัสดุ หรือบนภาชนะที่บรรจุ ถ้าไม่สามารถ
แสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ ให้เก็บในกล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 

  การแสดงชั้นความลับ ให้แสดงเครื่องหมายชั้นความลับตามชั้นความลับที่ก าหนดไว้ คือ     
ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก ชั้นลับ ด้วยตัวอักษรสีแดง หรือสีอ่ืน ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ที่สามารถมองเห็นได้
เด่นและชัดเจน กรณีข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ภาษาไทย ให้ใช้เครื่องหมายภาษาอังกฤษ คือ “TOP SECRET”  
“SECRET” และ “CONFIDENTAIL” การแสดงชั้นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ 21 ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เอกสาร ให้แสดงชั้นความลับที่กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุก
หนา้กระดาษ ถ้าเอกสารท าเป็นรูปเล่ม ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ปกหน้าปกหลังด้วย ส่วนด้านในของปกท้ัง
ปกด้านหน้า/ด้านหลัง และแผ่นรองปกด้านใน ถ้าไม่มีข้อความใดๆ ปรากฏอยู่ ไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย
ชั้นความลับ 
  ๒. ภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่กึ่งกลางหน้า  
ทั้งด้านบนและด้านล่างของวัสดุเหล่านั้น ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับให้แสดงชั้นความลับไว้บนเอกสารที่
ม้วนหรือพับนั้นให้เห็นได้ชัดเจน 
  ๓. แถบบันทึก จานบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภทให้แสดงที่ต้นม้วนและปลายม้วน 
หรือบนวัสดุหรือภาชนะท่ีบรรจุ เช่นกล่อง หรือหีบห่อ 
  ๔. การประชุม บรรยาย ชี้แจงเรื่องที่เป็นความลับ ให้ประธานหรือผู้ชี้แจงแจ้งผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบว่า เรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องลับ และก าหนดชั้นความลับไว้ในระดับใด ทั้งก่อนและหลัง เสร็จสิ้น
การประชุม การบรรยาย ชี้แจง  

  ทั้งนี้  เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลข่าวสารลับในตัวเอง อาจไม่ต้องแสดง
เครื่องหมายชั้นความลับบนเอกสาร แต่ให้แสดงไว้ที่กล่อง ตู้ หรือวัสดุที่จัดเก็บ เว้นแต่การส่งออกนอก
หน่วยงาน 



 

 

๔๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๓ 
การปรับชั้นความลับ 

 

 ข้อ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ต้องกระท าโดยผู้ มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ                   
ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

 ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นควรให้ท าการปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ใด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าการปรับชั้นความลับ  และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับ                       
การแจกจ่ายทราบ เพื่อให้มีการแก้ไขชั้นความลับโดยท่ัวกันด้วย 

 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอ านาจปรับชั้นความลับได้ เม่ือพิจารณาเห็นว่า                      
การก าหนดชั้นความลับไม่เหมาะสม แต่ต้องแจ้งให้ผู้ก าหนดชั้นความลับเดิมทราบ 

 ถ้าสามารถก าหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับล่วงหน้าได้ ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเดิมแสดงข้อความการปรับชั้นความลับไว้บนปกหน้า หรือหน้าแรกของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับ 
โดยแสดงไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม เพื่อให้ทราบว่าเม่ือถึงก าหนดเวลาที่ระบุ             
ไว้ล่วงหน้านั้น จะปรับช้ันความลับได้โดยไม่ต้องยืนยันให้ทราบอีก 

 การแก้ไขชั้นความลับ ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดง
เครื่องหมายชั้นความลับที่ก าหนดใหม่ (ถ้ามี) ไว้ใกล้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมบนข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวและจดแจ้งการปรับชั้นความลับนั้นไว้ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย ในกรณีที่
เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดให้จดแจ้งการปรับชั้นความลับไว้ที่หน้าแรกของ
เอกสารหรือที่แสดงชั้นความลับตามข้อ ๒๒ (๒) แล้วแต่กรณี 

 ข้อมูลข่าวสารลับที่ได้ก าหนดชั้นความลับไว้ เมื่อเวลาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านไป
สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไป เรื่องนั้นๆ อาจส าคัญมากขึ้น หรือเรื่องต่าง ๆ ได้ยุติลง หรือสิ้นสุด
กระบวนการ ระดับความส าคัญย่อมลดลงไปด้วย ซึ่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์การปรับชั้นความลับไว้เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลับที่ก าหนด
ชั้นความลับไว้ ดังนี้ 

  ๑. การปรับชั้นความลับ มี ๓ วิธี ได้แก่ การเพ่ิมชั้นความลับ การลดชั้นความลับ และ
ยกเลิกชั้นความลับ  

 ๑.๑ การเพิ่มชั้นความลับ ใช้กรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ซึ่งในทาง
ปฏิบัติไม่ค่อยปรากฏมากนัก (กรณีที่เคยปรากฏเป็นการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลของระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๑ ก าหนดให้ เอกสารชั้นปกปิด ตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ หากยังมีความส าคัญอยู่ให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับ  
โดยให้ถือว่ามีชั้นความลับอยู่ในชั้นลับ ถือเป็นการปรับชั้นความลับให้สูงขึ้น 

 ๑.๒ การลดชั้นความลับ ใช้ในกรณีที่ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารลับลดลง ซึ่งมัก
ปรากฏอยู่เสมอ คือ จากเดิมชั้นลับที่สุด ลดลงไปตามล าดับเป็นชั้นลับมาก หรือชั้นลับ หรือลดข้ามชั้นจาก
ชั้นลับที่สุด ลดลงเป็นชั้นลับ  



 
๔๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑.๓ การยกเลิกชั้นความลับ ใช้ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับหมดความส าคัญ หรือ
หมดค่าแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือระเบียบวิธีต่างๆ หากไม่ต้องเก็บไว้
ใช้ประโยชน์อีก ควรขออนุมัติท าลาย หรือส่งคืนเจ้าของเรื่องเดิมเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ (หน่วยงานอ่ืน
หรือผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับของหน่วยงานอื่นไม่มีอ านาจกระท าได้  

  ๒. ผู้มีอ านาจปรับชั้นความลับ 
  ๒.๑ เจ้าของเรื่องเดิม 
  ๒.๒ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดชั้นความลับ     
ไม่เหมาะสม (เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองให้การก าหนดชั้นความลับเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม) 
เมื่อได้ก าหนดปรับชั้นความลับแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าของเรื่องเดิมทราบด้วย 

 ๓. วิธีการปรับชั้นความลับ  
  ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นเอกสารให้ขีดฆ่าชั้นความลับเดิม แล้วแสดงชั้นความลับ
ใหม่ไว้ใกล้เคียงกับชั้นความลับเดิม และบันทึกข้อความการปรับชั้นความลับ วัน เดือน ปี ที่ปรับ โดยผู้สั่ง
ให้ปฏิบัติ ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้สั่งให้ปฏิบัติไว้ด้วย 
  ๓.๒ เอกสารเข้าเล่มให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า และด้านนอกของปกหลังด้วย  
  ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกชนิด 
หรือสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผล หรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ ให้บันทึกการปรับชั้นความลับไว้ที่
หน้าแรกของข้อมูลข่าวสารนั้นด้วย   
  ๓.๔ เมื่อปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับใดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิม
แจ้งให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารลับนั้นไว้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือแก้ไขชั้นความลับให้
ตรงกัน และให้บันทึกการปรับชั้นความลับไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ช่องด าเนินการ 

 ๔. การปรับชั้นความลับล่วงหน้า การปรับชั้นความลับล่วงหน้าเป็นการลดภาระในการ
ดูแลเก็บรักษาขอมูลข่าวสารลับและเพ่ือให้การด าเนินการอ่ืนๆ คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยต้องระบุข้อความ                  
๓ ส่วน คือ ๑) ปรับเป็นชั้นความลับใด ๒) เงื่อนไข และ ๓) ชื่อและต าแหน่งผู้สั่งปรับชั้นความลับ ในข้อมูล
ข่าวสารลับที่ต้องการจะปรับชั้นความล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาหรือเหตุการณ์ที่ระบุนั้นผ่านพ้นไปหรือสิ้นสุดลง 
ชั้นความลับจะปรับหรือยกเลิกไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
  ๔.๑ เงื่อนไขการปรับชั้นความลับ มี ๒ กรณี คือ เวลาและเหตุการณ์ โดยให้ก าหนด
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 เวลา ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ชั้นความลับลดลง หรือเพ่ิมข้ึน โดยใช้ข้อความ 
ว่า “ปรับเป็นชั้น............. ตั้งแต.่.................... (ระบ ุวนั เดือน ป)ี”  

    ตัวอย่าง  :  “ปรับเป็นชั้น ลับ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓” 
                   โดย นายคมสรรค์ เมธีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสม. 

 เหตุการณ์สิ้นสุด /ผ่านพ้น /เสร็จสิ้น /ยุติลงแล้ว โดยใช้ข้อความว่า                              
“ปรับเป็นชั้น......เมื่อ......(ระบุเหตุการณ์ที่สิ้นสุด/ผ่านพ้น/เสร็จสิ้น/ยุติลง)” 

    ตัวอย่าง  :  “ปรับเป็นชั้น ลับ เมื่อ เสร็จสิ้นการประชุม” 
 โดย นางสาวน้ าผึ้ง คณาฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

          ตัวอย่าง  :  “ยกเลิกชั้นความลับ เมื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 โดย นายภาณุวัฒน์ ทองสุข ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 



 

 

๔๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๔.๒ วิธีการปรับชั้นความลับล่วงหน้า ให้เจ้าของเรื่องด าเนินการไปพร้อมกับการ
จัดท าข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้ขีดฆ่าชั้นความลับเดิม แล้วพิมพ์หรือใช้ตรายางประทับชั้นความลับใหม่       
ไว้ใกล้กับชั้นความลับเดิมทุกแห่ง หรือทุกหน้า แสดงชั้นความลับที่ปรับ เงื่อนไขการปรับ และชื่อต าแหน่ง     
ผู้สั่งปรับ ไว้ใกล้กับชั้นความลับเดิม ที่หน้าแรกของข้อมูลข่าวสารที่ปรับชั้นความลับ 
 กรณีท่ียกเลิกชั้นความลับ ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายชั้นความลับเดิมทุกแห่งเท่านั้น 
 เอกสารเข้าเล่มให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า และด้านนอกของปกหลังด้วย 
 

ข้อ ๒๔ ข้อมูลข่าวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี         
ค าวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใด ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับ
แล้ว เว้นแต่มีการฟ้องคดีต่อศาล และศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

  กรณีที่หน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารสามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ได้ตามที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนดไว้ ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับแล้ว เว้นแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลและ
ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน  
 หากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยไม่มี
เงื่อนไข ก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์ ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารนั้น 
 ๒. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ บันทึกการยกเลิกชั้นความลับในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
 ๓. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือเจ้าของเรื่อง แจ้งหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูล
ข่าวสารลับนั้นทราบการยกเลิกชั้นความลับ 

   ตัวอย่าง  :  “ยกเลิกชั้นความลับตามค าวินิจฉัยของ กวฉ.” 
 (ไม่ต้องระบุชื่อผู้สั่งเพราะเป็นอ านาจของ กวฉ. สั่งให้เปิดเผย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๖ 
การทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑ 
นายทะเบียน 

การด าเนินการทางทะเบียนต่อข้อมูลข่าวสารลับ ปฏิบัติเช่นเดียวกับระบบงานสารบรรณ
ตามปกติ แต่จะต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบรัดกุม มีการควบคุมดูแลมากกว่าข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสาร
ทั่วไป ผู้ที่ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าหน่วยงาน 

 

ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เรียกว่า “นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ” และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสมด้วยก็ได้  

  ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
  ๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน และอาจแต่งตั้ง “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ”        
ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย การแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ ต้องออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน 
(ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หน้า ๑๒๗) 
  ๑.๒ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็น
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเท่านั้น 
  ๑.๓ การแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 หน่วยงานของรัฐระดับกรม หรือเทียบเท่า คือ ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เพียง ๑ คน และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับกลางของหน่วยงาน ดังนั้น สมควรแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักบริหารกลางซึ่งรับผิดชอบ
งานสารบรรณกลางของส านักงานฯ เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และแต่งตั้งผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสม 

 หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า คือ ส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หากมีภารกิจต้องปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
จะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานระดับย่อยก็ได้ ดังนั้น จึงควรแต่งตั้งผู้อ านวยการกลุ่มงาน เป็นแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับรองลงมา/ฝ่ายช่วยอ านวยการเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 หน่วยงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หากมีภารกิจต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับจะแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ก็ได้ตาม
จ านวนที่เห็นสมควร 



 
๕๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒๖ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

  (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารต่างๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้ และบรรดา
ข้อมูลข่าวสารลับท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย 

  (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวลับของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจ า 

  (๔) ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความ
เหมาะสมและความรับผิดชอบ 

  (๕) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  ๒. หน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
 ๒.๑ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ           
มีหน้าที่ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เท่านั้น ผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนี้ จะด าเนินการไม่ได้ 
 ๒.๒ เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับในครอบครอง และแบบเอกสารลับต่างๆ ที่ได้กรอก
ข้อความตามระเบียบฯ แล้ว ได้แก่ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ (ทขล.๓) ใบตอบรับ บันทึกการยืม และใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ รายงานการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี และอ่ืน ๆ ถ้ามี  
 ๒.๓ เก็บรักษาลายมือชื่อนายทะเบียนฯ และผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ของหน่วยงานของ
รัฐอ่ืน ๆ ที่ติดต่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารลับถึงกันเป็นประจ า เนื่องจากการส่งข้อมูลข่าสารลับออกนอก
หน่วยงานต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสง (กล่อง หีบ ห่อ) ๒ ชั้น นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                   
หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องลงลายมือชื่อก่อนการปิดผนึกซองหรือภาชนะชั้นใน                 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับระหว่างรับ-ส่ง โดยพิสูจน์จากลายมือชื่อ 
 ๒.๔ ประสานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากทะเบียนความไว้วางใจเป็นบัญชีรายชื่อของผู้ที่ผ่านการรับรอง
ความไว้วางใจ เพ่ือเป็นการตรวจสอบผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ย วกับข้อมูลข่าวสารลับ                      
ตรงตามที่ข้ึนทะเบียนไว้ 
 ๒.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ที่ก าหนดในระเบียบฯ หรือตามที่                   
ได้รับมอบหมายจากหัวหน่วยงานของรัฐ เช่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ                      
เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ  เป็นประธานคณะกรรมการท าลาย                      
ข้อมูลข่าวสารลับ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี 
 
 
  



 

 

๕๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒๗ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อยต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ ประกอบด้วย ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ แยกต่างหากจาก
ทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 

  ทะเบียนรับ ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับท่ีหน่วยงานได้รับไว้ 

  ทะเบียนส่ง ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอก
หน่วยงาน 

ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นใช้งาน หรือได้ส่งออก หรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ 
ของข้อมูลข่าวสารลับนั้น  

  ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

  แบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ๓. การจัดท าทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
 ๓.๑ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ โดยจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามแบบที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แยกต่างหากจากงานสารบรรณตามปกติ ทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับประกอบด้วย  
 (๑) ทะเบียนรับ (ทขล.1) ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงาน
ได้รับมาจากหน่วยงานงานอ่ืน หรือรับมาจากภายในหน่วยงานเดียวกัน (ภาคผนวก ๑ ที่ ๑.๑ ทะเบียนรับ) 
 (๒) ทะเบียนส่ง (ทขล.2) ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออก
นอกหน่วยงาน (ส านัก/หน่วย/ส านักงานฯ) (ภาคผนวก ๑ ที ่๑.๒ ทะเบียนส่ง) 
 (๓) ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานจัดท าขึ้นส าหรับใช้ภายในหน่วยงาน หรือที่ส่งออกไปยังหน่วยงานอื่น 
หรือที่ได้รับมาจากหน่วยงานอ่ืน หรือจากหน่วยงานภายในสังกัดเดียวกัน โดยบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น ได้แก่ เหตุผลในการก าหนดชั้นความลับ จ านวนชุดที่จัดท าทั้งหมด การปรับ
ชั้นความลับ การโอน กรณีการส่งข้อมูลไม่ถึงผู้รับ การยืม การท าลาย กรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย                  
และการขอขยายการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับ (ภาคผนวก ๑ ที ่๑.๓ ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ)  

 ทั้งนี้ ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย  
 ๓.๒ ก าหนดชั้นความลับไว้ที่ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ด าเนินการทางทะเบียน และสะดวกในการตรวจสอบ ควรแยกทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับแต่ละประเภท 
ทขล.๑ - ๓ ชนิดละ ๓ เล่ม ตามชั้นความลับ (รวม ๙ เล่ม) แต่หากหน่วยงานมีข้อมูลข่าวสารลับจ านวนน้อย
จะใช้รวมกันก็ได้ แต่ต้องก าหนดชั้นความลับสูงสุดของข้อมูลข่าวสารลับ คือ ลับที่สุด 
 
 
  



 
๕๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับขึ้นในหน่วยงานส่วนย่อยด้วยก็ได้ และให้น าความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 การจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานย่อย จะช่วยให้ความสะดวก                   
ในการด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ                        
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ (ทุก ๖ เดือน) และการรายงาน        
ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี โดยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยย่อยรวบรวมข้อมูลในส่วนงาน แล้วส่งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ส่วนกลางรวบรวมในภาพรวมของหน่วยงานต่อไป การจัดท าทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานย่อย 
(ส านัก/หน่วย) ให้ด าเนินการตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒  
การตรวจสอบ 

 

ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่อ่ืนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ      
ท าการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับท่ีมีอยู่ใน
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อยทุกหกเดือน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบและสั่งการต่อไป 

 แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ ๒๙/๑ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับตาม
ระเบียบนี้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามแบบที่
นายกรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  เม่ือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าว และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วยก็ได้ 

(ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  ๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ  
 ๑.๑ ความถูกต้องในการด าเนินการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๒ การมีอยู่จริงของข้อมูลข่าวสารลับ ที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                  
(ทขล.๓) ครบถ้วนหรือไม่ 
  ๑.๓ ประเมินคุณค่าข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือปรับชั้นความลับ หรือยกเลิกชั้นความลับ 
(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
 ๑.๔ ข้อมูลข่าวสารลับที่หมดความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์แล้ว ให้พิจารณาเข้าสู่
กระบวนการท าลาย หรือส่งคืนเจ้าของเรื่องเดิม หรือโอนให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์  

 ๒. การด าเนินการ 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงาน 
(เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ อ่ืนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน                    
เป็นกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็นสาย โดยแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับส่วนกลาง (ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง) เป็นประธานฯ และแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับส่วนกลาง นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ                  
ในหน่วยงานย่อย (ส านัก/หน่วย) เป็นกรรมการ โดยตรวจสอบในระดับหน่ วยงานย่อยก่อน แล้วให้
คณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ของหน่วยงานตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง  (ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน้า ๑๓๐)  



 
๕๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
  ๒.๒ หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
   (๑) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ ต่อข้อมูลข่าวสารลับ                  
ตามระเบียบฯ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
โดยก าหนดวงรอบให้สอดคล้องกับการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี               
ที่หน่วยงานต้องจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี  เสนอต่อ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เช่น ก าหนดการตรวจสอบครั้งที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน 
และครั้งที่ ๒ ในธันวาคมของทุกปี 
 (๒) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ                   
และสั่งการต่อไป เช่น กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ให้ถูกต้อง หรือกรณีพบว่าข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความครอบครอง จัดเก็บ รักษา จ านวนไม่ครบ                    
ตามทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ตามแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
(ภาคผนวก ๖ แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ) 

 ๓. รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับประจ าปี  
  ๓.๑ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับภายใน
หน่วยงานทั้งหมดแล้ว ให้มอบหมายนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับส่วนกลางด าเนินการจัดท าสรุปสถิติ
ภาพรวมของหน่วยงาน ตามแบบรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ (ภาคผนวก ๘ แบบรายงาน
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ)   
  ๓.๒ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับส่วนกลางด าเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารลับ
ภายในหน่วยงานทั้งหมด จัดท าสรุปสถิติภาพรวมของหน่วยงาน แล้ว จัดส่ง  น าเรียนประธาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

  ทั้งนี้ ให้จัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เลขที่ ๑ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  
 

ข้อ ๓๐ เม่ือสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารได้รู้ หรือ
อาจรู้ถึงข้อมูลข่าวสารลับ หรือเม่ือสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่ าวสารของ
ราชการ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 

  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาม ข้อ ๒๙ 

  กรณีสงสัยว่ามีการละเมิด หรือสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
นั้นได้รู้  หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับของราชการ ถือเป็นกรณี เร่งด่วน ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า คณะกรรมการสอบสวนต้องมิใช่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในระดับไม่ต่ ากว่าที่ตนเองต้อง
สอบสวน  

 
 



 

 

๕๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๗ 
การด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑  
การจัดท า 

  

ข้อ ๓๑ การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในทุกขั้นตอน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จ าเป็นต่อภารกิจ และจ ากัดให้ทราบ
เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 

  การจัดท า หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับทุกขั้นตอน 
ได้แก่ ร่าง พิมพ์ ผลิต ส าเนา แปล แจกจ่าย เก็บรักษา โอน ยืม ท าลาย เปิดเผย การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และการด าเนินการกรณีสูญหาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑. หัวหน้าหน่วยงานก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติภารกิจ 
  ๒. เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความ
ไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่น้อยกว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่ด า เนินการ ซึ่งตรวจสอบ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการรับรองความวางใจให้เข้าถึงชั้นความลับได้จากทะเบียนความไว้วางใจ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๓. ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลข่าวสารในสถานที่ที่ปลอดภัย ในที่ที่มิดชิด ปราศจากการ
เข้าถึงของผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๔. เมื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลข่าวสารลับเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องท าลายร่องรอยหรือวัสดุที่
ท าให้ปรากฏข้อมูลข่าวสารหลงเหลืออยู่ เช่น ต้นร่าง ส าเนา กรณีที่เป็นการจัดท าด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องลบ หรือท าลายข้อมูลจนไม่สามารถน าไปส าเนาได้ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลข่าวสารลับหลงเหลือ
อยู่ อันจะเป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลได้ 
 

ข้อ ๓๒ ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๑) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง 
เลขที่ชุดของจ านวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจ านวนหน้าทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ 
ทั้งนี้ จะแสดงช่ือหน่วยงานส่วนย่อยไว้ด้วยก็ได้ 

ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒๒ (๑) ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องและเลขที่
ชุดของจ านวนชุดทั้งหมดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อของข้อมูลข่าวสารลับนั้น ทั้งนี้ จะแสดงชื่อหน่วยงาน
ส่วนย่อยไว้ด้วยก็ได้ 

   ๑. ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารมีสภาพเป็นเอกสาร ให้แสดงชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือจะ
มีชื่อหน่วยงานย่อยพร้อมกับหน่วยงานหลักก็ได้ พร้อมเลขที่จ านวนชุดทั้งหมด และเลขที่หน้าของจ านวน
หน้าทั้งหมดไว้ที่บริเวณมุมขวาด้านบนของเอกสารเรียงล าดับไปจนครบทุกหน้า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบกรณีเกิดการรั่วไหล เช่น 

 



 

 

๕๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตัวอย่าง 

         หน่วยงานหลัก                  หน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลัก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒. กรณีหน่วยงานในฐานะผู้ครอบครอง น าข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ หนังสือน าเสนอ (บันทึกน า/บันทึกปะหน้า) ให้ก าหนดชั้นความลับเช่นเดียวกับเรื่องเดิม การนับ
เลขที่ชุดของจ านวนชุดทั้งหมด เลขที่หน้าของจ านวนหน้าทั้งหมด เป็นแบบ “นับแยก” โดยให้นับเฉพาะ
หนังสือน าเสนอ และให้นับจ านวนเอกสารของเรื่องทั้งหมด พร้อมทั้งเพ่ิมข้อความ “เอกสารแนบจ านวน
......หน้า” เพ่ิมไว้ท้ายชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องใหม่ที่จัดท าบันทึกข้ึนมา และจ านวนชุด จ านวนหน้า เช่น 

ตัวอย่าง 
 
 
  
 
 
 ๓. ข้อมูลข่าวสารที่จัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบหนังสือ การนับเลขที่ชุดของจ านวนชุด
ทั้งหมด เลขที่หน้าของจ านวนหน้าทั้งหมด โดยปกติจัดท าไว้ส าเร็จรูปแล้ว การแจกจ่ายหรือจัดส่งไปให้
หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ ในส่วนของหนังสือน าให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๒   
  ๔. กรณีต้องน าข้อมูลข่าวสารหลายฉบับมาประกอบเรื่องจัดท าเอกสารรวมฉบับเดียว   
ซึ่งข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับอาจไม่เป็นข้อมูลข่าวสารลับ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับต่างกัน 
ซึ่งจะต้องก าหนดชั้นความลับชั้นเดียวทั้งฉบับ ให้ยึดถือเอกสารที่มีชั้นความลับสูงสุด ที่ใช้ประกอบเรื่องเป็น
เอกสารหลัก และเอกสารอ่ืน ๆ ทุกฉบับ จะต้องก าหนดชั้นความลับตามเอกสารฉบับนี้ เช่น ชั้นลับมาก 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๑ ของ  ๕ หน้า 

สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๒ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๑ ของ ๔ หน้า 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๒ ของ  ๕ หน้า 

สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๒ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๒ ของ  ๔ หน้า 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๓ ของ  ๕ หน้า 

สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๒ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๓ ของ  ๔ หน้า 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๔ ของ  ๕ หน้า 

สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๒ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๔ ของ  ๔ หน้า 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๕ ของ  ๕ หน้า 

ส านักงาน กสม. 
ชุดที่ ๑ ของ ๓ ชุด 

หน้าท่ี ๑ ของ  ๑ หน้า 

เอกสารแนบจ านวน......หน้า 



 
๖๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  หนังสือน าเสนอที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการนี้ และเอกสารประกอบเรื่องซึ่งไม่ได้ก าหนดชั้น
ความลับไว้ ต้องก าหนดเป็นชั้นลับมาก และให้ปรับชั้นความลับไว้ล่วงหน้า โดยแสดงข้อความ “ยกเลิกชั้น
ความลับเมื่อแยกออกจากสิ่งที่แนบ” ไว้ที่หน้าแรกของเอกสารแต่ละฉบับ 
  เอกสารที่น าไปประกอบเรื่อง หากก าหนดชั้นความลับเดิมไว้เป็น ชั้นลับ ให้ปรับชั้นความลับ
ไว้ล่วง โดยแสดงข้อความ “ปรับเป็นชั้นลับ เมื่อแยกออกจากสิ่งที่แนบ” 
  ๕. กรณีจัดท าเอกสารและมีเอกสารแนบ/สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่มีการคุมชุดคุมหน้าอยู่แล้ว ให้
ชี้แจงในหนังสือน า/บันทึกปะหน้าถึงเอกสารแนบ/สิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น ส าหรับกรณีเอกสารแนบ/สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีการคุมชุดคุมหน้าไว้ ให้คุมชุดคุมหน้ารวมกับหนังสือน า/บันทึกปะหน้า โดยแสดงการยกเลิกชั้นความลับ
ล่วงหน้าไว้เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  ๖. การนับหน้า ให้นับหน้าปก/เอกสารแผ่นแรก ที่มีตัวอักษรเป็นหน้าที่ ๑ และทุก ๆ หน้า 
ของข้อมูลข่าวสารที่มีตัวอักษรและภาพ  
  ๗. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารมีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ       
ให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารโดยอนุโลม 
  ๘. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับมีสภาพเป็นจานบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพทุกประเภท หรือสิ่ง
บันทึกท่ีสามารถแสดงผล ฯลฯ ให้แสดงชื่อหน่วยงาน เลขที่ชุดของจ านวนชุดทั้งหมดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อ 
บริเวณที่เห็นได้เด่นชัด   

  การจัดท าข้อมูลข่าวสารลับ 
  ในการจัดท าข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าของเรื่อง/ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับพิจารณา
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับแล้วว่าจะเป็นชั้นความลับใด ส าหรับข้อมูลข่าวสารลับฉบับจริง ให้ประทับตรา
ชั้นความลับชั้นนั้นด้วยหมึกสีแดง โดยแสดงชั้นความลับไว้บริเวณกึ่งกลางหน้ากระดาษทั้ งด้านบนและ
ด้านล่าง นอกจากนี้ ต้องแสดงการคุมชุดคุมหน้าไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร โดยแสดงชื่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และใส่หน่วยงานย่อยด้วยก็ได้ไว้ที่บรรทัดแรก แสดงข้อความ “ชุดที่...ของชุด...” 
และ “หน้าที่.....ของหน้า” ในบรรทัดต่อมาตามล าดับ 
  การคุมชุดหน้าจะนับฉบับส าเนาเป็นฉบับสุดท้าย เช่น มีการจัดท าทั้งสิ้น ๔ ฉบับ รวม
ฉบับส าเนาแล้ว ดังนั้นชุดที่ ๔ ของเอกสาร คือ ชุดส าเนานั่นเอง นอกจากนี้ ให้แสดงเหตุผลโดยย่อไว้ที่มุม
บนด้านขวาด้านล่างของการคุมชุดคุมหน้าในข้อมูลข่าวสารลับฉบับส าเนา ว่าเจ้าของเรื่อง /ผู้มีอ านาจ
ก าหนดชั้นความลับ ใช้ดุลพินิจตามมาตราใด  (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ลับมาก 

บันทึกข้อความ 
  

 ส่วนราชการ    โทร 
 ที่     วันที่ 
 เรื่อง 
 เรียน………………………………………………………… 
 
 
 
 

ลับมาก 

 

 

กบท.  สบก. ส านกังาน กสม. 
ชุดที่.....1.....ของ.....๑๓.....ชดุ 

หน้าที่....1....ของ.....๒5.......หน้า 

 



 

 

๖๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒ 
การส าเนา การแปล  

 

ข้อ ๓๓ การส าเนา การแปลเอกสาร การเข้ารหัส หรือการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับ 
ต้องบันทึก จ านวนชุด ยศ ชื่อ ต าแหน่งของผู้ด าเนินการ และชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดท าไว้ที่ข้อมูล
ข่าวสารลับฉบับต้นที่ตนครอบครอง และที่ฉบับส าเนา ฉบับค าแปล ฉบับเข้ารหัส หรือฉบับถอดรหัส 
แล้วแต่กรณีด้วย 

 การบันทึกตามวรรคหนึ่งผู้ด าเนินการจะจัดท าโดยใช้รหัสลับก็ได้ 

  การน าข้อมูลข่าวสารลับไปด าเนินการ หรือใช้ประโยชน์อาจจ าเป็นต้องส าเนาเพ่ิมเติม  
แปลเป็นภาษาต่างประเทศ การเข้ารหัส หรือถอดรหัส (เพ่ือรับ- ส่งข้อมูลข่าวสารลับทางโทรคมนาคม) มี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับ (ทั้งที่จัดท าขึ้นเอง หรือได้รับมาจาก
หน่วยงานอ่ืน) จัดท าส าเนา หรือแปล หรือเข้ารหัส หรือถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับนั้นๆ ได้ ตามความ
จ าเป็น โดยต้องบันทึกจ านวนที่จัดท าขึ้นไว้ทั้งหมดในช่องด าเนินการของทะเบียนความคุมข้อมูลข่าวสาร
ลับ (ทขล.๓) และบันทึกการควบคุมรายการแจกจ่ายในทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 
  ๒. หน่วยงานที่ด าเนินการส าเนา แปล เข้ารหัส หรือถอดรหัส ให้บันทึกชื่อหน่วยงาน
และหน่วยงานย่อย ที่จัดท าเพ่ิมเติม จ านวนชุดที่จัดท าเพ่ิม ยศ/ชื่อ ต าแหน่งของผู้ด าเนินการ และวัน 
เดือน ปี ที่ด าเนินการไว้ที่ข้อมูลข่าวสารลับต้นฉบับที่ครอบครองในเอกสารเฉพาะหน้าแรก บริเวณที่เห็น
ได้ชัดเจน แต่ไม่ควรทับซ้อนกับการแสดงเครื่องหมายหรือข้อความอ่ืนตามที่ระเบียบฯ ก าหนด และที่ฉบับ
ส าเนา แปล เข้ารหัส หรือถอดรหัส แล้วแต่กรณี ณ บริเวณเดียวกับต้นฉบับ  
 

ตัวอย่างการด าเนินการเมื่อส าเนา แปล การรหัส ข้อมูลข่าวสารลับ (ต้นฉบับ) 

 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างการด าเนินการเมื่อส าเนา แปล การรหัส ข้อมูลข่าวสารลับ (ฉบับที่จัดท าเพิ่ม) 

 
 
 
 

 
 

กบท./ส านักบริหารกลาง 
ส าเนา/แปล/การรหัส เพิ่มเตมิ 

จ านวน ๑๐ ชุด 
ช่ือ-ช่ือสกุลผูด้ าเนินการ 
ต าแหน่งผู้ด าเนินการ 

วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ 

กบท./ส านักบริหารกลาง 
ส าเนา/แปล/การรหัส จากข้อมูลขา่วสารลับ ชุดที่ ๕  

จ านวน ๑๐ ชุด 
ช่ือ-ช่ือสกุลผูด้ าเนินการ 
ต าแหน่งผู้ด าเนินการ 

วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ 



 
๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๓ 
การโอน 

 

ข้อ ๓๔  การโอนข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือการโอนภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและเจ้าหน้าที่ผู้รับโอน จัดท าบันทึกการโอนและการรับโอน
ข้อมูลข่าวสารลับตามแบบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้เป็นหลักฐาน  
และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจดแจ้งการโอนข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าว ไว้ในทะเบียนคุม
ข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๔ 
ก าหนดว่าการโอนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นการส่งและรับมอบข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงานหนึ่ง                  
ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือภายในหน่วยงานเดียวกัน ใช้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงาน                    
หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อด าเนินการต่อไป มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. หัวหน้าหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ต้องอนุมัติเรื่องก่อน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอน และฝ่ายรับโอน จัดท าบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูล
ข่าวสารลับไว้ เป็นหลักฐาน โดยให้ใช้แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับตามที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภาคผนวก ๗  แบบบันทึกการโอนและการรับ
โอนข้อมูลข่าวสารลับ) 
  ๓. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับฝ่ายโอน บันทึกในทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และบันทึก
การโอนในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ด้วย 
  ๔. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับฝ่ายรับโอน บันทึกในทะเบียนรับ (ทขล.๑) และ
บันทึกการรับโอนในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๔ 
การส่งและการรับ 

 

ข้อ ๓๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกัน ทุกชั้นความลับ 
ต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ 

  แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  การส่งข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่ผู้น าส่งข้อมูลข่าวสารลับต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ และได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ คือ เจ้าของเรื่อง 
เจ้าหน้าที่น าสาร ผู้ได้รับมอบหมายและเข้าถึงความลับตามชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น                    
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ การส่งข้อมูลข่าวสารลับให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกัน 
   การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือ
การเวียนเพ่ือทราบ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๑ ใช้ใบปกข้อมูลข่าวลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับที่จัดส่ง เป็นสีตามชั้นความลับ    
คือ “ลับที่สุด” ใบปกสีเหลือง” “ลับมาก ใบปกสีแดง” “ลับ สีน้ าเงิน” (ภาคผนวก ๒ แบบใบปกข้อมูล
ข่าวลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ๒.๑ ชั้น“ลับที่สุด” ใบปกสีเหลือง” ๒.๒ ชั้น“ลับมาก ใบปกสีแดง”                 
และ ๒.๓ ชั้น “ลับ ใบปกสีน้ าเงิน” (ภาคผนวก ๒ แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ) 
   ๑.๒ ส่งมอบข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับเพ่ือบันทึกในทะเบียนรับ (ทขล. 1) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล. 3)  
   ๑.๓ น าเสนอเจ้าของเรื่องหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือ
ภาชนะทึบแสงสองช้ันอย่างม่ันคง 

 บนซองหรือภาชนะชั้นใน ให้จ่าหน้าระบุเลขที่น าส่ง ชื่อหรือต าแหน่งผู้รับ และ
หน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งท าเครื่องหมายแสดงช้ันความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

 บนซองหรือภาชนะชั้นนอก ให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะ
ชัน้ใน แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงช้ันความลับใด ๆ 

 ห้ามระบุชั้นความลับ และชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน 
เดือน ปี จ านวนหน้า และหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้
จนกว่าจะได้รับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับ หรือท าลายข้อมูลข่าสารลับนั้นแล้ว 

  แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   ๒. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน  
  การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน คือ การส่งข้อมูลข่าวสารลับให้
หน่วยงานเดียวกันแต่มีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ต่างพ้ืนที่กัน หรือส่งให้หน่วยอื่น ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นเอกสาร ต้องบรรจุซองทึบแสง (ซองสีน้ าตาล) ๒ ชั้น  
  ๒.๒ ซองชั้นใน ให้จ่าหน้าซอง ระบุเลขที่หนังสือน าส่งของหน่วยงาน เจ้าของเรื่อง 
ชื่อ หรือต าแหน่ง ที่อยู่ของผู้รับข้อมูลข่าวสารลับ และปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้จัดท า 
   - แสดงเครื่องหมายชั้นความลับ 2 แห่ง คือ กึ่งกลางซองส่วนบนด้านหน้า และ
กึ่งกลางซองด้านหลัง ณ บริเวณรอยปิดผนึก  
   - ลงลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ ก ากับไว้  ๒ แห่ง บริเวณรอยปิดผนึกด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ  
   - ใช้เทปกาวใสปิดทับตามแนวผนึกซอง ทับลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ  

- น าซองชั้นในที่ปิดผนึกแล้ว บรรจุลงในซองชั้นนอก แล้วปิดผนึกซองตามปกติ  
  ๒.๓ ซองชั้นนอก ให้จ่าหน้าซองระบุข้อความเดียวกันกับซองชั้นใน โดยไม่ต้องแสดง
ชั้นความลับใดบนซองชั้นนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตัวอย่างซองชั้นใน (ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

ตัวอย่างซองชั้นใน (ด้านหลัง) 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างซองชั้นนอก (ด้านหน้า) 
 

 

 

 

 

 

 

ลับมาก 
 
 
 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑๒๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลับมาก 

ลายมือช่ือ 
นายทะเบียนฯ 

ลายมือช่ือ 
นายทะเบียนฯ 

 

เทปกาวชนิดใส 



 
๖๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตัวอย่างซองชั้นนอก (ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

ตัวอย่างซองชั้นนอก (ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 * การจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกหน่วยงาน ไม่ต้องเสดงชั้นความลับไว้ที่ซอง
ชั้นนอก ให้จัดท าซองช้ันนอกเหมือนการจัดส่งข้อมูลข่าวสารปกติ 
 
 
  

 

 
 
 
 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๑๒๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๒.๔ กรอกข้อมูลในใบตอบรับ (ภาคผนวก ๓ แบบใบตอบรับ) ให้ครบถ้วน คือ  
   - ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี จ านวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบ
รับ โดยห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ  
   - กรณีจัดส่งโดยผู้น าสาร มอบให้ผู้น าสารถือไปให้ผู้รับลงลายมือชื่อรับในใบ
ตอบรับแล้ว ให้รีบน าส่งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยเร็ว 
   - กรณีส่งโดยวิธีอ่ืน ให้แนบใบตอบรับไว้ไว้หน้าซองชั้นในภายในซองชั้นนอก 
เมื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงนามรับข้อมูลข่าวสารลับ
นั้นแล้ว ให้ส่งคืนให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยเร็ว  

  ๒.๕ หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องเก็บรักษาใบตอบรับไว้จนกว่า 
   - จะได้รับข้อมูลข่าสารลับนั้น คืนกลับมา 
   - หรือไดย้กเลิกชั้นความลับข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
   - หรือได้รับแจ้งว่าหน่วยงานที่รับไปได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว 
 

 
แผนภูมิการส่งข้อมูลข่าวสารลับ (๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

การส่งข้อมลูข่าวสารลับภายในหน่วยงานเดียวกัน 

เจ้าของเรื่องปิดทับใบปกตามชั้นความลับ 

ของข้อมูลข่าวสารลับท่ีจะส่ง 

เจ้าของเรื่องน าส่งนายทะเบยีนฯ/ผูช่้วยฯ  
ลงบันทึก ทขล.๒ และ ทขล.๓ 

น ำสง่โดย 
- เจ้าของเรื่อง 
- นายทะเบียนฯ/ ผู้ช่วยฯ 
- เจ้าหน้าท่ีน าสาร 

สง่ให้หนว่ยรับ 
   - นายทะเบียนฯ/ ผู้ช่วยฯ ลง บันทกึ ทขล.๑ และ ทขล.๓  สง่ผู้ รับผิดชอบตอ่ไป 

   - ผู้ รับตำมจ่ำหน้ำ เมื่อรับให้แจ้งนำยทะเบียนฯ/ผู้ชว่ยด ำเนินกำรทำงทะเบยีนด้วย  



 
๖๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๓๗ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศโดย
เจ้าหน้าที่น าสาร ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย มีอ านาจ
อนุญาตให้กระท าได้ และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงทะเบียนก่อนส่งออก 

  การส่งข้อมูลข่าวสารตามรรคหนึ่ง จะจัดให้มีผู้อารักขาการน าสารด้วยก็ได้ 

  ๓. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานในประเทศโดยเจ้าหน้าที่น าสาร  
  การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน คือ การส่งข้อมูลข่าวสารลับให้
หน่วยงานเดียวกันแต่มีที่ตั้งหน่วยงานอยู่ต่างพ้ืนที่กันหรือส่งให้หน่วยอื่น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๓.๒ เจ้าหน้าที่น าสารต้องได้รับความไว้วางใจไม่ต่ ากว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
ที่ต้องน าส่ง 
  ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุด ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือได้
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ท าหน้าที่น าสารเป็นกรณีพิเศษ 

  ทั้งนี้ การพิจารณาให้มีผู้อารักขาการน าสาร เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และ
ควรมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่น าสาร 

 

ข้อ ๓๘ เจ้าหน้าที่น าสาร และผู้อารักขาการน าสาร มีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับ ตลอดเวลาที่น าออกนอกบริเวณ
หน่วยงาน และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับท่ีอยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย 

  (๒) จัดส่งข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ถ้านายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับหรือผู้ปฏิบัติการแทนไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับนั้นแก่ผู้รับ
ตามจ่าหน้า ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้น าข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บ
รักษาไว้ที่หน่วยงานของตน และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ หรือในกรณีที่สถานที่น าส่งอยู่ห่างจากหน่วยงานของรัฐที่ส่ง และไม่สามารถ
เดินทางกลับภายในวันเดียวกันได้ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้รับตามจ่าหน้า แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่น าสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อารักขาการน าสารปฏิบัติ
หน้าที่แทน และให้รายงานนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว 

  ๑. เจ้าหน้าที่น าสาร มีหน้าที่ดังนี ้
   ๑.๑ ต้องเก็บรักษา ดูแลข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความครอบครองให้ปลอดภัย และ
ต้องน าส่งถึงผู้รับ 
   ๑.๒ ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ 
   ๑.๓ กรณีนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ     
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้น าส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้าซอง 



 

 

๖๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ๑.๔ กรณีไม่สามารถน าส่งผู้รับตามจ่าหน้าซอง ให้น าข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บ
รักษาไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด และแจ้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ บันทึกในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
   ๑.๕ กรณีท่ีสถานทีน่ าส่งอยู่ห่างไกลมาก ไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวกันได้ 
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัย และรีบด าเนินการน าส่งมอบแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรอืผู้รับตามจ่าหน้า แล้วแต่กรณี 

  ๒. ผู้อารักขาน าสาร มีหน้าที่ดังนี ้
   ๒.๑ ให้ความคุ้มครอง พิทักษ์รักษาเจ้าหน้าที่น าสาร และข้อมูลข่าวสารลับให้
ปลอดภัย และน าส่งถึงผู้รับได้ 
   ๒.๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่น าสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อารักขาการน าสาร
ปฏิบัติหน้าที่แทน และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว 
 

ข้อ ๓๙ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง     
การต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม หรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไป                    
ด้วยตนเองก็ได้  

  ๔. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ 
  ๔.๑ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้จัดส่งตามระเบียบกระทรวง           
การต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม  
  ๔.๒ หากไม่สามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับทางถุงเมล์การทูตได้ อาจมอบให้เจ้าหน้าที่
ทางการทูต หรือเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเทียบเท่าเจ้าหน้าที่การทูต ถือไปด้วยตนเองก็ได ้ 
  นิยาม “ถุงเมล์การทูต” (Diplomatic Pouch) หมายถึง ถุงเอกสาร กระเป๋าเอกสาร
หรือหีบห่ออ่ืนใด ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการ เอกสาร
ราชการ ตลอดจนวัสดุราชการ และสิ่งอ่ืนที่ได้รับอนุมัติโดยถูกต้องแล้วระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
ส่วนราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูต พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๓ 
  “ถุงเมล์การทูต” ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูต                       
พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๔ มี ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้  
  ก) ประเภท ก เป็นถุงเมล์ขนาดเล็ก เพ่ือส่งหนังสือราชการและเอกสารที่เป็นเรื่องลับ 
ส าคัญและรีบด่วน ซึ่งจะต้องส่งโดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เช่น โดยพนักงานน าสารทางการทูต หรือให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ 
  ข) ประเภท ข เป็นถุงเมล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าถุงเมล์ประเภท ก เพ่ือส่งหนังสือและ
เอกสารราชการ และสิ่งของราชการอ่ืนๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ ซึ่งต้องส่งโดยวิธีการธรรมดา โดยทางเครื่องบิน 
  ค) ประเภท ค ใช้ส่งเอกสารหรือสิ่งของทางราชการที่มีขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมาก     
ซึ่งอาจจ าเป็นต้องส่งทางเรือในบางกรณี 
  สิ่งที่จะส่งโดยถุงเมล์การทูตได้ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์                 
การทูต พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๕ มีดังต่อไปนี้ 
   



 
๗๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ก) หนังสือราชการและเอกสารราชการ 
  ข) วัสดุหรือครุภัณฑ์ของทางราชการ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องส่งโดยทางถุงเมล์การทูต 
  ค) หนังสือติดต่อแบบกึ่งราชการหรือเนื่องในราชการระหว่างข้าราชการระดับรองอธิบดี
ขึ้นไปกับหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 
  ง) หนังสือราชการและเอกสารราชการของส่วนราชการอื่นที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตามข้อ 
๒๗ ของระเบียบนี้  
  “ข้อ ๒๗ หน่วยงานราชการอื่นที่มีความจ าเป็นและจะขอฝากส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการ
ทางถุงเมล์การทูต จะต้องมีหนังสือลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการนั้น แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศหรือหัวหน้าส่วน
ราชการของกระทรวงฯ ในต่างประเทศแล้วแต่กรณีทราบล่วงหน้า เพ่ือขออนุมัติด้วย ทั้งนี้ ให้น าระเบียบนี้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  จ) จดหมายส่วนตัวของข้าราชการที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบแล้ว 
  ถุงเมล์ทางการทูต (Diplomatic Pouch) ได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญาเวียนนา
ไม่ให้มีการเปิด ท าลาย หรือถูกตรวจสอบจากประเทศอ่ืนได้ เพราะแต่ละประเทศจะใช้ส่งเอกสารหรือสิ่งของ
ที่มีความส าคัญทางราชการเท่านั้น  

  ทั้งนี้  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ จะส่งทาง
คมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อน  
   

ข้อ ๔๐ การส่งข้อมูลข่าวสารลับท้ังภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ จะส่งทาง
โทรคมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเสียก่อน  

กรณีการส่งทางโทรคมนาคม ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าขององค์การรักษาความปลอดภัย 

  ๑. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและส่งออกนอก
ประเทศ นอกเหนือจากการส่งโดยเจ้าหน้าที่น าสาร ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อน 
  ๒. กรณีส่งทางโทรคมนาคม คือ การส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่หรือการรับ
เครื่องหมายสัญญาณ ลายลักษณ์อักษร ภาพ และเสียง หรือข่าวสารลักษณะใดที่ใช้ระบบสาย ระบบวิทยุ 
ระบบทัศนะ หรือระบบอ่ืน ๆ ทั้ งนี้  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ หมายรวมถึง การด าเนินการทางโทรคมนาคม โทรสาร โดยก าหนดการด าเนินการใน
ลักษณะการเข้ารหัส การจัดส่งผ่านระบบอินทราเน็ต ข้อมูลข่าวสารชั้นลับที่สุดไม่อนุญาตให้จัดส่งผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ปฏิบัติตามค าแนะน าขององค์การรักษาความปลอดภัย (ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกองบัญชาการต ารวจสันติบาล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  การส่งทางโทรคมนาคม ให้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาด าเนินการได้ ดังนี้  
   ๒.๑ จัดส่งข้อมลูข่าวสารลับได้เฉพาะชั้น ลับ และลับมากเท่านั้น 
   ๒.๒ ผู้ด าเนินการทั้งฝ่ายส่ง และฝ่ายรับ ต้องเข้าถึงชั้นความลับที่ด าเนินการ 
   ๒.๓ ส่งข้อมูลข่าวสารลับผ่านเครื่องมือที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย 
    



 

 

๗๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ๒.๔ วิธีรับ-ส่ง 

     - ฝ่ายส่ง  :   
   - นัดผู้รับปลายทาง  
    - ส่งข้อมูลผ่านเครื่องมือโทรคมนาคม 
    - บันทึกทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  
     (ทขล.๓) และชื่อผู้รับปลายทาง 

    - ฝ่ายรับ : 
    - รับข้อมูลข่าวสารลับ 
    - บันทึกทะเบียนรับ (ทขล.๑) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  
     (ทขล.๓) และชื่อผู้ส่งต้นทาง 

  ๓. การส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับเฉพาะชั้นลับ และในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเท่านั้น โดยให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตรวจสอบร่องรอยการเข้าถึงของผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่
ด้วย และรีบส่งคืนใบตอบรับไปยังนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานที่จัดส่งโดยเร็ว 
 
 

แผนภูมิการส่งข้อมูลข่าวสารลับ (๒)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณ
หน่วยงาน 

ส่งภายในประเทศ ส่งออกภายนอกประเทศ 

การบรรจุข้อมูลข่าวสารลับ 

๑. ซองทึบแสง ๒ ช้ัน 

๒. ซองช้ันในจ่าหน้ามีชั้นความลับ ลงลายมือช่ือ     
    นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียน ปิดเทปใส 

๓. ซองช้ันนอกจ่าหน้าปกติ ไม่แสดงช้ันความลับ 

๔. แนบใบตอบรับ (นอกซองช้ันใน) 
๕. นายทะเบยีนฯ/ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ลง

บันทึก ทขล.๓ และ ทขล.๒ 

วิธีปกติ 

 

-  เจ้าหน้าท่ีน าสาร 

วิธีปกติ 

 

-  ถุงเมล์การทูต 

-  เจ้าหน้าท่ีการทูต 

ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการ กสม.) 

วิธพิีเศษ 

-  ปณ. ลงทะเบียน 

-  โทรคมนาคม 

-  วิธีการอื่นใด 
ควรหำรือองค์กำร รปภ. 



 
๗๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่า ข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูล
ข่าวสารลับ ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

  ข้อ ๔๒ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับ แล้วคืนใบตอบรับนั้น
แก่ผู้น าส่ง หรือจัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่วยงานที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะ
ด าเนินการอย่างอ่ืน 

  ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับ      
น าข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ       
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด   

  ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ เป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้า ให้ผู้ รับตามจ่าหน้าแจ้งต่อ          
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อให้ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า 

  การรับข้อมูลข่าวสารลับ 
  การรับข้อมูลข่าวสารลับ ผู้รับต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับ ได้แก่ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้รับตามจ่าหน้า 
หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ การรับข้อมูลข่าวสารลับให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1 ให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารลับ (นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้รับตามจ่าหน้า หรือผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อ
ให้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลข่าวสารลับกับใบตอบรับโดยละเอียดเกี่ยวกับเลขท่ีหนังสือที่จัดส่ง 
ผู้รับตามจ่าหน้า จ านวนหน้า ชุดที่ หากถูกต้องให้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับแล้วส่งคืนผู้น าส่งทันที หรือ     
จัดส่งคืนด้วยวิธีอ่ืนแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยเร็ว 
  กรณีผู้รับเป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณซึ่งไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จะด าเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลข่าวสารลับนั้นไม่ได้                
ให้รีบน าส่งข้อมูลข่าวสารลับนั้น แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ ด าเนินการต่อไปทันที 
  ๒. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกลงรับ
ในทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล. 1) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล. 3) แล้วเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
  ๓. กรณีผู้รับตามจ่าหน้าซองรับด้วยตนเอง ให้ลงรายมือชื่อในใบตอบรับแล้วส่งคืนผู้น าส่ง
ทันที แล้วน าข้อมูลข่าวสารลับนั้นส่งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ เพื่อบันทึกลงในทะเบียนรับ (ทขล.1) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) ทันท ี
  4. กรณีเจ้าหน้าที่สารบรรณหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้รับเอกสาร ห้ามด าเนินการใดกับข้อมูลข่าวสารลับนั้น                
ต้องส่งมอบเอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเพื่อให้
ด าเนินการต่อไปทันท ีหรือส่งให้ผู้รับตามจ่าหน้า 
  5. เมื่อลงทะเบียนรับ (ทขล.1) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) แล้ว ให้
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับส่งมอบเอกสารลับนั้นแก่บุคคลที่
ถูกระบุชื่อโดยเร็ว หากเอกสารลับนั้นเป็นเอกสารที่ระบุต าแหน่ง อาจส่งมอบให้หน่วยงานที่มีหน้าที่
ด าเนินการในชั้นต้นแทนผู้ที่ถูกระบุต าแหน่งนั้นด าเนินการด่วนได้  



 

 

๗๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๖. กรณีที่รับข้อมูลข่าวสารลับไว้ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้ ให้เก็บรักษาไว้ใน   
ที่ปลอดภัยเพ่ือน าส่งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือบุคคล              
ผู้ระบุชื่อหรือต าแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการต่อไป  
 

 

แผนภูมิการรับข้อมูลข่าวสารลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับข้อมูลข่าวสารลับ 

การด าเนินการ ผู้รับ 

เจ้าหน้าที่อื่น 
 
ลงช่ือในใบตอบรับ 

ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 

ตามจ่าหน้า 
 

ลงช่ือในใบตอบรับ 

ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
 

 

นายทะเบียนฯ/ผู้ช่วยฯ 
 

ลงช่ือในใบตอบรับ 

ส่งคืนเจ้าของเรื่อง 
 

นายทะเบียนฯ/ผู้ช่วยฯ 
 
 

- บันทึก ทขล.๑ และ ทขล.๓ 

- น าส่งให้ผู้รับผิดชอบ 

- บันทึกการรับ ทขล.๑ 

- การแจกจ่าย ทขล.๓ 



 
๗๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๕ 
การเก็บรักษา 

 

ข้อ ๔๔ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยและให้ก าหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะ ตามค าแนะน าของ
องค์การรักษาความปลอดภัย 

  การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้เก็บรักษาเอกสารไว้ในที่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่หวงห้าม 
และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  ๑. ระหว่างด าเนินการให้ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับนั้นไม่ให้รั่วไหล ไม่ทิ้งข้อมูลข่าวสารลับ
ไว้บนโต๊ะท างาน หรือทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล หากจ าเป็นให้เก็บไว้ในลิ้นชักต้องปิดล็อคกุญแจให้เรียบร้อย 
  ๒. ข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องก าหนดรหัสผ่านเพ่ือป้องกันการเข้าถึง
จากบุคคลอ่ืน 
  ๓. ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา (นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วย                    
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือเจ้าของเรื่อง) 
  ๔. แยกแฟ้มเป็นเรื่องๆ และเก็บไว้ในตู้ เก็บ หรือเก็บไว้ในห้อง ปิดด้วยกุญแจที่มั่ นคง                    
แยกต่างหากจากเอกสารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๖ 
การยืม 

 

 ข้อ ๔๕  การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาด้วยว่า ผู้ยืมมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ได้หรือไม่ 

  ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง การ
ให้ยืมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน เว้นแต่ผู้ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นเอง 

  ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับท าบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

  แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑. หัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุญาตให้ยืมได้เฉพาะเรื่องที่หน่วยงานเป็นเจ้าของเรื่องเท่านั้น หากผู้ยืม
ต้องการยืมเรื่องที่หน่วยงานอ่ืนเป็นเจ้าของเรื่อง ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน หรือแนะน า
ให้ยืมกับเจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องนั้นเอง 
  ๒. ต้องก าหนดเงื่อนไขการยืม โดยก าหนดข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้ข่าวสารลับรั่วไหล และ
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น หรือเรื่องอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
  ๓. ผู้ยืมต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการในเรื่องที่ยืม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รักษาความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการได้ 
  ๔. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ บันทึกการยืมในแบบบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการ
ยืมไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๗ 
การท าลาย 

 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุด จะเสี่ยงต่อการรั่วไหล   
อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งท าลายข้อมูล
ข่าวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าลาย 
  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง                   
ได้ต่อเม่ือได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา 

  ในการสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และเม่ือคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการท าลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับและจัดท าใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับด้วย ใบรับรองการท าลายให้เก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

  ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือก าหนดให้การ
ใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดก่อนก็ได้ 

  แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้ด าเนินการดังนี้ 

  ๑. ข้อมูลข่าวสารลับจะท าลายได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารลับ  “ชั้นลับที่ สุ ด” หากหั วหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าลาย เพราะ
หากเก็บรักษาไว้จะเสี่ยงต่อการรั่วไหล อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์ของรัฐ เช่น การเกิดเหตุ
จลาจล สถานการณ์อยู่ในวิกฤตที่อาจถูกบุกรุกสถานที่จากผู้ไม่หวังดี นอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว ต้องส่ง
ข้อมูลข่าวสารลับให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อนว่าข้อมูลข่าวสารนั้น             
ไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษาต่อไป จึงจะสั่งท าลายได้โดยไม่ตอ้งปฏิบัติตามกระบวนการปกติ 
  ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารลับนั้นหมดความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์ และหากเก็บไว้จะเป็น
ภาระในการจัดเก็บ 
  ๑.๓ ครบอายุการเก็บรักษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 14  อายุการจัดเก็บ 75 ปี และมาตรา 15 อายุการจัดเก็บ 20 ปี และส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และหน่วยงานพิจารณาประเมินคุณค่าแล้ว ไม่ประสงค์จะจัดเก็บ  
 
 
 



 

 

๗๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๒. ขั้นตอนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ให้เจ้าของเรื่องส ารวจ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารลับที่ต้องการจะท าลาย หรือจะ
ด าเนินการในคราวตรวจสอบตามวงรอบทุก ๖ เดือนก็ได้ (เดือนมิถุนายนครั้งหนึ่งและเดือนธันวาคมครั้งหนึ่ง) 
กรณขี้อมูลข่าวสารลับที่เป็นของหน่วยงานอ่ืนให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเดิมเพ่ือไปด าเนินการเอง 
  ๒.๒ จัดท าบันทึกรายการขอท าลายข้อมูลข่าวสารลับ โดยใช้แบบบัญชีหนังสือ                  
ขอท าลาย (แบบที่ ๒๕) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาปรับใช้
โดยอนุโลม (ผนวก ๙  แบบที่ ๒๕ รายการขอท าลายข้อมูลข่าวสารลับ) 
  ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ ากว่า
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่จะท าลาย อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ  
  ๒.๔ เสนอเรื่องขออนุมัติท าลายข้อมูลข่าวสารลับตามบัญชีหนังสือขอท าลายและ
กรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
  ๒.๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  อ นุ มั ติ 
ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายข้อมูลข่าวสารลับไปยังส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณา
ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารลับใดที่ต้องการสงวนไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์  
  ๒.๖ หากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ประสงค์ขอสงวนข้อมูล
ข่าวสารลับเรื่องใดไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะแจ้งผล
การพิจารณาพร้อมส่งคืนบัญชีรายการขอท าลายข้อมูลข่าวสารลับกลับมายังส านักงานคณะกรรมการ               
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เจ้าของเรื่องจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับที่ขอสงวนให้แก่ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร โดยก่อนส่งให้ยกเลิกชั้นความลับข้อมูลข่าวสารที่ขอสงวน นอกจากที่ขอสงวน               
ให้ด าเนินการท าลายข้อมูลข่าวสารลับได้ตามระเบียบฯ ต่อไป 
  ๒.๗ ด าเนินการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ โดยคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ต้องควบคุมดูแลการท าลายข้อมูลข่าวสารลับอย่างใกล้ชิด มิให้รั่วไหลได้ และห้ามมิให้
จ าหน่ายข้อมูลข่าวสารลับที่ยังไม่ได้ท าลายโดยเด็ดขาด  
  วิธีการท าลาย ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - ข้อมูลข่าวสารลับ “ชั้นลับที่สุด” ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑ ให้ใช้วิธีการท าลาย                
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 
  - ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นกระดาษ ให้ใช้วิธีเผา หรือแปรรูปโดยเครื่องย่อยกระดาษ 
หรือท าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่สามารถรู้ถึงข้อความของข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้  
  - ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นวัสดุอ่ืนใด ให้เผาหรือท าลายด้วยวิธีการใด ๆ จนไม่สามารถ
น ากลับมาใช้มาได้อีก 
  ๒.๘ บันทึกในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่
ท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
   ๒.๙ จัดท าใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน                 
ไมน่้อยกว่า 1 ปี (ภาคผนวก ๕ แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ) 

 กรณีข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นของหน่วยงานอ่ืน หากหมดความจ าเป็นใช้ประโยชน์                    
ให้ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิมเพ่ือไปด าเนินการเอง โดยบันทึกทางทะเบียนให้ครบถ้วน หรือประสาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ส่วนที่ ๘ 
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 

   

ข้อ ๔๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ
เคลื่อนย้าย  แผนการพิทักษ์รักษา และแผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อน ามาปฏิบัติเป็นล าดับ
ชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ 

  การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน หมายถึง แนวทางปฏิบัติในสภาวะที่ไม่ปกติ เพ่ือป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ กรณีฉุกเฉิน เช่น การก่อจลาจล ภาวะฉุกเฉิน      
คับขัน อุปัทวภัย พิบัติภัย หรือสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งกรณีฉุกเฉินดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารลับได้ การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ให้หัวหน้าหน่วยราชการจัดท าแผนปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ ๓ ประเภท ตามล าดับ คือ ๑) แผนการเคลื่อนย้าย ๒) แผนการพิทักษ์รักษา และ ๓) 
แผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 

  ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กรณีที่จ าเป็นส าหรับใช้ตามแผนดังกล่าว เช่น อุปกรณ์
เคลื่อนย้าย อุปกรณ์การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 

  ๓. ชี้แจง ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบให้ เข้าใจวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น            
ให้สามารถปฏิบัติได้ตามล าดับขั้นตอนทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  ๔. เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินถึงระดับที่ไม่สามารถรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้ปลอดภัยได้ 
จ าเป็นต้องใช้แผนการท าลาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าลายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ตามล าดับ
ความส าคญั โดยเริ่มจาก “ชั้นลับที่สุด” “ชั้นลับมาก” “ชั้นลับ” ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๙ 
กรณีสูญหายหรือร่ัวไหล 

 

ข้อ  ๔๘ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อด าเนินการต่อไป และให้นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย 

  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย เจ้าของเรื่อง นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือ
ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ กรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริง     
การสูญหายหรือข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหล ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที กรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับ    
สูญหาย หรือรั่วไหล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงด าเนินการลดความเสียหายเบื้องต้นทันที เช่น ยกเลิกชั้นความลับ 
หรือยุติการปฏิบัติใด ๆ ต่อข้อมูลข่าวสารลับนั้น  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดทราบ                          
การสูญหาย การรั่วไหล และการปฏิบัติเบื้องต้นที่ตนได้ด าเนินการไปแล้วโดยเร็ว  และรายงานข้อเท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องให้หัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ทราบทันที 
  2. เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน (เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) รับทราบ                 
การสูญหาย หรือรั่วไหล ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว เพ่ือสอบสวนหาผู้กระท าผิดและ
ด าเนินการทางวินัยต่อไปทันที (คณะกรรมการสอบสวนต้องมิใช่ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 
  3. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ บันทึกการสูญหาย หรือรั่วไหล ในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
  4. เมื่อทราบผลการสอบสวนสาเหตุการสูญหาย หรือรั่วไหล  ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ก าหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ า 
  ๕. กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานอ่ืน ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทราบและรายงานผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงความเก่ียวข้องกับเหตุแห่งการสูญหายหรือรั่วไหล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
๘๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ส่วนที่ ๑๐ 
การเปิดเผย 

 

 ข้อ ๔๙ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๐ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใด 
โดยมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขเช่นใด ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขท่ีก าหนด 

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

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

  มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตาม
ระเบียบตามมาตรา ๑๖ ซึ่งบัญญัติว่า 

  “มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิด
เผลต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารลับนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษา
ความลับทางราชการ” 

  (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นได้
กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจาก
ความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 การเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารลับ เปิดเผยได้ เฉพาะข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15                          
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารลับนั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผย ตามมาตรา ๒๐ (๒) 
เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ได้เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะบุคคล ต้องมีหน้าที่ครอบครอง หรือควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสาร คือ เจ้าหน้าที่ระดับ ๖ หรือเทียบเทา่ และเป็นเจ้าของเรื่องที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารลับนั้น  
   ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับต้องกระท าโดยสุจริต โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น และ
เพ่ือประโยชน์ส าคัญต่อสาธารณะ เช่น การตรวจสอบ ความโปร่งใส ความยุติธรรม หรือประโยชน์                  
ต่อบุคคล เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และควรก าหนดเงื่อนไข



 

 

๘๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการปฏิบัติให้เหมาะสม เช่น ห้ามเปิดเผย ห้ามเผยแพร่ ห้ามส าเนา ห้ามคัดลอก หรืออาจลบค าหรือ
ข้อความที่ไม่ต้องการให้เข้าถึงได้ และต้องยกเลิกชั้นความลับก่อน 
  ๒. บันทึกการเปิดเผยในช่องด าเนินการในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.) 
  ๓. กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ร้อง และผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.) ขอให้เปิดเผยข้อมูลฯ  เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยไม่มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใด ให้ด าเนินการไปตามนั้น และถือว่า
ข้อมูลข่าวสารลับนั้น ถูกยกเลิกชั้นความลับแล้วโดยปริยาย  
 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้
ข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้มีการก าหนดชั้นความลับไว้แล้ว 

  กรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้บนข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
โดยทั่วไป ไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับได้ เว้นแต่ 
เจ้าหน้าที่นั้นรู้หรือควรจะรู้ว่าได้ก าหนดชั้นความลับไว้แล้ว 
  ข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับ 
  - ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
  - ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับโดยกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่นหนังสือ
ร้องเรียน 
  - ข้อทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้วัดหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การสอบแข่งขัน 
การสอบคัดเลือก  
  - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ในประเทศไทยได้มีการกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และกฎหมายไทยได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครอง 
  ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน  

  มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว  
  การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของ   
ผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก



 
๘๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่                  
ถึงแก่กรรมด้วย 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ 

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  ข้อ ๑๒ บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย 
หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าว
เมื่อหมดความจ าเป็น 
  (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
  (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่ เสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูล 
  (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ
  (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
  (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 
  (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
  (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุ คคล ตามความ
เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
  ในกรณีเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ และกรณีท่ีขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
  หน่วยงานของรับต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกต ิ
  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่
ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังตอ่ไปนี้ 



 

 

๘๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
  (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 
  (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
  (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
  (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
  (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าคดีประเภทใดก็ตาม 
  (๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพ่ือการป้องกนัหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
  (๘) ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
  (๙) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร                   
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
  ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง   
ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
  ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ 

  โดยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลนั้น ได้ก าหนดให้คนไทยทุกคน รวมถึงคนต่างด้าวที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องระมัดระวังในการจัดเก็บ                   
และมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล  



 
๘๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สิทธิในการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารกรณีที่จัดเก็บไว้ไม่ถูกต้อง  และกฎหมาย                     
ยังก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้ โดยให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือค าสั่งไม่แก้ไข
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแล้วแต่กรณี อันเป็นหลักประกันสิทธิของประชาชนตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ 
ให้มีความม่ันคงเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
  เพ่ือให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย 
ความน่าเชื่อถือ และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดแนวนโยบายและ      
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ท าให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท า “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูล                   
ส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มาตรา ๑๙  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้กระท าได้  
  การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  
  ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้อง
แยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่
อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบและ
ข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้  
  ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง 
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าท าสัญญา 
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้
ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  



 

 

๘๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น  
  การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มี
ผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้  
  มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอม โดย
ล าพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 
  (๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ 
กระท าการแทนผู้เยาว ์ 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ  
  ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยอนุโลม  
  มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  
  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่  
  (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว  
  (๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๑. หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบอย่างชัดเจนว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลใดบ้าง รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ประเภทของบุคคลหรือองค์กรที่อาจได้รับการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดยต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลและมาตรการที่จะใช้ในการจ ากัดการ
ใช้ การเปิดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บ หรือเร็วที่สุดหลังการจัดเก็บ 
ทั้งนี้ ในการจัดเก็บหน่วยงานของรัฐต้องพยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์นั้น 

  ๒. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และต้องจัดเก็บโดยวิธี       
ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นธรรมและเหมาะสม โดยได้แจ้งและได้ขอค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลแล้ว และมีหน้าที่ยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น และจัดให้มีการพิมพ์       
ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

  ๓. หน่วยงานของรัฐเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลต้องน าไปใช้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดเก็บเท่านั้น เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้น าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนได้ ทั้งนี้ การ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บให้กับบุคคลอ่ืนได้รับทราบไม่สามารถกระท าได้โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่ เป็นการ
เปิดเผยตามที่กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดให้สามารถกระท าได้ 

  ๔. หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งสิทธิให้ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลว่าเจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิเลือกว่าจะยินยอมให้มีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน ไม่ว่าจะเป็นการขอ
ข้อมูลโดยสมัครใจหรือมีกฎหมายบังคับก็ตาม 

  ๕. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
เป็นปัจจุบัน ตามความจ าเป็นและตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

  ๖. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสม        
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิด ไม่ว่าจะเป็นการสูญหาย เสียหาย การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ ปรับเปลี่ยนแก้ไข เปิดเผยโดยมิชอบ และหน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเป็น
ผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

  ๗. หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการดูแลการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือองค์การ
อ่ืนๆ ไม่ว่าภายในประเทศหรือส่งไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องได้รับค ายินยอมจากเจ้าของข้อมูล และ
จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมที่เป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลไปแล้วจะเก็บรักษา
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาตรฐานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

  ๘. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับรู้ว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ และมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนั งสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล



 

 

๘๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนั้นมีสิทธิได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

  ๙. เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว 
และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

  ๑๐. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มี    
ค าขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสาร และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูล      
มีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

  ๑๑. ในกรณีหน่วยงานของรัฐมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์            
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์และ
ผู้ปกครอง ผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายก่อนด้วย 

  ๑๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะมีการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน                  
(third party) ในลักษณะหน่วยให้บริการ (service provider) ให้ท าหน้าที่หรือจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีระบบคุ้มครองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และจะต้องมี
การจัดท าข้อตกลงที่ชัดเจนว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเมื่อได้รับและครอบครองข้อมูลไปแล้ว จะเก็บ
รักษาข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

  เหตุผลส าคัญท่ีต้องคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล 
ความเป็นส่วนตัวในการด ารงชีวิต ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้ง
เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วย โดยหลักการ หน่วยงานของรัฐ
จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมนั้นไม่ได้ ส่วนความยินยอมสามารถจัดท าไว้
ล่วงหน้าหรือจะท าเป็นครั้งคราวที่จะเปิดเผยก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลข่าวสาร 
  โดยหลักแล้วหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่มีอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก่อนมีข้อยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
  (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลนั้น 
  (๓) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือสถิติ หรือส ามะโน
ต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
  (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
  (๕) เป็นการเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 



 
๘๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๖) เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ                      
ตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดีไม่ว่าคดีประเภทใดก็ตาม 
  (๗) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
  (๘) ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
  (๙) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  กรณีต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ล้วนแต่เป็นกรณีที่มีความส าคัญ เช่น เพ่ือ
เป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพหรือชีวิตของบุคคล ฯลฯ และแม้ว่ากฎหมาย
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวได้นั้น การเปิดเผยก็ต้อง
ค านึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคลด้วย กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลจะต้องท าให้มี
ผลกระทบกระเทือนอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่บุคคลให้น้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๘  
ข้อปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที่ ๑  
ข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 

 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ส านัก/หน่วย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 ข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. ออกค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที ่
  (๑) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ท าการแทน
เลขาธิการฯ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย อ านวยการ ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
  (๒) ผู้เข้าถึงชั้นความลับ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าการแทน 
  (๓) ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 
  (๔) นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่น าสาร    
ผู้อารักขาน าสาร โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 
  (๕) คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๒๙) โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 
  (๖) คณะกรรมการสอบสวน กรณีเกิดการละเมิด (ข้อ ๓๐) โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 
  (๗) คณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๔๖) โดยเลขาธิการคณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 

 ๒. ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามระเบียบฯ 
  (๑) กรณีที่หน่วยงานก าหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่นอกเหนือจากที่ระเบียบฯ ก าหนด และ
ระเบียบภายในหน่วยงาน (ข้อ ๒๐) 
  (๒) การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในประเทศ และส่งออกนอกประเทศทางคมนาคม 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ (ข้อ ๔๐) 

 ๓. การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ทุก ๖ เดือน เป็นอย่างน้อย (ข้อ ๒๙) 
  (๒) รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ข้อ ๒๙/๑) 

 ๔. จัดให้มีแบบเอกสารที่ระเบียบฯ ก าหนด ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 



 

 

๙๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  (๑) ทะเบียนรับ (ทขล.๑)  ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 
(ทขล.๓) (ข้อ ๒๗) 
  (๒) แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๒๙ วรรคสอง) 
  (๓) แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๒๙/๑) 
  (๔) ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก และชั้นลับ (ข้อ ๓๕) 
  (๕) ใบตอบรับ (ข้อ ๓๖) 
  (๖) บันทึกการยืม (ข้อ ๔๕) 
  (๗) ใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๔๖) 
  (๘) แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อ ๓๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
๙๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 

ส่วนที่ ๒  
สรุปหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ ข้อ หน้าท่ี 

๑ ๗ หน้าท่ี และการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการรักษาข้อมูลข่าวสารลบั 

๒ ๘,๙ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้องกับข้อมูลข่าวสารลบั 

๓ ๑๖ การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการก าหนดช้ันความลับ 

๔ ๒๐ การก าหนดระเบยีบเพิ่มเติมในกรณีจ าเป็น 

๕ ๒๓ การก าหนดให้มีการจดแจ้งการปรบัช้ันความลับไว้ท่ีหน้าแรกของเอกสาร 

๖ ๒๔ การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 

๗ ๒๕ การแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลขา่วสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั 

๘ ๒๘ การจัดให้มีทะเบียนข้อมลูข่าวสารลับในหน่วยงาน 

๙ ๒๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับทุก ๖ เดือน 

๑๐ ๓๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีสงสัยว่าความลับรั่วไหลหรอืมีการละเมดิ 

๑๑ ๓๑ การก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 

๑๒ ๓๔ พิจารณาเรื่องการโอนข้อมูลข่าวสารลับ 

๑๓ ๓๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่น าสารและผู้ช่วย เจ้าหน้าท่ีอารักขาการน าสาร 

๑๔ ๔๐ การอนุญาตวิธีการส่งข้อมลูข่าวสารลับ 

๑๕ ๔๒,๔๔ การก าหนดระเบยีบการเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารลับ 

๑๖ ๔๕ พิจารณาการขอยืมข้อมลูข่าวสารลับ 

๑๗ ๔๖ พิจารณาสั่งท าลายเอกสารลับท่ีสดุ 

หัวหน้าหน่วยงาน/เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

งานมอบหมาย 

 ๑. ผู้รบัมอบหมาย 

 ๒. ผู้มีอ านาจก าหนดช้ันความลับ 

 ๓. ก าหนดจ านวนตัวผูด้ าเนินการ 

งานแต่งตั้ง 

๑. นายทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับ /            
     ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

๒. เจา้หนา้ที่น าสาร/เจ้าหน้าที่อารักขาผู้น าสาร 

งานออกระเบียบ 

 ๑. ว่าด้วยการเก็บเอกสาร 

 ๒. เพิ่มเติมตามข้อ ๒๐ 

 ๓. อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

งานอ่ืน ๆ 

๑. แจ้งช่ือ/ลายเซ็น นขล. 
๒. อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 



 

 

๙๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑๘ ๔๗ การจัดท าแผนปฏิบตัิในเวลาฉุกเฉนิ 

๑๙ ๔๘ การด าเนินการ กรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 
๒๐ ๔๙ การพิจารณามีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลบั 

ส่วนที่ ๓  
มาตรฐานในการรักษาความลับของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    การลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเพ่ือเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.๖)  
  และบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นต าแหน่งหรือหน้ 
+าที่ (รปภ.๗)  
  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

มาตรฐานในการรักษาความลับของทางราชการ 
 

การจ าแนกประเภทข้อมลูข่าวสาร (ลับ) จัดเก็บข้อมลูข่าวสารตามข้อ ๔๔ 

(และการเข้าถึงสถานท่ีจัดเกบ็) 

ลงนามใบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้น
หน้าท่ี (แบบ รปภ.๗) 

 

 

จ ากัดบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๗ , 
ข้อ ๘ , ข้อ ๓๖ 

การอบรม/แนะน า บุคลากร ตามข้อ ๔๔ 

ลงนามใบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้า
รับหน้าที่ (แบบ รปภ.๖) 

 

ตรวจสอบประวตัิบุคคล 

ตามข้อ ๘ , ข้อ ๙ , ข้อ ๓๖ 

 

ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารลับ ตามขอ้ ๒๙ 

อย่างสม่ าเสมอ 
 



 
๙๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปหน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

ล าดับ ข้อ หน้าท่ี 

๑ ๒๖ ก าหนดหน้าท่ีของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
๒ ๒๗ จัดให้มีทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับ ทขล. ๑-๓ ในหน่วยงานหลัก 
๓ ๒๘ จัดให้มีทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับ ทขล. ๑-๓ ในหน่วยงานย่อย 
๔ ๑๘ จดแจ้งเหตผุลประกอบการก าหนดชั้นความลับ 
๕ ๒๓  

วรรค ๕ 
การจดแจ้งการปรับช้ันความลับ 

๖ ๒๔ การบันทึกการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร (ระเบยีบฯ มไิด้ก าหนด แต่ควรบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมลูในการตรวจสอบ) 

๗ ๒๙ การตรวจสอบข้อมลูข่าวสารลับอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
๘ ๓๔ การจดแจ้งการโอนข้อมูลข่าวสารลับ 
๙ ๓๗ การลงทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับกอ่นส่งออกนอกหน่วยงาน 

๑๐ ๓๘  
วรรค ๑ (๒) 

การบันทึกในทะเบียนควบคมุข้อมลูข่าวสารลับ (ทขล.๓) กรณีเจ้าหน้าท่ีน าสารไมส่ามารถส่ง
ข้อมูลข่าวสารลับถึงนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผูร้ับตามจ่าหน้าได้ 

๑๑ ๔๑ การลงทะเบยีนรับ เมื่อไดร้ับข้อมลูข่าวสารลับจากเจ้าหน้าทีส่ารบรรณ 
๑๒ ๔๒ การลงช่ือในใบตอบรับและการลงทะเบียนในทะเบียนรับ (ทขล.๑) 
๑๓ ๔๓ การลงทะเบียนในทะเบียนรับ (ทขล.๑) เมื่อได้รับจากผู้รับตามจ่าหน้าว่าได้รับข้อมูลข่าวสารลับ 
๑๔ ๔๔ การเก็บรักษาข้อมลูข่าวสารลับ 
๑๕ ๔๕ การท าบันทึกการยืมพร้อมจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียนควบคมุข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
๑๖ ๔๖ การท าลายเอกสาร ลับท่ีสดุ และจดแจ้งในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) และ

การลงนามในใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
๑๗ ๔๘  การด าเนินการ กรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย และบันทึกในทะเบยีนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 

(ทขล.๓) 
๑๘ ๔๙ การบันทึกการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารลับ (ระเบียบฯ มิได้ก าหนด แตค่วรบันทึกไว้เพื่อเป็น

ข้อมูลในการตรวจสอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
๙๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

  แบบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ                   
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนด
แบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีแบบเอกสารดังนี้ 
 

๑. ทะเบียนรับ (ทขล.๑) 
๒. ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 
๓. ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)  
๔. แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ 

 ลับท่ีสุด 
 ลับมาก 
 ลับ 

๕. ใบตอบรับ 
๖. ใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
๗. บันทึกการยืม 
๘. รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
๙. รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 
๑๐. แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

 

ผนวก ๑ ทะเบียนข้อมลูข่าวสารลับ 
๑.๑ ทะเบียนรับ 
          (ทขล. ๑) 

ทะเบียนรับ 

เลขที่รับ เลขที่หนังสือ 
วัน เดือน ปี 

ชั้นความลับ จาก ถึง เรื่อง ลงช่ือ หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
หมายเหตุ   ช่องเลขที่รับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 



 
๙๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ๑. ให้ลงเลขท่ีรับต่อเนื่องกันไป  
 ๒. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวันที่คั่นไว้ในทะเบียน 

 

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

 * แบบทะเบียนรับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ค าอธิบายการลงรายการทะเบียนรับ (ทขล.๑) 
 

ช่อง รายการ 

เลขที่รับ ก) ให้ลงเลขท่ีรับเรยีงตามล าดับต่อเนื่องกันไป 

ข) เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารลับ คั่นไว้กึ่งกลางหน้า
ทะเบียนรับ 

ค) การสิ้นสุดปี ให้ถือตามปีปฏิทิน แล้วเริ่มต้นเลขท่ีรับ เป็นล าดับที่ ๑   

เลขที่หนังสือ ก) หนังสือภายนอก ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และประจ าหนังสือเจ้าของเรื่อง และทับเลข  
ทะเบียนหนังสือที่รับมา 

ข) หนังสือภายใน ให้ลงเลขที่และทับเลขทะเบียนหนังสือส่งของหนังสือเจ้าของเรื่องที่
รับมา 

วัน เดือน ปี ให้ลง เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. (ย่อ) ของหนังสือที่รับมา 

ชั้นความลับ ให้ลงชั้นความเช่นเดียวกับหนังสือท่ีรับมา 

จาก ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือที่รับมา (กรณีลงชื่อโดยไม่ระบุต าแหน่งให้ลงชื่อไว้) 

ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้รับหนังสือ (กรณีระบุชื่อมา ให้ลงชื่อไว้ด้วย) 

เรื่อง ลงชื่อเรื่องตามหนังสือท่ีรับมา 

ลงช่ือ นายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ผู้ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสาร ลับฉบับนั้น 

หมายเหตุ ลงรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา เช่น เสนอ..... เมื่อ..... / บันทึก ทขล.๓ 
เมื่อ......... 

 

หมายเหตุ  :  ควรจัดท าแบบทะเบียนรับ (ทขล.๑) ตามแนวนอนกระดาษ A4 เพ่ือให้มีเนื้อที่บันทึก
รายการต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และควรแยกเล่มตามระดับชั้นความลับ ดังนี้ ๑) ทขล.๑ “ชั้นลับ” ๒) ทขล.๑ 
“ชั้นลับมาก” และ ๓) ทขล.๑ “ชั้นลับที่สุด” เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 



 

 

๙๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

 

 

 

 

๑.๒ ทะเบียนส่ง  
 (ทขล. ๒) 

ทะเบียนส่ง 

เลขที่ส่ง ชั้นความลับ จาก ถึง เรื่อง ลงช่ือ หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หมายเหตุ   ช่องเลขที่ส่ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ลงเลขท่ีส่งต่อเนื่องกันไป  
 ๒. เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวันที่คั่นไว้ในทะเบียน 
 

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

 * แบบทะเบียนรับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ค าอธิบายการลงรายการทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 
 

ช่อง รายการ 

เลขทีส่่ง ก) ให้ลงเลขท่ีส่งเรยีงตามล าดับต่อเนื่องกันไป และทับด้วยปี พ.ศ. (๔ หลัก)  

ข) เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวัน เดือน ปี ทีส่่งข้อมูลข่าวสารลับ คั่นไว้กึ่งกลางหน้าทะเบียนส่ง 

ค) การสิ้นสุดปี ให้ถือตามปีปฏิทิน แล้วเริ่มต้นเลขท่ีส่ง เป็นล าดับที่ ๑   

ง) ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ส่งออก ใต้เลขที่ส่ง 

จ) กรณีที่เป็นหนังสือภายนอก (ส่งออกในนามหนังสือราชการ) ให้ลงรหัสพยัญชนะ และ
เลขประจ าหนังสือส่งออก และ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ส่งออก ใต้เลขที่ส่งรวมทั้ง
รายการอ่ืน ๆ ตามช่องที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกในช่องหมายเหตุว่าเป็น “หนังสือ
ภายนอก” 

ชั้นความลับ ให้ลงชั้นความเช่นเดียวกับหนังสือท่ีส่งออก 

จาก ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือที่ส่งออก  

ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้รับหนังสือ (กรณีที่ต้องระบุชื่อ ให้ลงชื่อไว้ด้วย) 

เรื่อง ลงชื่อเรื่องตามหนังสือที่ส่งออก 

ลงช่ือ นายทะเบียนฯ /ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ผู้ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับฉบับนั้น 

หมายเหตุ ลงรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา เช่น เสนอ..... เมื่อ..... /รายการ
แจกจ่าย บันทึก ทขล.๓ เมื่อ......... 

 

หมายเหตุ  :  ควรจัดท าแบบ ทะเบียนรับ (ทขล.๒) ตามแนวนอนกระดาษ A4 เพ่ือให้มีเนื้อที่บันทึก
รายการต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และควรแยกเล่มตามระดับชั้นความลับ ดังนี้ ๑) ทขล.๒ “ชั้นลับ” ๒) ทขล.๒ 
“ชั้นลับมาก” และ ๓) ทขล.๒ “ชั้นลับที่สุด” เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 

 



 

 

๑๐๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

๑.๓ ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  

          (ทขล. ๓) 

ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 

ล าดับที่ เลขที่ส่ง เลขที่รับ ชั้นความลับ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การด าเนินการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
หมายเหตุ :   ๑. ช่องเลขที่ส่ง ให้ลงเลขที่ส่งในทะเบียนส่ง 
        ๒. ช่องเลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับในทะเบียนรับ 

 

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

 * แบบทะเบียนทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ค าอธิบายการลงรายการทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
 

ช่อง รายการ 

ล าดับที่ ก) ให้ลงล าดับที่ของข้อมูลข่าวสารลับ (ท้ังที่หน่วยงานจัดท าขึ้นใช้เองภายใน ที่ได้รับมา
จากหน่วยงานอ่ืน และหน่วยงานจัดท าขึ้นแล้วส่งไปยังหน่วยงานอ่ืน เรียงล าดับ
ต่อเนื่องกันไป 

ข) เมื่อขึ้นวันใหม่ ให้ลงวัน เดือน ปี ทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารลับ คั่นไว้กึ่งกลางหน้าทะเบียนฯ 

ค) การสิ้นสุดปี ให้ถือตามปีปฏิทิน แล้วเริ่มต้นเลขท่ีรับ เป็นล าดับที่ ๑   

เลขทีส่่ง ให้ลงเลขท่ีส่ง จากทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 

เลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับ จากทะเบียนรับ (ทขล.๑) 

ชั้นความลับ ให้ลงชั้นความลับตามท่ีลงรายการไว้ใน ทขล.๑ / ทขล.๒  

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

ให้ลงรายการตามท่ีได้ลงรายการไว้ใน ทขล.๑ / ทขล.๒ 

การด าเนินการ ให้ลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ความเคลื่อนไหว หรือความเป็นไปของ
ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งนายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่
เหตุผลประกอบในการก าหนดชั้นความลับ การปรับชั้นความลับ การโอน กรณี ที่
เจ้าหน้าที่น าสารไม่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารลับ ให้แก่นายทะเบียนฯ/ผู้ช่วยนาย
ทะเบียนฯ /การยืม/การท าลาย/กรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย/การแจกจ่าย/การ
เปิดเผย/การจดแจ้งการตรวจสอบฯ 

เรื่อง ลงชื่อเรื่องตามหนังสือที่รับมา 

ลงช่ือ นายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ผู้ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสาร ลับฉบับนั้น 

หมายเหตุ ลงรายการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา เช่น เสนอ..... เมื่อ..... / บันทึก ทขล.
๓ เมื่อ......... 



 

 

๑๐๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

หมายเหตุ  :  ควรจัดท าแบบทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ตามแนวนอนกระดาษ A4 
เพ่ือให้มีเนื้อที่บันทึกรายการต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ในการบันทึกในแต่ละหน้า ควรเว้นช่องว่างไว้
ส าหรับการบันทึกทางทะเบียนในอนาคต จึงไม่ควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับเกิน ๓ เรื่อง 

 
 

 
รายการจดแจ้งในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 

 
ล าดับ ข้อ รายการ 

๑ ๑๘ การจดแจ้งเหตุผลประกอบชั้นความลับ 
๒ ๒๓ การปรับชั้นความลับ (กรณีปกติ) 
๓ ๒๔ การปรับชั้นความลับตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร (กวฉ.) 
๔ ๓๔ การโอนข้อมูลข่าวสารลับ 
๕ ๓๗ การลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนจัดส่งจากหน่วยงาน 
๖ ๔๑ การลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่รับเข้าในหน่วยงาน (กรณีปกติ) 
๗ ๔๓ การรับแจ้งว่ามีข้อมูลข่าวสารลับที่รับเข้าในหน่วยงาน 
๘ ๔๕ การบันทึกการยืมข้อมูลข่าวสารลับ 
๙ ๔๖ การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ “ลับที่สุด” 

๑๐ ๔๘ การบันทึกกรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย 
๑๑ ๔๙ การบันทึกกรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
ผนวก ๒ ใบปกข้อมูลขา่วสารลับ  

 
๒.๑ ข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับ” ใช้ส าหรับปิดทับข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับ” 

กรอบและตัวอักษรสีน้ าเงิน 
 



 

 

๑๐๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

 

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

 * แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสาร
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๒ ข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับมาก” ใช้ส าหรับปิดทบัข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับมาก” 
กรอบและตัวอักษรสีแดง 

 



 
๑๐๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสาร
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๓ ข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับที่สุด” ใช้ส าหรับปิดทบัข้อมูลข่าวสาร “ชั้นลับที่สุด” 
กรอบและตัวอักษรสีเหลอืง 

 



 

 

๑๐๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

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

 * แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสาร
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ผนวก ๓  ใบตอบรับ 
 



 
๑๐๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *แบบใบตอบรับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบ
ว่าด้วยการรกัษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค าอธิบายการจัดท าใบตอบรับ 
 

 
ใบตอบรับ 

 
ข้าพเจ้า (ยศ,ชื่อ)......................................................ในฐานะ  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
 ผู้รับตามจ่าหน้า 

 
ได้รับซองหรือภาชนะบรรจุข้อมูลข่าวสารลับ เลขท่ีหนังสือ.................................ลงวันที่...................... 
จ านวน....................หน้า  ชุดที่........................ จาก............................................................... .............. 
ถึง........................................................... ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่........ เดือน................. พ.ศ. ........ 
เวลา............................น. 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................ผู้รับ 

                                                                   (                                   ) 
       
       ลงชื่อ................................................ผู้ส่ง 
                                                                        (                                   ) 
 
 
 
หมายเหตุ   ๑. กรณีน าส่งโดยเจ้าหน้าที่น าสารให้รอรับใบตอบรับน ากลับคืนทันที 
               ๒.  กรณีท่ีส่งโดยวิธีอ่ืนให้ผู้รับจัดการส่งใบตอบรับคืนโดยเร็ว 

 
 



 

 

๑๐๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้าพเจ้า(ยศ,ชื่อ)   กรอกชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้รับ ด้วยตัวบรรจง ระบุค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ (ถ้ามี) 
ในฐานะ   ให้ขีดเครื่องหมาย     ใน  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
      ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
      ผู้รับตามจ่าหน้า  

 
ได้รับซองหรือภาชนะบรรจุข้อมูลข่าวสารลับ เลขที่หนังสือ ใส่เลขที่ของหนังสือที่ส่ง 
ลงวันที ่      ลงวันที่ของหนังสือที่ส่งมา 
จ านวน       ใส่จ านวนหน้าทั้งหมดของข้อมูลข่าวสารลับ 
ชุดที ่         ใส่จ านวนชุดทั้งหมดของข้อมูลข่าวสารลับ 
จาก           ต าแหน่ง/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ถึง             ต าแหน่ง/หน่วยงานที่มีหนังสือไปถึง 
ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน....... พ.ศ......เวลา......น. ลงวันเดือนปี และเวลาที่รับข้อมูลข่าวสารลับ 
ลงช่ือ.............................................ผู้รับ    ผู้รับข้อมูลข่าวสารลับลงลายมือชื่อ 
        (                                 ) 
ลงช่ือ.............................................ผู้ส่ง     ผู้ส่งข้อมูลข่าวสารลับลงลายมือชื่อ 
        (                                 ) 
 
  
 แนวปฏิบัติ 
 ให้แนบใบตอบรับหน้าซองด้านหน้าซองชั้นในภายในซองชั้นนอก เมื่อจัดส่งข้อมูลข่าวสารลับ
ออกนอกหน่วยงานทุกครั้ง 
 กรณีเจ้าหน้าที่น าสารเป็นผู้ส่ง ให้รอรับใบตอบรับกลับคืนมาด้วย 
 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบใบตอบรับหน้าซองด้านหน้าซองชั้นในภายในซองชั้นนอก 
เพ่ือให้ผู้เปิดผนึกได้ทราบว่าซองเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารลับ เมื่อพบใบตอบรับหลังจากเปิดซอง
ชั้นนอกออก และให้ส่งมอบซองชั้นในซึ่งแสดงชั้นความลับ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้รับตามจ่าหน้าเพ่ือลงรายการในใบตอบรับ และส่งกลับคืนหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 
 กรณีข้อมูลข่าวสารลับที่จัดส่ง มีสิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ ซึ่งมีการคุมชุดคุมหน้าแยกไว้
ต่างหาก ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้รับตามจ่าหน้า 
บันทึกเพ่ิมว่า สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารลับชุดที่เท่าใด และมีจ านวนทั้งสิ้นกี่หน้า 
เพ่ือควบคุมข้อมูลข่าวสารลับที่แนบมาด้วย 
 กรณีผู้รับไม่ใช่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เขียน
ชื่อในช่องผู้รับและระบุต าแหน่งของผู้รับไว้บริเวณที่ว่างใต้ “ผู้จ่าตามหน้าซอง” เช่น เจ้าหน้าที่สารบรรณ 

 
 
 
 

ผนวก ๔  บันทึกการยืม 
............................................. 



 
๑๑๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ชั้นความลับ) 

บันทึกการยืม 

        วัน..........เดือน..................ปี........... 
ข้าพเจ้า (ยศ,ชื่อ)..........................................................ต าแหน่ง....................................สังกัด............ ........... 
ตั้งอยู่ที่......................................................................................โทร...........................ได้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ 
จาก................................................................................ไปจ านวน..............................รายการ ดังนี้ 

ล าดับ ชั้นความลับ ที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง หมายเหตุ 

 

 

     

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. ....
...................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าจะน าข้อมูลข่าวสารลับที่ยืมกลับมาคืนภายในวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. .................  

 
        ลงชื่อ.................................ผู้ยมื 
              (                         ) 
         ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ 
                       (                         ) 
 

 
 
 
 
 
 

....................................... 
(ชั้นความลับ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบบันทึกการยืม ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ค าอธิบายการลงรายการบันทึกการยืม 
 

ล าดับ ลงเลขล าดับ 

     อนุญาตให้................................................... 
    ยืมข้อมูลข่าวสารลับตามรายการนี้ได ้

       ลงช่ือ........................................ 
  (                             ) 
 ต าแหน่ง.......................................... 
    ผู้อนุญาตให้ยืม 
    ได้จดแจ้งการให้ยมืไว้ในทะเบยีนควบคุม      
    ข้อมูลข่าวสารลับแล้ว 

       ลงช่ือ........................................ 
             (                             ) 
             นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

    ผู้ยืมได้น าข้อมูลข่าวสารลับตามรายการ................. 
    มาคืนครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
    เมื่อวันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
  ลงช่ือ.......................................... 
   เจ้าหน้าท่ีผูร้ับคืน 



 

 

๑๑๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ชั้นความลับ   ให้แสดงเครื่องหมายชั้นความลับ ตามชั้นความลับข้อมูลข่าวสารลับที่ให้ยืม กรณีที่
  ข้อมูลข่าวสารลับที่ให้ยืมไปมีหลายรายการให้แสดงเครื่องหมายชั้นความลับตาม
  ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงสุด 
ที่หนังสือ  เลขที่เอกสารข้อมูลข่าวสารลับที่ยืม 
ลงวันที ่  วันเดือนปีของเอกสารข้อมูลข่าวสารลับที่ยืม 
เรื่อง  ชื่อเรื่องของเอกสารข้อมูลข่าวสารลับที่ยืม 
ข้าพเจ้า (ยศ,ชื่อ)   ระบุ ยศ,ชื่อ ผู้มายืมและรับมอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ต าแหน่ง  ผู้มายืม/ผู้รับมอบข้อมูลข่าวสารลับ 
สังกัด  หน่วยงานของผู้ยืม 
ตั้งอยู่ท่ี  ระบุท่ีตั้งหน่วยงาน ที่สามารถติดตามทวงถามได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
โทรศัพท์   หมายเลขโทรศัพท์ผู้ยืม/ผู้รับข้อมูลข่าวสารลับ  
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ ให้ระบุเงื่อนไขของเจ้าของผู้อนุญาตให้ยืม เช่น ให้น ามาคืน 
      ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ การส าเนาเพิ่มเติม หรือแจกจ่าย 
      ให้แก่หน่วยงานอ่ืน หากจ าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องก่อน 
ผู้อนุญาตให้ยืม  หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  ลงชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแล 
      ข้อมูลข่าวสารที่ให้ยืมไป 
  
  บันทึกการยืม ใช้ส าหรับบันทึกกรณีการยืมข้อมูลข่าวสารลับระหว่างภายในหน่วยงาน และ
ต่างหน่วยงาน โดยการยืมข้อมูลข่าวสารลับต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเรื่องก่อน                    
ที่จะด าเนินการจัดส่งตามท่ีมีการรอ้งขอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ๕  แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
………………………..………….. 



 
๑๑๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (ชั้นความลับ) 

ใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
(ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ) 

 .................ชื่อหน่วยงาน................. 
 

 ๑.  ตามค าสั่งที่ ............ ...ลงวันที่ ...........เดือน..................พ.ศ. ........ ให้คณะกรรมการในข้อ ๓ 
 ด าเนินการท าลายข้อมูลข่าวสารลับตามรายการในข้อ ๒ 

 ๒.  รายการข้อมูลข่าวสารลับ 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง หมายเหตุ 
 
 
 
 

      

 หมายเหตุ  ช่อง ล าดับที่ ให้ลงล าดับที่ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 

  ๓. คณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
ต าแหน่ง รายช่ือ ได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับ

ล าดับที่.............................. 
เมื่อวันที่............................. 

ลงช่ือ 

๑. ประธาน 
๒. กรรมการ 
๓. กรรมการ 

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

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

 ๔. ได้จดแจ้งการท าลายลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับแล้ว 
 
 
 ลงชื่อ...................................นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
       (                          ) 
 วันที่...................................... 
 

………………….…………….. 
 (ชั้นความลับ) 

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

 * แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ค าอธิบายการกรอกรายละเอียดลงในใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
 



 

 

๑๑๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ชั้นความลับ   ก. กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารลับที่ต้องการท าลายจ านวนมาก ให้แยกกลุ่มข้อมูลข่าวสารลับ
ตามชั้นความลับ และแสดงเครื่องหมายชั้นความลับตามชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่ต้องการ
ท าลาย 

 ข. กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารลับที่ต้องการท าลายไม่มาก ไม่ต้องแยกกลุ่มข้อมูลข่าวสารลับก็ได้ 
โดยให้ลงรายการในใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ แล้วให้บันทึกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่
จะท าลายในช่องหมายเหตุ และให้แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่สูงสุดในบรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่จะ
ท าลาย 

ชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานหลัก และจะระบุหน่วยงานย่อยด้วยก็ได้  

๑. ตามค าสั่งที่  ระบุเลขที่ค าสั่งและวัน เดือน ปี ที่ออกค าสั่ง 

๒. รายการข้อมูลข่าวสาร  

 ล าดับที ่ ให้ลงล าดับที่ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)  

 เลขที่หนังสือ ให้ลงเลขท่ีหนังสือฉบับที่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น ดูจากทะเบียนรับ (ทขล.๑ )  
  หรือเลขที่ในหนังสือฉบับท่ีส่งไปให้หน่วยงานอื่น จากทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 

  ก. กรณีที่ได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับมาจากหน่วยงานอ่ืน ให้แจ้งเจ้าของเรื่อง
 เดิมทราบด้วย เพ่ือให้หน่วยงานนั้นจดแจ้งในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 

 ข. กรณีที่ได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้นเอง ให้แจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารลับนั้นทุกฉบับให้ทราบโดยทั่วถึงกัน  

 ลงวันที่, จาก ถึง เรื่อง     ดูรายละเอียดจากทะเบียนรับ (ทขล.๑ ) จากทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 

๓. คณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกค าสั่งแต่งตั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วยนายทะเบียนเป็นประธาน ๑ คน 
 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการอีก ๒ คน หรืออาจแต่งตั้งกรรมการเป็นองค์คณะจ านวน
 มากกว่าก็ได้ โดยพิจารณาจากขอบเขตการตรวจสอบว่า เป็นการตรวจสอบเฉพาะหน่วยงานย่อยแห่ง
 เดียว หรือตรวจสอบทุกหน่วยงานย่อยของหน่วยงานในคราวเดียวกัน 

 ประธานกรรมการ  เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของส่วนกลาง 

กรรมการ    เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานย่อย หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 รายช่ือ   ระบุรายชื่อคณะกรรมการตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

 ได้ท าลายข้อมูลข่าวสารลับล าดับที่   ให้ระบุตามล าดับที่ตามรายการในข้อ ๒ 

 เมื่อวันที ่  ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้ท าลายเอกสารแล้วเสร็จ 

 ลงช่ือ   ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อทุกคน 
 
 



 
๑๑๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔. ได้จดแจ้งการท าลายลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ให้บันทึกรายการข้อมูลข่าวสารลับที่ได้
 ท าลายแล้วในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ช่องด าเนินการว่า “ท าลายแล้วเมื่อ วัน 
 เดือน ปี”  

 ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่ควบคุมดูแลทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสาร 
  ลับ (ทขล.๓) ของหน่วยงานที่ข้อมูลข่าวสารที่ได้ท าลายไปแล้ว 

 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ พิมพ์/เขียน  ชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

 วันที ่ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ 

  ใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสาร จะใช้เมื่อภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารลับ และหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้พิจารณาแล้วว่าหมดความจ าเป็นในการใช้งาน พร้อมทั้งได้
ส่งบัญชีรายชื่อให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาคุณค่า และอนุมัติการท าลาย จากนั้นหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือด าเนินการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ และบันทึก
รายละเอียดไว้ในใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผนวก ๖  แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 

........................... 
(ชั้นความลับ) 

รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ห้วง........................................................... 

เลขที่รายงาน 
…………………….. 

ชุดที่............ของ............ชุด 
หน้าที่..........ของ............หน้า 

หน่วยงานที่เก็บหลักฐาน (ที่จะส่งรายงานนี้ไปเก็บ) 
............................................................................. 

วัน เดือน ปี ที่จัดท ารายงาน
................................................................................ 

     หน่วยงานที่ท ารายงาน........................................................................ ............................................ 

รายช่ือข้อมูลข่าวสารลับช้ัน.............................. 
(ชั้นความลับ) 

 

ล าดั
บ 

 

ชื่อเรื่อง 
 

ที่หนังสือ/
วัน เดือน ปี 

จ านวนชุด 
และหมายเลขชุด 

 

หมายเหตุ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ขอรับรองว่า ข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีอยู่จริง 
 

                               .........................................................ประธาน (นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ)               
                                         (ชื่อ – สกุล – ตัวบรรจง) 

 

                               ........................................................กรรมการ 
                                         (ชื่อ – สกุล – ตัวบรรจง) 

 

                               ………………………………………………..กรรมการ 
                                         (ชื่อ – สกุล – ตัวบรรจง) 

 

 
………………………… 

(ชั้นความลับ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
๑๑๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ค าอธิบายในการกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
 

รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ห้วง.....     ใส่ห้วงเวลาที่ด าเนินการตรวจสอบ 
เลขที่รายงาน      ใส่เลขที่ของแบบรายงานการตรวจสอบ โดยเรียงล าดับจากการตรวจสอบ 
ครั้งที่ ๑….. 
ชุดที่ของชุด หน้าที่ของหน้า      นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
ซึ่งเป็นผู้จัดท าแบบรายงานการตรวจสอบฯ ต้องด าเนินการคุมชุด คุมหน้าของแบบรายงานด้วย โดยให้ถือ
ว่าแบบรายงานการตรวจสอบฯ เป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
หน่วยงานที่เก็บหลักฐาน (หน่วยงานที่จะส่งแบบรายงานการตรวจสอบไปจัดเก็บ)    ให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ (ส่วนกลาง) เป็นผู้จัดเก็บแบบรายงานการตรวจสอบฯ  
วัน เดือน ปี ที่จัดท ารายงาน   วัน เดือน ปี ที่นายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ จัดท าแบบ
รายงานการตรวจสอบฯ  
หน่วยงานที่ท ารายงาน     หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารลับที่ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลฯ 
รายชื่อข้อมูลข่าวสารลับ ชั้น...   ระบุชั้นความลับให้ตรงกับข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบ และกรอก
ข้อมูลแสดงในแบบรายงาน ทั้งนี้ ก าหนดชั้นความลับให้ตรงตามระดับชั้นความลับสูงสุดของข้อมูลข่าวสาร
ที่ท าการตรวจสอบ 
ล าดับ      ล าดับที่ของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละรายการ เช่น ล าดับที่ ๑ ๒ ๓ 
ชื่อเรื่อง      แสดงชื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละฉบับ 
ที่หนังสือ/วัน เดือน ปี  แสดงเลขที่หนังสือของข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบแต่ละฉบับ พร้อม
วัน เดือน ปี ที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารลับนั้น ๆ  
จ านวนชุด และหมายเลขชุด    แสดงเลขที่จ านวนชุดของข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบแต่ละฉบับกรณี
หมายเลขชุดอาจใช้ส าหรับหน่วยงานที่มีการจัดท าข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นการเข้ารหัส หรือเป็นข้อมูลข่าวสาร
ลับในลักษณะที่มิใช่หนังสือหรือเอกสาร เช่น แผนที่ ภาพถ่าย จานบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ เป็นต้น 
หมายเหตุ        ใช้บันทึกข้อคิดเห็น ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
หรือในกรณีที่มีการจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ แบบรวมชั้นความลับ ให้แสดง              
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับไว้ด้วย 
ลงช่ือ ประธานและกรรมการ   คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับ ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองว่าได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารลับตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ
รายงานผลการตรวจสอบฯ ทั้งในเรื่องความมีอยู่และการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษา ความลับ
ของทางราชการครบถ้วน ถูกต้อง 
    รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ออกตามความในข้อ ๒๙ แห่ง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้เมื่อมีการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน (อย่างน้อยทุก ๖ เดือน) ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นประธาน ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ 
คน ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องผ่านการรับรองความไว้วางใจและได้รับการอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารลับในระดับที่ไม่ต่ ากว่าข้อมูลข่าวสารลับที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
 
 



 

 

๑๑๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผนวก ๗  แบบบนัทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ 
 

................................. 
(ชั้นความลับ) 

แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ 
ชุดที่..........ของ.........ชุด 
หน้าที่........ของ.........หน้า 

หน่วยงานที่โอนหรือเก็บหลักฐาน (ที่จะส่งแบบบันทึกฯ นี้ไปเก็บ) 
………..…………………………………………………………………………………… 

วัน เดือน ปี ที่โอน 
................................... 

     หน่วยงานที่รับโอน...................................................................................................................... 

รายช่ือข้อมูลข่าวสารลับช้ัน................................................ 
(ชั้นความลับ) 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ที่หนังสือ/วัน เดือน ปี 
 

จ านวนชุด 
และหมายเลขชุด 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ก. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ส่งมอบข้อมูล
ข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ 
 

 

ข. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับมอบข้อมูลข่าวสารลับ และขอ
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ 

 

ลายมือชื่อผู้โอน 
................................................................ 

 

ลายมือชื่อผู้รับโอน 
.......................................................................... ... 

 

ยศ ชื่อ และต าแหน่งของผูโ้อน (ตัวบรรจง) 
................................................................ 

 

ยศ ชื่อ และต าแหน่งของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) 
............................................................................. 

 

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

 (ชั้นความลับ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
๑๑๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ค าอธิบายในการกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ 
 

ชุดที่ของชุด หน้าที่ของหน้า    นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับซึ่งเป็นผู้จัดท าแบบรายงานการตรวจสอบฯ ต้องด าเนินการคุมชุด คุมหน้าของแบบรายงานด้วย 
โดยให้ถือว่าแบบรายงานการตรวจสอบฯ เป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
หน่วยงานที่โอนหรือเก็บหลักฐาน    ในทางปฏิบัติหน่วยงานที่โอนหรือรับโอน จะต้องจัดเก็บแบบบันทึก
การโอนและการรับโอนฯ ทั้งสองฝ่ายแต่ในหัวข้อดังกล่าวนี้  ให้แสดงชื่อหน่วยงานที่โอน (หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของข้อมูลข่าวสารลับที่จะท าการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองไปยังหน่วยงานรับโอน) 
วัน เดือน ปี ท่ีโอน       วัน เดือน ปี ที่มีการส่งมอบข้อมูลข่าวสารลับ จากหน่วยงานที่โอน
ไปยังหน่วยงานที่รับโอน เท่ากับเป็นการส่งมอบหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับให้หน่วยงานรับ
โอนในวัน เดือน ปี ดังกล่าวด้วย 
รายช่ือขอ้มูลข่าวสารลับ ชั้น......   ระบุชั้นความลับให้ตรงกับข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบและกรอก
ข้อมูลแสดงในแบบรายงาน 
ล าดับ    ล าดับที่ของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละรายการ เช่น ล าดับที่ ๑ ๒ ๓ 
โดยเรียงตามล าดับ วัน เดือน ปี ของข้อมูลข่าวสารลับตามก่อนหลัง (ปีปฏิทิน) 
ชื่อเรื่อง      แสดงชื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละฉบับ 
ที่หนังสือ วัน เดือน ปี    แสดงเลขที่หนังสือของข้อมูลข่าวสารลับที่มีการโอนและรับโอนแต่ละ
ฉบับพร้อมวัน เดือน ปี ที่ปรากฏในข้อมูลข่าวสารลับนั้นๆ 
จ านวนชุด และหมายเลขชุด    แสดงเลขที่จ านวนชุดของข้อมูลข่าวสารลับที่มีการโอนและรับโอน    
แต่ละฉบับกรณีหมายเลขชุดอาจใช้ส าหรับหน่วยงานที่มีการจัดท าข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นการเข้ารหัส                       
หรือเป็นข้อมูลข่าวสารลับในลักษณะที่มิใช่หนังสือหรือ เอกสาร เช่น แผนที่  ภาพถ่าย จานบันทึกข้อมูล 
แผ่นดิสก์ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ    ใช้บันทึกข้อคิดเห็น ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ของหน่วยงานที่โอนหรือ
หน่วยงานที่รับโอน 
   
  แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ ออกตามความในข้อ ๓๔ แห่ง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใช้ส าหรับกรณีที่มี
การโอนข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน เช่น การปรับโครงสร้างภายใน
หน่วยงาน การย้ายสังกัด ปรับเปลี่ยนภารกิจ เป็นต้น ในการโอนและรับโอน หน่วยงานที่รับโอนจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารลับที่รับโอนก่อนลงลายมือชื่อในบันทึกการโอนและ
การรับโอนทั้งสองฝ่าย เมื่อรับโอนข้อมูลข่าวสารลับแล้วแจ้งให้นายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
ด าเนินการทางทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผนวก ๘  รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 
 

ชั้นความลับ “ลับ” 
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจ าปี พ.ศ. ........... 

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

วันที่รายงาน......................................................................................................................................... 
หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
ชื่อ–ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ.................................................................................................. 
 
๑. ข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่จริงทั้งหมด ตามข้อ ๒๙ 
 ๑.๑ ชั้นลับที่สุด จ านวน.........................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 ๑.๒ ชั้นลับมาก  จ านวน.........................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 ๑.๓ ชั้นลับ   จ านวน.........................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๒. การจัดท าหรือรับข้อมูลข่าวสารลับไว้ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลในรอบปี 
    ๒.๑ ชั้นลับที่สุด   จัดท า จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
         รับ  จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 ๒.๒ ชั้นลับมาก   จัดท า จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     รับ  จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๒.๓ ชั้นลับ   จัดท า จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    รับ  จ านวน..................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๓. การปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร ตามข้อ ๒๓ 
    ๓.๑ จากชั้นลับที่สุดเป็น  ชั้นลับมาก จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ชั้นลับ จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ยกเลิก จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๓.๒ จากชั้นลับมากเป็น  ชั้นลับที่สุด จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ชั้นลับ จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ยกเลิก จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๓.๓ จากชั้นลับเป็น   ชั้นลับที่สุด จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ชั้นลับมาก จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
     ยกเลิก จ านวน....................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๔. การรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ ตามข้อ ๓๐ และข้อ ๔๘ 
    ๔.๑   รั่วไหล จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 ๔.๒  สูญหาย จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
 



 
๑๒๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๕. การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ตามข้อ ๔๖ 
    ๕.๑ ชั้นลับที่สุด จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ๕.๒ ชั้นลับมาก จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
  ๕.๓ ชั้นลับ  จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๖. การขอขยายเวลาการส่งมอบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๔๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๖.๑ ชั้นลับที่สุด  จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 ๖.๒ ชั้นลับมาก  จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
    ๖.๓ ชั้นลับ  จ านวน.............................................................ฉบับ/เรื่อง/แฟ้ม 
 
๗. ค าขอให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ จ านวน................................................................ราย 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 
        (............................................................) 

   ต าแหน่ง 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ค าอธิบายในการกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ  



 

 

๑๒๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

วันที่รายงาน วัน เดือน ปี ที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ส่วนกลาง) จัดท าแบบรายงาน 

หน่วยงาน  หน่วยงานที่จัดท าแบบรายงานฯ และเป็นผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับที่รายงาน 

ชื่อ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   
  แสดงชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ทีด่ ารงต าแหน่งขณะที่จัดท า 
  รายงานผลการปฏิบัติฉบับนี้ 

ข้อมูลข่าวสารลับท่ีมีอยู่จริงท้ังหมด (ตามข้อ ๒๙)        
  แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับ ทั้งหมดท่ีหน่วยงานของรัฐมีไว้ครอบครอง  
  แบ่งตามระดับชั้นความลับ คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ 

การจัดท าหรือรับข้อมูลข่าวสารลับไว้ในครอบครองหรือควบคุมดูแล    
   แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับแบ่งตามระดับชั้นความลับ  
  คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับและหน่วยงานจัดส่งไปยังหน่วยงานอ่ืนแบ่งตามระดับชั้นความลับ  
  คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ประจ าปี ที่ท าการส ารวจ 

การปรับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร (ตามข้อ ๒๓)     
  แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับที่มีการปรับหรือยกเลิกชั้นความลับที่มีอยู่ใน 
  ครอบครองทั้งหมดของหน่วยงาน ที่ได้ด าเนินการภายในปีที่ท าการส ารวจ 

การรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ (ตามข้อ ๓๐ และข้อ ๕๘)  
  แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในครอบครองทั้งหมดของหน่วยงานที่ 
  มีการสูญหายในปีที่ท าการส ารวจ 

การท าลายข้อมูลข่าวสารลับ (ตามข้อ ๔๖)  
  แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ใน ครอบครองทั้งหมดของหน่วยงานที่ 
  ได้ด าเนินการท าลายในปีที่ ท าการส ารวจ 

การขอขยายเวลาส่งมอบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๔๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  แสดงจ านวนผลการส ารวจข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในครอบครองทั้งหมดของหน่วยงาน 
  ว่ามีข้อมูลข่าวสารลับใดที่ครบก าหนดอายุการจัดเก็บและประสงค์จะขยายเวลาการ 
  จัดเก็บในปีที่ท าการส ารวจ 

ค าขอให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ จ านวน.......ราย  
  แสดงจ านวนสถิติ ผู้มาร้องขอข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในครอบครองทั้งหมดของ  
  หน่วยงานของรัฐในปีที่ท าการส ารวจ ทั้งนี้ ไม่มีความเก่ียวข้องว่าหน่วยงานเปิดเผย หรือ 
  ปฏิเสธการเปิดเผยหรือไม่ แต่ให้รายงานจ านวนบุคคลที่มาร้องขอข้อมูลข่าวสารลับกับ 
  หน่วยงานภายในปีที่มีการส ารวจเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขอข้อมูลข่าวสารลับระหว่าง 
  หน่วยงานของรัฐ ที่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ลงช่ือ ผู้รายงาน ตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย 
 



 
๑๒๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  รายงานผลการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ออกตามความในข้อ ๒๙/๑             
แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร
ลับที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงาน ให้กับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จะได้รวบรวมน าเสนอรายงานนายกรัฐมนตรี 
ประกอบข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อไป 
  กรณีหน่วยงานของรัฐมีการแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หน่วยงานย่อย
หน่วยงานสาขา ให้นายทะเบียนฯ จัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงาน
ย่อย รายงานมายังส่วนกลาง เพ่ือให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ส่วนกลาง) รวบรวมสถิติข้อมูล         
ในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและจัดส่งให้กับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผนวก ๙  แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย  
 

บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี…………….......... 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านัก/หน่วย………………………………………………........                วันที.่......................................... 
กลุ่มงาน....................................................................                     แผ่นที่................................ 
 

ล าดับที ่ รหัสแฟ้ม ที ่ ลงวันที ่ เลขทะเบียนรับ เร่ือง การพิจารณา หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

    แบบท่ี ๒๕ 



 
๑๒๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ค าอธิบายการกรอกรายละเอียดลงในบัญชีหนังสือขอท าลาย 
 

ชื่อบัญชีหนังสือขอท าลายประจ าปี ให้ลงเลขของปี พ.ศ. ที่จัดท าบัญชี 

วันที่    ให้ลงวันที่ที่จัดท าบัญชี 

แผ่นที ่   ให้ลงเลขล าดับของแผ่นที่  
ล าดับที ่   ให้ลงเลขล าดับของเรื่องที่จะท าลาย 
รหัสแฟ้ม   - 
ที ่    ให้ลงเลขท่ีของหนังสือแต่ละฉบับ 
ลงวันที ่   ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ 
เลขทะเบียน   ให้ลงเลขทะเบียนของหนังสือแต่ละฉบับ 
เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ 
การพิจารณา   ให้เจ้าของเรื่องเป็นผู้กรอก 
หมายเหตุ   ให้ลงข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๒๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ค าสั่งการมอบหมายหน้าที่ 

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
 

 

                 

 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ที่        /............. 

         เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ราชการ 

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

  เพ่ือให้การด าเนินการต่อข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาความลับของทางราชการได้ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๐ ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๕ ของระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           
จึงมอบหมายหน้าทีใ่ห้ ....เจ้าหน้าที่.... ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑. การรักษาข้อมูลข่าวสารลับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ และการมอบหมายความ
ไว้วางใจให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ 

   ๑.๑  ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ (ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น 
และควรเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจก ากับ ดูแล หน่วยงานย่อยทั้งหมดของหน่วยงาน) 

     ๑.๑.๑ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการรักษาข้อมูลข่าวสารลับของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามเงื่อนไข ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ             
ที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดไว้ให้กระท าได้ 

     ๑.๑.๒ พิจารณาอนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ และก าหนดเงื่อนไขในการ
เปิดเผยให้เหมาะสมแก่กรณี โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการรักษาความลับตามระเบียบนี้  

   ๑.๒  ให้ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญพิเศษ หรือเทียบเท่า นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ฯลฯ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับ “ชั้นลับที่สุด” “ชั้นลับมาก” และ “ชั้นลับ” 
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

 

  

            /๑.๓ ส าหรับ... 



 

 

๑๒๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ๑.๓ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ได้รับ
มอบหมายในข้อ ๑.๒ พิจารณามอบหมายให้เข้าถึงความลับเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นรายกรณี เฉพาะ        
“ชั้นลับ”  เท่านั้น 

  ๒. การก าหนดชั้นความลับ  

   ๒.๑ ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ “ชั้นลับที่สุด” 
“ชั้นมาก” และ “ชั้นลับ”  

   ๒.๒ ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย มีอ านาจก าหนดชั้น
ความลับ “ชั้นลับมาก” และ “ชั้นลับ” 

  ๓. การส่งขอ้มูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ  
   ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่าย (ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือจะให้มีผู้ควบคุมเพ่ิมอีกชั้นหนึ่งก็ได้) พิจารณาส่งข้อมูลข่าวสารลับในความ
รับผิดชอบออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศ และ/หรือส่งออกนอกประเทศ ทางโทรคมนาคม ทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการรักษาความลับตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๔. การยืมข้อมูลข่าวสารลับ 
   ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือเทียบเท่า ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่าย (ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือจะให้มีผู้ควบคุมเพ่ิมอีกชั้นหนึ่งก็ได้) พิจารณาให้หน่วยงานอ่ืนยืมข้อมูล
ข่าวสารลับในความรับผิดชอบ 
  ๕. ให้ผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่และอ านาจตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๔ พิจารณาด าเนินการให้เป็นไป
ตามวิธีการหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดไว้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่ ......................................... พ.ศ. .............. 
 
 
        (.......................................................) 

                       เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
๑๒๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

     ค าสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
 

 
 

 

                 

 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ที่        /.............. 

         เรื่อง  มอบหมายหน้าที่การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

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

  เพ่ือให้การด าเนินการและการปฏิบัติต่อข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ของระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมอบหมาย
หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าหน้าที่น าสาร และผู้อารักขาการน าสาร ดังนี้ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส่วนกลาง ด าเนินการโดยส านักบริหารกลาง) 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป   ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่สารบรรณ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
   

  ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
    

  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
 
   

  

            /ส านัก... 



 

 

๑๒๙ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
 

  ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
   

  ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
  

  ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
  ๑. ผู้อ านวยการฯ    นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ  
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
 

  ส านักกฎหมาย 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
      

  ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
  ๑. ผู้อ านวยการส านักกิจการ กสม.  นายทะเบียนฯ    
  ๒. ฝ่ายช่วยอ านวยการ    ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ   
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๕.  เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการส านักฯ ไว้วางใจ ผู้อารักขาการน าสาร 
 

  
 

            /หน่วยงาน... 



 
๑๓๐ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  ๑. ผู้อ านวยการหน่วยฯ   นายทะเบียนฯ    
  ๒. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการหน่วยฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เจ้าหน้าที่น าสาร 
  ๓. เจ้าหน้าที่ท่ีผู้อ านวยการหน่วยฯ ไว้วางใจ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯผู้อารักขาการน าสาร 
 

  กรณีที่เห็นสมควรแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับของกลุ่มงานภายในส านัก/หน่วยต่าง ๆ เพ่ิมเติม ให้ผู้อ านวยการส านัก/หน่วย เสนอเรื่องต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติเพ่ือออกค าสั่งเพ่ิมเติมต่อไป 
  

  หน้าทีแ่ละอ านาจ 

  ๑. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ และ                
ข้อ ๒๗ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒. ให้เจ้าหน้าที่น าสาร และผู้อารักขาการน าสารมีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๘ 
ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๓. ให้ส านัก/หน่วย ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความครอบครองดูแล ตามวงรอบ    
ทุก ๖ เดือน ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่  ๒ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยมี                    
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็น
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน 

  ๔. ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ พิจารณาด าเนินการและปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับให้
เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที.่....................................พ.ศ. ............. 
 
 
               (.......................................................) 

                         เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๓๑ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
 

 
 

 

                 

 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 ที่        /.............. 

         เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
.............................................. 

 

  เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๙ และ ๒๙/๑ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

  ๑. นางสาว..................................นายทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลับ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาว..................................ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการ 
  ๓. นางสาว..................................ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลลับมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบความถูกต้องในการ
ด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่มี
อยู่ในความครอบครองของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน และรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบและสั่งการต่อไป  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

                สั่ง ณ วันที่ ..................................... พ.ศ. ........ 
 
 
                              (....................................................) 
      เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 

 

  



 
๑๓๒ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
 

 

 

                 

 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ที่        /.............. 

         เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
.............................................. 

 

  เพ่ือให้การท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๖๗ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และข้อ ๔๖ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ 

  ๑. นางสาว...................................... นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ประธานกรรมการ 
  ๒. นาย............................................ ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
  ๓. นาง............................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 

  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะขอท าลาย ในกรณีที่คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าควรขยายเวลาการเก็บ
ไว้ถึงเมื่อใดในช่องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย แล้วให้แก้อายุการข้อมูลข่าวสารนั้น โดยให้ประธาน
กรรมการลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทางราชการเรื่องใดควร
ท าลาย ให้กรอกเครื่องหมาย X ลงในช่องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย 
  ๔. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  ๕. ควบคุมการท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการซึ่งได้รับอนุมัติให้ท าลายได้แล้วอย่างใกล้ชิด
หรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ท าให้ข้อมูลข่าวสารนั้นอ่านเป็นเรื่องได้  มิให้รั่วไหลได้ และห้ามมิให้จ าหน่ายโดย
เด็ดขาด โดยให้ใช้วิธีการท าลายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ๖. บันทึกการท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
  ๗. จัดท าใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารทางราชการ และเกบ็ไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๑ ป ี 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

     
 

  

              สั่ง ณ วันที่ ......................................พ.ศ. ........... 
                                     
               (.................................................)  
                   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



 

 

๑๓๓ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

   ค าสั่งเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการต่อข้อมูลข่าวสารลับในเวลาฉุกเฉิน 
 

 

 

                 

 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ที่        /.............. 
 เรื่อง  แผนปฏิบัติการต่อข้อมูลข่าวสารลับของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวลาฉุกเฉิน 

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

  เพ่ือให้การปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน ลดความเสียหาย และพิทักษ์รักษาความลับของทางราชการไม่ให้ตก
ไปอยู่ในความครอบครอง ของฝ่ายตรงข้าม หรือรั่วไหลไปยังบุคคลไม่มีอ านาจหน้าที่กรณีเกิดเหตุ     ในเวลา
ฉุกเฉินขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๗ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงก าหนดแผนปฏิบัติการต่อข้อมูลข่าวสารลับของ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเวลาฉุกเฉินเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ถือใช้ปฏิบัติ
ตามล าดับชั้นความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา และ
แผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ดังนี้ 
  ๑. ในแผนนี้ 
   ๑.๑ “เหตุในเวลาฉุกเฉิน” ให้หมายความถึง 
            ๑.๑.๑ ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย ที่ เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายอย่ าง
ร้ายแรงในลักษณะของ อุปัทวภัย หรือวินาศภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอ่ืนใดในท านองนี้
โดยที่ไม่สามารถ จะดูแลข้อมูลข่าวสารลับ ให้ปลอดภัยได้ด้วยมาตรการตามปกติ 
    ๑.๑.๒ เหตุการณ์หรือความเคลื่อนไหวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือขบวนการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิด ความวุ่นวาย ปั่นป่วนแก่หน่วยงาน หรือบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม            
ข้อเรียกร้อง หรือเงื่อนไข ของตนโดยผิดกฎหมาย จนถึงขั้นจลาจล หรือการก่อความไม่สงบ บุกรุกเข้ายึดหรือ
ท าลายอาคารสถานที่ หรือการกระท าอ่ืนใดในท านองนี้ โดยที่ไม่สามารถจะดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ  
ให้ปลอดภัยได้ด้วยมาตรการตามปกติ 
   ๑.๒ “หน่วยงาน” ให้หมายความถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                     
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้แก่ ส านัก หรือเทียบเท่า กองหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานเช่นเดียวกันนี้            
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
   ๑.๓ “เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ” ให้หมายความถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
แต่งตั้ง ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับ
ของหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุม การรักษาความปลอดภัย กรม หรือส านัก หรือกอง หรือที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืน 
  ๒. กรณีที่เกิดเหตุในเวลาฉุกเฉินขึ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 



 
๑๓๔ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ผู้ใด    ผู้หนึ่งตามล าดับเป็นผู้พิจารณา ด าเนินการตามจ าเป็น และความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามล าดับชั้นว่าสมควรจะด าเนินการตามแผนระดับใด ดังนี้ 
   ๒.๑ เหตุใดเวลาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกรณีใด (ทั้งข้อ ๑.๑.๑ และข้อ ๑.๑.๒) ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย ต่อผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามแผนการเคลื่อนย้าย และแผนการ
พิทักษ์รักษาควบคู่กันไป ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ในสถานการณ์ปกติ ให้จัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในตู้ที่มั่นคงแน่นหนา 
แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และให้แสดงเครื่องหมายชั้นความลับตามชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ลับที่จัดเก็บไว้ด้วย 
    ๒.๑.๒ ให้แสดงเครื่องหมายความเร่งด่วนในการเคลื่อนย้าย ข้อมูลข่าวสารลับติดตั้งไว้
ที่ เก็บข้อมูลข่าวสารลับ เป็น ๓ ล าดับ คือ ชั้นลับที่สุด ให้ เคลื่อนย้ายเป็นล าดับที่หนึ่ ง ชั้นลับมาก  
ให้เคลื่อนย้ายเป็นล าดับที่สอง และชั้นลับ ให้เคลื่อนย้ายเป็นล าดับที่สาม 
    ๒.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ และยานพาหนะของแต่ละหน่วยงาน
จัดเตรียมสถานที่จอดยานพาหนะ และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่
เกิดเหตุไว้โดยสะดวก รวดเร็วและทันสถานการณ์ รวมทั้งจัดหาพ้ืนที่รองรับไว้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารด้วย 
    ๒.๑.๔ ให้ก าหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารลับ และยานพาหนะให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ และเส้นทางที่จะเข้าถึงพ้ืนที่ตามข้อ ๒.๑.๓ ด้วย 
    ๒.๑.๕ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ ต่อข้อมูลข่าวสารลับ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การพิทักษ์รักษา หรือการท าลายในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
      ๑) ในเวลาราชการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวันของหน่วยงานย่อย และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบรักษาความ
ปลอดภัยของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดไว้ 
      ๒) นอกเวลาราชการและวันหยุด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เวร
รักษาความปลอดภัยประจ าวันของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่อ่ืน ตามระเบียบรักษาความปลอดภัยส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ 
    ๒.๑.๖ ให้จัดท าแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในเวลาฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน และ
แผนผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในเวลาฉุกเฉินของหน่วยงาน ติดตั้งแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณที่เก็บ
รักษาข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้แผนผังมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 
     ๑) แสดงทีต่ั้งของหน่วยงานที่จอดยานพาหนะ 
     ๒) แสดงที่ตั้งบริเวณเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ล าดับการเคลื่อนย้าย เส้นทาง
การเคลื่อนย้าย และพ้ืนที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่ถูกขนย้ายออกไป 
     ๓) แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูล
ข่าวสารลับ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูและ
รักษาข้อมูลข่าวสารลับ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและเจ้าหน้าที่            
ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
   ๒.๒ เหตุในเวลาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกรณีใด (ตามข้อ ๑.๑.๒) มีแนวโน้มความเคลื่อนไหวว่า  
จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในสภาพปกติต่อไปได้ ตกอยู่ในสภาวะคับขันหรือเป็นเรื่องสุดวิสัย                
จนไม่สามารถจะด าเนินการตามแผนเคลื่อนย้ายและแผนการพิทักษ์รักษาได้อย่างทันการณ์ โดยประมาณ
สถานการณ์ แล้วเห็นว่า หากข้อมูลข่าวสารลับตกไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูแล้ว อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด ให้ด าเนินการตามแผนการท าลาย ดังนี้ 



 

 

๑๓๕ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

     ๒.๒.๑ ในสถานการณ์ปกติ ให้ เตรียมจัดหาอุปกรณ์ท าลายข้อมูลข่าวสารลับ  
(เช่น เครื่องย่อยกระดาษ) ที่จัดท าขึ้นในรูปของเอกสารไว้ล่วงหน้า จัดวางในบริเวณ หรือจุดที่เหมาะสม 
สะดวกต่อการท าลาย 
     ๒.๒.๒ ก าหนดความเร่งด่วนในการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ เป็น ๓ ล าดับ คือ  
ชั้นลับที่สุด ให้ท าลายเป็นล าดับที่หนึ่ง ชั้นลับมาก ให้ท าลายเป็นล าดับที่สอง และชั้นลับ ให้ท าลายเป็นล าดับ
ที่สาม 
     ๒.๒.๓ วิธีการท าลาย 
     ๑) ข้อมูลข่าวสารที่จัดท าขึ้นในรูปเอกสาร ให้ท าลายโดยเครื่องย่อยกระดาษ 
หรือเผา  หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่จะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ 
     ๒) ข้อมูลข่าวสารที่จัดท าขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ให้ลบข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้
ในฮาร์ดดิส ดิสเกตต์ หรือท าลายฮาร์ดดิส ดิสเกตต์ ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจนไม่สามารถจะน ากลับมา
แสดงผลได้อีก 
     ๓) ข้อมูลข่าวสารที่จัดท าขึ้น นอกเหนือจากในข้อ ๑) และ ๒) ให้พิจารณา
ท าลายตามที่เห็นสมควร และจะต้องไม่สามารถให้น ามาเป็นหลักฐานหรือด าเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
    ๒.๒.๔ การปฏิบัติในเวลาราชการ ให้หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
เป็นผู้พิจารณาสถานการณ์ และมีอ านาจตัดสินใจด าเนินการตามแผนการท าลายตามล าดับ 
    ๒.๒.๕ การปฏิบัตินอกเวลาราชการ หรือวันหยุด ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าวัน  ของหน่ วยงาน เป็ นผู้ พิ จารณาสถานการณ์  และมี อ านาจตัดสินใจตามแผนท าลาย                    
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับของ
หน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ แล้วแต่กรณีตามล าดับ 
  ๓. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกันจัดท าแผนในเวลาฉุกเฉิน
เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติเพ่ือถือใช้ปฏิบัติต่อไปด้วย 
  ๔. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานแจ้งแผนการปฏิบัติ ในเวลาฉุกเฉิน 
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษาและแผนการท าลาย
ข้อมูลข่าวสารลับได้รับทราบ รวมทั้งฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง ณ วันที่ ................................................................. 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................................... 
                 (.............................................................) 
           เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
. 
 
 
    

 



 
๑๓๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การปรับช้ันความลับ 
 

  ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับตามวงรอบ เป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับเจ้าของ
เรื่องได้พิจารณาคุณค่าของข้อมูลข่าวสารลับที่ครอบครองว่า จะยังคงสถานะเป็นข้อมูลข่าวสารลับต่อไป 
โดยอาจปรับลดหรือยกเลิกชั้นความลับตามความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การปรับชั้น
ความลับ ไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงห้วงเวลาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ เจ้าของเรื่องหรือผู้มีอ านาจก าหนด
ชั้นความลับสามารถด าเนินการได้ทันทีที่จ าเป็นต้องน าข้อมูลข่าวสารลับไปใช้งาน ซึ่งการปรับชั้นความลับ
มีหลายกรณี ดังนี้ 
  ๑. กรณีการปรับชั้นความลับ  
      ๑.๑ แสดงข้อความการปรับชั้นความลับ วัน เดือน ปี ผู้ด าเนินการ (ชื่อ – ชื่อสกุล) 
และต าแหน่งของผู้ด าเนินการ ไว้ด้านบนของข้อมูลข่าวสารลับ 
      ๑.๒ ขีดฆ่าชั้นความลับที่ปรับ และแสดงชั้นความลับใหม่ไว้ในบริเวณใกล้เคียง กรณี
ยกเลิกชั้นความลับ ให้ขีดฆ่าชั้นความลับเพียงอย่างเดียว  
      ๑.๓ แจ้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเพ่ือจดแจ้งในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสาร
ลับ (ทขล. ๓) และบันทึกในรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
      ๑.๔ แจ้งหน่วยงานที่ครอบครองทราบว่า ได้ปรับชั้นความลับ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลับ 
ลับมาก 

บันทึกข้อความ 

     ส่วนราชการ   ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร.   ๑๑๐๐๐ 

  ที่   สม๐๐๐๑/........           วันที่    9 มีนาคม ๒๕๕๕ 

  เรื่อง    
  เรียน  ………………………………….. 
  

 

 

 

 
ลับ 

ลับมาก 
 

 

ปรับเป็นชัน้ควำมลบั “ลบั” 
เมื่อ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ 

โดยนำยศรุติพงศ์ จิรำดิษพงศ์ 

ผอ. กทบ. 

กทบ. สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่.....1.....ของ.....๒.....ชุด 

หน้าที่....1....ของ.....5.....หน้า 

กรณีการลดชั้นความลับ 



 

 

๑๓๗ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลับมาก 
ลับ 

บันทึกข้อความ 

     ส่วนราชการ   ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร.   ๑๑๐๐๐ 

  ที่   สม๐๐๐๑/........           วันที่    9 มีนาคม ๒๕๖๒ 

  เรื่อง    
  เรียน  ………………………………….. 
  

 

 

 
ลับมาก 

ลับ 
 

ปรับเป็นชัน้ควำมลบั “ลบัมำก” 
เมื่อ 1 ส.ค. ๖๒ 

โดยนำยศรุติพงศ์ จิรำดิษพงศ์ 

ผอ. กทบ. 

 

กทบ. สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่.....1.....ของ.....๒.....ชุด 

หน้าที่....1....ของ.....๑๐.....หน้า 

 

กรณีการเพ่ิมชั้นความลับ 

 

 
ลับ 

บันทึกข้อความ 

     ส่วนราชการ   ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร.   ๑๑๐๐๐ 

  ที่   สม๐๐๐๑/........           วันที่    9 มีนาคม ๒๕๖๒ 

  เรื่อง    
  เรียน  ………………………………….. 
  

 

 

 
ลับ 

 

 

กทบ. สบก. ส านักงาน กสม. 
ชุดที่.....1.....ของ.....๒.....ชุด 

หน้าที่....1....ของ.....๑๐.....หน้า 

 

ยกเลกิชัน้ควำมลบั  
เมื่อ ๑๓ มิถนุำยน ๒๕๖๒  

โดยนำยศรุติพงศ์ จิรำดิษพงศ์ 

ผอ.กทบ. 

กรณีการยกเลิกชัน้ความลับ 

 



 
๑๓๘ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบยีบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ของส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๒. กรณีปรับชั้นความลับล่วงหน้า 
   ๒.๑ แสดงข้อความเงื่อนไขในการปรับชั้นความลับล่วงหน้า ไว้บริเวณด้านบนของ
ข้อมูลข่าวสารลับ โดยระบุเงื่อนไข หรือ วัน เดือน ปี แล้วแต่กรณี รวมทั้งแสดง ชื่อ – ชื่อสกุล และ
ต าแหน่งของผู้ด าเนินการไว้ด้วย 
      ๒.๒ แจ้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบ เพื่อบันทึกลงในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ (ทขล. ๓) และบันทึกในรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
      ๒.๓ หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับฉบับดังกล่าว มีหน้าที่ด าเนินการ
ยกเลิกหรือปรับชั้นความลับแล้วแต่กรณี เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข (เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ให้ด าเนินการ
ตามการปรับชั้นปกติ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ลับมาก 

บันทึกข้อความ 

    ส่วนราชการ   ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร.   ๑๑๐๐๐ 

 ที่   สม๐๐๐๑/........ วันที่    9 ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่อง     
 เรียน  ………………………………….. 
  

 

   

  

 
ลับมาก 

 

 

กรณีปรับชั้นความลับล่วงหน้า 

ปรับเป็นชัน้ควำมลบั “ลบั” 
เมื่อ สิน้สดุกระบวนกำรสอบสวน 

โดยนำยศรุติพงศ์ จิรำดิษพงศ์ 

ผอ. กพพ. 

 

กทบ.  สบก. ส านกังาน กสม. 
ชุดที่.....1.....ของ.....4.....ชุด 

หน้าที่....1....ของ.....5.....หน้า 

 


