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สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ศูนยรักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 

 

 
คํานํา 
    

            โดยท่ีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   พ.ศ.๒๕๔๔  ในขอ ๕๓  
กําหนดใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนและฝายทหาร ประสาน การปฏิบัติในการจัดให
มีหลักเกณฑ  วิธีการ  และคําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ดังกลาว องคการรักษาความ
ปลอดภัยทัง้ฝายพลเรือนและฝายทหาร จึงไดรวมกันจัดทําเอกสาร  คําแนะนําฉบับนีข้ึ้นเรียง
ตามลําดับขอของระเบียบฯ เพื่อใหงายตอการศึกษา ทําความเขาใจ    และเพื่อที่จะใหการรักษา
ความลับของทางราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด    หนวยงานของรัฐควรนําระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗   
ในสวนของบทกลาวท่ัวไป    การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบคุคล   การรักษา ความปลอดภัย
เก่ียวกับสถานที่ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และการปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการ
รักษาความปลอดภัย   มาพิจารณาใชประกอบดวย 
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ระเบียบ คําแนะนํา 
        
       

         
       ขอ ๑     ระเบียบน้ีเรียกวา  
“ระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔” 

ขอ ๑     ระเบียบน้ีออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๖  และมาตรา ๒๖  วรรค ๕  แหง  พ.ร.บ.ขอมูล 
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือ  ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๔๓    พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
หลักการ และนายกรัฐมนตรี    ไดลงนามในระเบียบ ฯ   เม่ือ  
๕ กุมภาพันธ  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน
มาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาวสารลับของทาง
ราชการ 
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           อนึ่ง   ระเบียบน้ี รวมท้ัง  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
ราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐   ไมไดใหคํานิยามความหมายของ 
“ความลับของทางราชการ”     ไวแตอยางใด จึงอาจนํา 
ความหมายของ“ที่สงวน”  ตาม พ.ร.บ. คุมครองความลับ 
ในราชการ พ.ศ.๒๔๘๓   และความหมายของ  “ส่ิงที่เปน
ความลับของทางราชการ”  ตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗   มาประกอบการ
พิจารณาไดโดยอนุโลม 

       ขอ ๒      ระเบียบนี้ใหใช
บังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

       ขอ ๒     ระเบียบน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศทั่วไป   เลม ๑๑๘    ตอนพิเศษ  ๑๘ ง  เม่ือ   ๒๓ 
กุมภาพันธ   ๒๕๔๔    ซ่ึงจะมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 
๑๒๐ วัน   (ตั้งแต  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๔๔   เปนตนไป)        

       ขอ ๓     บรรดาระเบียบ 
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และ 
คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไว
แลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้
แทน 

 
       ขอ ๔     ใหนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
 

       ขอ ๓    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือ  ๗   พฤศจิกายน 
๒๕๔๓  เพ่ือพิจารณารางระเบียบน้ีมีมติเห็นชอบหลักการ 
ท่ีไดกําหนดเปนเง่ือนไขใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗  เฉพาะในสวนที่เปน 
“เอกสาร”  และใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติเก่ียวกับการส่ือสาร  พ.ศ.๒๕๒๕  โดยให
ใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๔     ตามระเบียบน้ี รวมท้ัง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผู
รักษาการ 



หมวด 1 
บทท่ัวไป 
        ขอ ๕      ในระเบียบน้ี 
       “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความ
วาขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕    ที่มีคําส่ังไมใหเปดเผย
และอยูในความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ  
ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกับ 
เอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมี 
ชั้นความลับ  เปนชั้นลับ  ชั้นลับมาก  
หรือชั้นลับที่สุด  ตามระเบียบนี้  
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐและประโยชน 
แหงรัฐประกอบกัน 
       “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความ
วา การดําเนินงานของรัฐที่เก่ียวกับ
ประโยชนสาธารณะ หรือประโยชน 

    
 

       ขอ ๕     ขอมูลขาวสารลับ  ตองมีการแสดงช้ัน
ความลับใหเห็นชัดเจน  และตองเปนขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐ 

 



 
ของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปน
เร่ืองความม่ันคงของรัฐที่เก่ียวกับ
การเมืองภายในประเทศ  หรือ
ระหวางประเทศ การปองกันประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  การพลังงานและ 
ส่ิงแวดลอม        
       “หัวหนาหนวยงานของรัฐ”   
หมายความวา 
        (๑)  หัวหนาสวนราชการที่มี
ฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสวน  
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวน      
ราชการที่ขึ้นตรงตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ  กองบัญชาการทหารสูงสุด  
กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ 
      (๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับ
ราชการสวนภูมิภาค 
      (๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรี ประธานสภาตําบล  
ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา  
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  
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แลวแตกรณี  สําหรับราชการ 
สวนทองถ่ิน 
       (๔)   ผูบริหารกิจการของ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ   สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
         “การปรับชั้นความลับ”  
หมายความวา  การลดหรือเพ่ิม 
ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ  
และใหหมายความรวมถึงการ 
ยกเลิกชั้นความลับของขอมูล 
ขาวสารลับน้ันดวย 
 

 

         ขอ ๖     ทุกหาปเปนอยาง
นอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมี
การ 
ทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้และพิจารณาแกไข 
เพ่ิมเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
 

       ขอ ๖     การพิจารณาทบทวน  แกไข  เพ่ิมเติมระเบียบน้ี
จะกระทําไดทุก ๕ ป   เปนอยางนอย   หลังจากระเบียบน้ี
ประกาศใชแลว ในระหวางน้ีองคการรักษาความปลอดภัย 
จะรวบรวมปญหา  ขอขัดแยง หรืออุปสรรคในทางปฏิบัติที่
เกิดข้ึน  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงระเบียบ
ตามกําหนดเวลาดังกลาว 
      หนวยงานของรัฐที่มีอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของรัฐ  หรือเห็นวา 
มาตรการตามระเบียบนี้ไมสามารถรักษาความลับของทาง

ราชการในหนวยของตนไดใหแจงองคการรักษาความ 
ปลอดภัยทราบเพ่ือจะไดนํามาประมวลเปนขอพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมระเบียบน้ีใหเหมาะสมตอไป 
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       ขอ ๗     ใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูลขาวสาร
ลับในหนวยงานของตนและอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม
ความจําเปน  ใหผูใตบังคับบัญชา
หรือใหแกขาราชการสวนภูมิภาค 
ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจได
ตามกฎหมาย 
       ผูมีหนาที่ตามวรรคหน่ึง  
ตองรักษาขอมูลขาวสารลับให
ปลอดภัย  การใหบุคคลใดเขาถึง
ขอมูลขาวสารลับ หรือการ
เปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใด
ตองกระทําโดยระมัดระวัง  ใน
กรณี 
จําเปนใหกําหนดเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี  โดย
คํานึงถึงการรักษาความลับและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ตามระเบียบน้ี 
 
        ขอ ๘     บุคคลท่ีจะเขาถึง 
ขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับ
ใด  จะตองเปนบุคคลที่
ผูบังคับบัญชามอบหมายความ
ไววางใจและใหเขาถึงขอมูล
ขาวสารลับไดเฉพาะเร่ืองที่ไดรับ
มอบหมายเทาน้ัน 

     
         ขอ ๗     ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับ 
มอบหมายมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษาขอมูลขาวสารลับ
ในหนวยงานของตน  หากจะมอบอํานาจใหผูใดดําเนินการ
แทนใหกระทําเปนลายลักษณอักษร  โดยควรผานการ
ดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล  
(การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ)  เพ่ือใหเปนผูที่เชื่อถือ
ไววางใจได และสามารถมอบความไววางใจใหดําเนินการตาง ๆ 
ตอขอมูลขาวสารลับใหถูกตองและดวยความระมัดระวัง  
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.
๒๕๔๔ 
         การจะเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกบุคคลใด  ตองกระทํา
ดวยความระมัดระวังเพ่ือรักษาความลับของทางราชการ  ใน
การน้ีหนวยงานของรัฐควรยกเลิกชั้นความลับกอนการ 
เปดเผย 
 
 
 
 
 
 
 
       ขอ ๘     หนวยงานของรัฐพึงยึดหลักการจํากัดใหทราบ 
เทาที่จําเปน  เพื่อปองกันมิใหผูไมมีอํานาจหนาท่ีไดลวงรู  
หรือเขาถึงขอมูลขาวสารลับของทางราชการ  ดังน้ัน  บุคคล 
ท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐทุกระดับ
หรือผูที่ตองดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับ  เชน  
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  หรือผูชวยนายทะเบียน ฯ 

 



 

ระเบียบ คําแนะนํา 
 
 
 

 
ผูจัดทําขอมูลขาวสารลับ  ผูสง  ผูทําลาย  ฯลฯ  บุคคล 
ดังกลาวน้ันควรผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ  
เพ่ือกําหนดระดับความไววางใจกอนมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารลับ  ท้ังน้ี  โดยยึดถือผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลประกอบการพิจารณา
ในเร่ืองน้ีหนวยงานของรัฐควรปฏิบัตดัิงน้ี 

                     (๑)  หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับ 
มอบหมายมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดใหมีการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณ  ขาราชการหรือบุคคลที่จะเขาถึง 
ขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐ  ในการน้ีอาจขอ
ความรวมมือจากองคการรักษาความปลอดภัย 

                     (๒)  การมอบหมายใหบุคคลปฏิบัติหนาที่  
หรือเขาถึงขอมูลขาวสารลับ  หวัหนาหนวยงานของรัฐ 
จะตองออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และการใหเขาถึง 
ขอมูลขาวสารลับจะกระทําไดเฉพาะเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย
เทาน้ัน        
                   (๓)  ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยมีหนาที่ใหความรู  คําแนะนํา ในการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔  และแนะนําใหผูปฏิบัติตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเปนในการรักษาขอมูลขาวสารลับ
มิใหร่ัวไหล   อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชน 
แหงรัฐ 
 

      ขอ ๙    ในกรณีที่เห็นเปนการ
สมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

        ขอ ๙     หนวยงานของรัฐที่มีความประสงคจะขอให 
องคการรักษาความปลอดภัยทําการตรวจสอบประวัติและ 

 



 

ระเบียบ คําแนะนํา 
  

อาจขอใหองคการรักษาความ
ปลอดภัย  ชวยตรวจสอบ 

พฤติการณบุคคล ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ใหดําเนินการ ดังน้ี 

ประวัติและพฤติการณของ 
เจาหนาที่ของตนที่เก่ียวของกับ
ชั้นความลับได 

             (๑)   มีหนังสือขอความรวมมือไปยังองคการรักษา
ความปลอดภัย 
             (๒)  ทําบันทึกประวัติในแบบประวัติบุคคล  
(รปภ.๑) ของบุคคลที่ประสงคจะตรวจสอบสงใหองคการ
รักษาความปลอดภัย เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 

                       (๓)  ใหระบุเหตุผลในการขอใหตรวจสอบใน
หนังสือขอความรวมมือ เชน         
                     (๓.๑)  ขอใหเขาถึงชั้นความลับชั้นใด  รวมถึง
การรหัสดวยหรือไม 
                     (๓.๒)  ตองปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับขอมูล 
ขาวสารลับ เชน ตองปฏบิัติหนาที่เปนนายทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ เปนตน 
                     (๓.๓)  ปจจุบันดํารงตําแหนงใด จะขอใหดํารง  
ตําแหนงใด 

 

       ขอ ๑๐      ในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการใด ๆ ถา 
คณะกรรมการมีมติกําหนด 
ชั้นความลับไวเชนใด ให
เลขานุการดําเนินการตามน้ันและ
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจา
สังกัดของ 
เลขานุการดําเนินการตอไปให 
ถูกตองตามระเบียบนี้ดวย 
           ถาคณะกรรมการคณะใด 

     

       ขอ ๑๐     ขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนจากการประชุม  หรือ
การดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือกิจ 
ของราชการ โดยมีภาครัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนเขารวม
ดวยหรือไมก็ตาม ใหถือวาขอมูลขาวสารน้ันเปนขอมูล 
ขาวสารของราชการ ใหคณะกรรมการนั้นเปนผูมีอํานาจ
กําหนดชั้นความลับและใหเลขานุการดําเนินการ    ดังน้ี   
                 (๑)  กรณีที่เลขานุการสังกัดหนวยงานของรัฐ ให 
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมาย  ซ่ึงเปนตน  
สังกัดของเลขานุการนั้นเปนผูดําเนินการตามระเบียบน้ีตอไป 

 



 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
                    

           (มีฝายเลขานุการซ่ึงมิไดเปน 
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 

๒)  กรณีที่เลขานุการมิไดสังกัดหนวยงานของรัฐ  
ใหประธานคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเสมือนหัวหนา 
หนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมาย และเปนผูดําเนินการ
ตามระเบียบน้ีตอไป 

ใหประธานกรรมการทําหนาที่
เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
และใหนําระเบียบน้ีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม        
  

 
 
 
         

สวนที่ ๑ 
องคการรักษาความปลอดภัย 
 
         ขอ ๑๑     อํานาจหนาที่ขององคการรักษาความ 

ปลอดภัย 
ขอ ๑๑     องคการรักษา-

ความปลอดภัยตามระเบียบน้ี   ไดแก  
                (๑)  สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี  เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน 
มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

               (๑)  สํานักขาวกรอง
แหงชาติ      สํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน                       (๑.๑)  อํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ 

ขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๘  ดังนี้               (๒)  ศูนยรักษาความ 
ปลอดภัย กองบัญชาการทหาร 
สูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 

                             (๑.๑.๑)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการ 
การขาวกรอง การตอตานขาวกรอง  การขาวกรองทางการ 
ส่ือสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน 

            (๑.๑.๒)   ติดตามสถานการณภายใน 
ประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 
แหงชาติ    และรายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความ 
ม่ันคงแหงชาติ 

            (๑.๑.๓)   กระจายขาวกรองที่มีผล 
กระทบตอความม่ันคงแหงชาติ ใหหนวยงานของรัฐหรือ  



 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
       
         

 
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของใชประโยชนตามความเหมาะสม 
                      (๑.๑.๔)   ศกึษา  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับกิจการ
การขาว  การตอตานขาวกรองและการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



     (๑.๑.๕)   เปนศูนยกลางประสานกิจการการ 
ขาวกรอง  การตอตานขาวกรองและการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน  กับหนวยขาวกรองอ่ืนภายในประเทศ 

    (๑.๑.๖)   เปนหนวยงานหลักในการประสาน 
กิจการการขาวกรอง  และการตอตานขาวกรอง กับหนวย 
ขาวกรองของตางประเทศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 
แหงชาติ 

    (๑.๑.๗)   เสนอแนะนโยบายและมาตรการ   
ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานการขาวกรอง   
การตอตานขาวกรอง     และการรักษาความปลอดภัยฝาย 
พลเรือนตอนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแหงชาติ 

    (๑.๑.๘)   ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นใด  ตามที่นายก- 
รัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  และสภาความม่ันคงแหงชาติ    
มอบหมาย 

(๑.๒)   อํานาจและหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการ 
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗ ดังน้ี     
                    (๑.๒.๑)   มีหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ 
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแกสวนราชการฝายพลเรือน 
และกํากับดูแล  ตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรอง  
เพ่ือใหระบบการรักษาความปลอดภัยไดผลสมบูรณอยูเสมอ 
                    (๑.๒.๒)  ทั้งนี้ใหสวนราชการและองคการ 
 
 

 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 



  
ฝายพลเรือนใหความรวมมือ  และปฏิบัติตามคําแนะนําของ
กรมประมวลขาวกลาง (ปจจุบันคือสํานักขาวกรองแหงชาติ) 
       (๒)  ศนูยรักษาความปลอดภัย     กองบัญชาการทหาร 
สูงสุด  กระทรวงกลาโหมเปนองคการรักษาความปลอดภัย 
ฝายทหาร  มีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 

                (๒.๑)  อํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการ  และกําหนดหนาที่ของสวนราชการ  กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๓๙  ขอ ๑๐ 
                        (๒.๑.๑)  ปฏิบัติการขาวกรองและการตอตาน
การขาวกรองทางทหารเพ่ือความม่ันคงของประเทศ   

                        (๒.๑.๒)  รักษาความปลอดภัยรวมกับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี   
รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ     ตลอดจนบุคคลสําคัญ 
                      (๒.๑.๓)  รักษาความปลอดภัยทางทหาร   
ทางการขาวกรอง และทางการสื่อสาร 
              (๒.๒) อํานาจหนาที่ตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗  ดังน้ี                            
                          (๒.๒.๑)   มีหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ 
ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแกสวนราชการฝายทหาร
และกํากับดูแลตรวจสอบ  พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรอง  
เพ่ือใหระบบการรักษาความปลอดภัยสมบูรณอยูเสมอ 
                      (๒.๒.๒)  ทั้งนี้  ใหสวนราชการและองคการ
ฝายทหารใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
ศูนยรักษาความปลอดภัย  
                     

 

 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 



  
สวนที่ ๒ 

ประเภทชั้นความลับ 

 

           ใหหนวยงานของรัฐ  ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหารให
ความรวมมือ  และปฏิบัตติามคําแนะนําขององคการรักษา
ความปลอดภัย 

 
       ขอ  ๑๒     ชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน  
๓ ชั้น คือ 
       (๑)   ลับที่สุด  
               (TOP SECRET) 
       (๒)  ลับมาก   
               (SECRET)  
       (๓)  ลับ 
               (CONFIDENTIAL) 
 
 
 
 
 

       ขอ ๑๓  ลับที่สุด หมายความ
ถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหาก
เปดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง
ท่ีสุด 
 

 
       ขอ  ๑๒     ชัน้ความลับกําหนดข้ึนเพ่ือปองกันมิให 
ความลับของทางราชการ ถูกเปดเผยหรือร่ัวไหล  อันอาจ 
เกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ     และเพ่ือใหเกิด 
ความชัดเจนวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารลับ  หรือไม  
การกําหนดชั้นความลับใหพิจารณาถึงความเสียหายดังกลาว 
และตองคํานึงถึงองคประกอบตามขอ ๑๙  ของระเบียบน้ีดวย 
      ชั้นความลับแบงออกเปน ๓ ชั้น  โดยพิจารณาจาก 
ความรุนแรงของความเสียหาย  อันอาจจะเกิดข้ึนแก
ประโยชนแหงรัฐหากเกิดการเปดเผยหรือร่ัวไหลเปนสําคัญ    
      สําหรับชั้นความลับ  ชั้น “ปกปด”   ตามระเบียบวาดวย 
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ   พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหปรับเปน 
ชั้น “ลับ”  หรือ อาจยกเลิกชั้นความลับน้ันก็ได 
 
       

          ขอ ๑ ๓–๑๕     การจะกําหนดชั้นความลับเปนชั้นใด  
ใหพิจารณาจากความรุนแรงและผลที่จะกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประโยชนแหงรัฐเปนสําคัญ     และจะตองใช 
องคประกอบตามขอ ๑๙  ของระเบียบน้ีเปนขอพิจารณา 
ในการกําหนดชั้นความลับดวย 
 

       ขอ ๑๔    ลับมาก หมายความถึง 
ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผย 
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ท้ังหมดหรือเพียงบางสวน 
จะกอใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 

 

 

       ขอ ๑๕     ลับ หมายความถึง 
ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผย
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนแหงรัฐ 

 

 
หมวด  ๒ 

การกําหนดชั้นความลับ 
 
 สวนที่  ๑ 
ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 

 

 
       

 
     ขอ  ๑๖     หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูท่ีไดรับ ขอ ๑๖     ใหหัวหนา

หนวยงานของรัฐมีหนาที่
รับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับ   พรอมท้ังใหเหตุผล
ประกอบการกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวา
เปนขอมูลขาวสารประเภทใด  
และเพราะเหตุใด   ในการนี้อาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม
ความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา 
หรือใหแกราชการ 

มอบหมายมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ  
และอาจมอบหมายการกําหนดชั้นความลับให
ผูใตบังคับบัญชาได 
         การมอบหมายการกําหนดชั้นความลับ  ตองทําเปน  
ลายลักษณอักษร  เพื่อเปนการกําหนดกรอบความรับผิดชอบ
และชี้แจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับกํากับไว
ดวยทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชนในการชี้แจงแกผูที่จะมาขอขอมูล
ขาวสารลับ  สําหรับเหตุผลในการกําหนดชั้นความลับตอง 
นําไปบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ 
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สวนภูมิภาค  ในกรณีที่สามารถ
มอบอํานาจไดตามกฎหมาย     
       

       ขอ ๑๗     ในกรณีที่มีความ
จําเปนเรงดวน  เจาหนาที่ที่
เก่ียวของมีอํานาจกําหนดชั้น
ความลับเปนการช่ัวคราวไดและ
ใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนด
ชั้นความลับเพ่ือสั่งการเก่ียวกับ
การกําหนด 
ชั้นความลับตอไปทันท ี
       การกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับ
หลายชั้นในเร่ืองเดียวกัน  ให
กําหนดชั้นความลับเทากับชั้น
ความลับสูงสุดที่มีอยูในขอมูล
ขาวสารลับน้ัน 

(ทขล.๓)  เพ่ือใชอางอิงในการไมเปดเผยขอมูลขาวสารลับ
น้ัน 
          

       ขอ  ๑๗     ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน  เจาหนาที่ที่
เก่ียวของ มีอํานาจกําหนดชั้นความลับเปนการชั่วคราวได แต
ตองรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับส่ังการตอไป 
         ขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเร่ือง
เดียวกัน  จะกําหนดชั้นความลับเปนสวนรวมเพียงชั้นเดียว
เทาน้ันแมวาขอความแตละหนา  วรรค  หรือตอน จะมีชั้น
ความลับตางกันก็ตาม  ทั้งนี้ตองกําหนดชั้นความลับใหสูง
เทากับ 
ขอความตอนใดตอนหน่ึงที่จัดอยูในชั้นสูงสุดของขอมูล 
ขาวสารลับน้ัน 

       ในกรณีที่กําหนดใหขอมูล
ขาวสารลับที่มีชั้นความลับต่ํา  แต
จําเปนตองอางอิงขอความจาก 
ขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับ   
สูงกวา  ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่
อางถึงนั้นวาจะไมทําใหขอมูล 
ขาวสารท่ีมีชั้นความลับสูงกวา 
ร่ัวไหล         
 

       ขอ ๑๘     ใหนายทะเบียน
จดแจงเหตุผลประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       ขอ  ๑๘     เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับ
มอบหมาย ไดกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารของ 
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กําหนดชั้นความลับของขอมูล 
ขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับ  แตถาเหตุผล
น้ันมีรายละเอียดมากหรือเหตุผล
น้ันบางสวนมีชั้นความลับสูงกวา 
ชั้นความลับของทะเบียนขอมูล- 
ขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไว
ในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร
ลับและบันทึกเหตุผลละเอียดหรือ
เหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูง
กวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บ
ไวระหวางใบปกขอมูลขาวสาร
ลับกับขอมูลขาวสารลับน้ัน 

 
ราชการ  และใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับ 
ไวแลว  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับดําเนินการดังน้ี 
         (๑)  บันทึกเหตุผลลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร
ลับ (ทขล. ๓) ในชองการดําเนินการ        
         (๒)  หากเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับน้ันมี  
รายละเอียดมาก และอาจกอใหเกิดความเสียหาย  หรือเหตุผล
น้ันบางสวนมีชั้นความลับสูงกวา  ทขล.๓  ซึ่งไมสามารถเก็บ
ไวใน ทขล. ๓  ได ใหบันทึกรายละเอียดและเหตุผลน้ันแนบ
ไวหลังใบปกขอมูลขาวสารลับโดยใหอยูติดกับตัวขอมูล 
ขาวสารลับตลอดเวลา 
           ถาหนวยงานของรัฐมีขอมูลขาวสารลับจํานวนมากและ 
มีหลายระดับชั้นความลับ  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับควร
แยกทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับท้ัง ๓  ประเภท 
ดังกลาวตามช้ันความลับเปนรายเลม  เพ่ือความสะดวกใน
การตรวจสอบและดําเนินการตอไป 

              
       ขอ ๑๙     การกําหนดให
ขอมูลขาวสารลับอยูในชั้น
ความลับใด  ใหพิจารณาถึง
องคประกอบตอไปน้ี  เชน      
       (๑)  ความสําคัญของเน้ือหา 
       (๒)  แหลงที่มาของขอมูล
ขาวสาร 
       (๓)  วิธีการนําไปใช
ประโยชน 

       ขอ  ๑๙     องคประกอบในการพิจารณาวาจะกําหนดให
ขอมูลขาวสารน้ันอยูในชั้นความลับใด  ใหพิจารณาดังนี้ 
       (๑)  ความสําคัญของเน้ือหา 
              (๑.๑) ชั้นลับท่ีสุด 
              เปนขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับประโยชนแหงรัฐ  
ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ  เชน 
นโยบาย  หรือแผนงานที่สําคัญของชาติที่เก่ียวของทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  การทหาร  การระหวางประเทศ  
ยุทธศาสตรและการปองกันประเทศ   การพัฒนาทาง 
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       (๔)  จํานวนบุคคลที่ควร
รับทราบ 
       (๕)  ผลกระทบหากมีการ 
เปดเผย 
       (๖)  หนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในฐานะเจาของเร่ือง
หรือผูอนุมัติ 

               
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตส่ิงประดิษฐ การรหัส   
การสง  สัญญาณ  คําสั่งวิธีปฏิบัติ และการดําเนินการดาน 
ขาวกรอง  และการตอตานขาวกรอง  ตลอดจนขอมูลเก่ียว 
กับเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ และขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับ
ต่ํากวาเม่ือมาประกอบกับขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา   
ก็ใหพิจารณาเปนขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา 
            (๑.๒) ชั้นลับมาก 
            เปนขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับประโยชนแหงรัฐ  
ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การทหาร  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี   การพลังงานและสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัย  
หรือความสงบเรียบรอยของประเทศ  เชนแผนการปราบปราม
การตรากฎหมายภาษีอากร  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
การเจรจาขอตกลงที่สําคัญกับตางประเทศ  การเสนอแตงตั้ง 
โยกยายถอดถอนขาราชการในตําแหนงที่สําคัญมาก รายงาน 
พฤติการณบุคคลที่ไมนาไววางใจ  รายงานที่ทําใหเกิดผล  
เสียหาย หรือกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติทางทหาร  และ 

        แผนการดําเนินการทางดานทหาร  ตั้งแตการจัดกําลังและ
ยุทโธปกรณ  ตลอดจนการพัฒนาทางเทคโนโลยี  และขอมูล
ขาวสารที่มีชั้นความลับต่ํากวาเม่ือมาประกอบกับขอมูล 
ขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวาก็ใหพิจารณาเปนขอมูล 
ขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา 
         (๑.๓) ชั้นลับ 
         เปนขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับประโยชนแหงรัฐ  เชน   
ประกาศคําส่ังที่อยูในระหวางดําเนินการ  การตรากฎหมายท่ี
สําคัญ  การดําเนินการทางการทูต  การตรวจสอบประวัติ
บุคคลเพื่อมอบความไววางใจ  การสอบ  การพิจารณาทาง 
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วินัย  ระเบียบวาระการประชุมลับรวมถึงบุคคล  คูมือขาวสาร 
ทางดานเทคโนโลยี  สัญญาณบอกฝาย  ทีต่ั้งของวิทยุสื่อสาร  
รายงานขาวกรองและขอมูลขาวสารที่รวบรวมไวใช
ประโยชนในการขาวกรอง 

        (๒)  แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 
                การกําหนดชั้นความลับ  ใหพิจารณาถึงแหลงที่มา

ของขอมูลขาวสาร  ซ่ึงมีที่มาจากหลายแหลง เชน 
                (๒.๑) การประชุมของ ครม. ,คณะกรรมการเฉพาะ

เร่ือง  หรือการประชุมพิจารณาเร่ืองสําคัญของหนวยงาน 
ของรัฐ  ฯลฯ 

                (๒.๒) การหารือของผูแทนรัฐบาล 
               (๒.๓) ขอคิดเห็น  ขอพิจารณา  ขอยุติ  ที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 



   (๓)  วิธีการนําไปใชประโยชน 
                ใหคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
ประโยชนของสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของ
ประกอบกัน 
         (๔)  จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ  
               ใหคํานึงถึงจํานวนของผูที่จะมารับทราบขอมูล        
ขาวสารลับน้ัน  ท้ังน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูกําหนด 
ชั้นความลับ  โดยพึงยึดหลักการจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปน       
        (๕)  ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
               (๕.๑) ชั้นลับที่สุด  หากขอมูลขาวสารดังกลาว  
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดรับ
ทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายแก
ประโยชนแหงรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือ 
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พันธมิตร  หรือความสงบเรียบรอยภายในชาติอยางรายแรงที่สุด   
             (๕.๒)  ชั้นลับมาก  หากขอมูลขาวสารดังกลาว  
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาที่ได 
รับทราบ  จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายแก 
ประโยชนแหงรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศชาติ   หรือ 
พันธมิตร  หรือความสงบเรียบรอยภายในชาติอยางรายแรง 
             (๕.๓) ชั้นลับ  หากขอมูลขาวสารดังกลาวท้ังหมด  
หรือเพียงบางสวนร่ัวไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาท่ีไดรับ
ทราบ  จะทําใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  หรือ
เกียรติภูมิของชาติ  หรือพันธมิตร 
        (๖)  หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในฐานะเจาของเร่ือง
หรือผูอนุมัติในการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสาร  
หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเร่ือง  ตองรับผิดชอบในการ  
กําหนดชั้นความลับเพ่ือปองกันไมใหความลับร่ัวไหลไปยัง
บุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดรับทราบ 

 
       ขอ ๒๐      ในกรณีเปนการ
สมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐ
จะกําหนดระเบียบการใดเพ่ือ
ปฏิบัติเพ่ิมเติมจากระเบียบน้ีก็ได
และถาหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เห็นวาการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ในเร่ืองใดจะกอใหเกิดความ 
ยุงยากโดยไมเหมาะสมหัวหนา
หนวยงานของรัฐจะกําหนดวิธี 
 

         
       ขอ  ๒๐       หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ไม
สามารถรักษาความลับของทางราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอจะกําหนดวิธีการรักษาความลับดวยวิธี
อ่ืนก็ได  แตวิธีการนั้นจะตองรักษาขอมูลขาวสารลับไดมี
ประสิทธิภาพเทากัน  หรือดีกวาระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับ 
ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔   และควรใหสอดคลองกับ
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
ในสวนที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล  สถานที่   

 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 



 
การรักษาความลับในเร่ืองนั้นดวย
วิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเทากัน
หรือดีกวาแทนได 
 

 
และการประชุมลับดวย  และวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมดังกลาวตอง
ออกประกาศเปนวิธีปฏิบัติภายในของหนวยงานน้ันใหเปน
ท่ีรับทราบทั่วกัน  ทั้งน้ีอาจขอคําปรึกษาไดจากองคการ
รักษาความปลอดภัย 

 
สวนที่  ๒ 
การแสดงช้ันความลับ 
 

 

       ขอ ๒๑       เคร่ืองหมายแสดง
ชั้นความลับใหใชตัวอักษรตาม
ชั้นความลับที่ขนาดใหญกวา
ตัวอักษรธรรมดา  โดยใชสีแดง
หรือสีอื่นท่ีสามารถมองเห็นได
เดนและชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
         ขอ  ๒๒    การแสดงช้ัน
ความลับใหปฏิบัติดังน้ี 
       (๑)  ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพ
เปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับ 

       ขอ  ๒๑   ขอมูลขาวสารลับจะตองมีการแสดงชั้น
ความลับไวอยางชัดเจนในจุดที่สังเกตเห็นไดงาย  ในกรณีท่ี 
หนวยงานของรัฐไมมีตรายางประทับ   ใหกระทําไดดวย
วิธีการเขียนหรือพิมพก็ได  และสีควรใชสีแดง  ถาเปน
ภาษาอ่ืนใหใชภาษาอังกฤษแทนหรืออยูในดุลพินิจของ
เจาของเร่ือง 
       ในการประชุม/บรรยายเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับ ใหผู
เปนประธานที่ประชุมหรือผูบรรยายแจงใหผูฟงทราบถึง
ความสําคัญของส่ิงที่เปนความลับน้ัน  และไดกําหนดชั้น
ความลับไวในระดับใด (ลับที่สุด  ลับมาก  หรือลับ)  ทั้ง
กอนและเม่ือเสร็จส้ินการประชุม/บรรยาย  เพ่ือกระตุน
จิตสํานึกของผูเก่ียวของทุกระดับใหมีความระมัดระวังในเร่ือง
น้ี 
        

       ขอ  ๒๒     การแสดงชั้นความลับ ใหแสดงไวในที่ท่ี
เห็นไดเดนชัด 
        (๑)  ขอมูลขาวสารลับที่มีสภาพเปนเอกสาร ใหแสดง
ชั้นความลับไวที่ก่ึงกลางหนากระดาษ ทั้งดานบนและดานลาง 

 

 

 



ระเบียบ คําแนะนํา 
   

 

       ท่ีกลางหนากระดาษทั้งดานบน
และดานลางของทุกหนาเอกสาร
น้ัน  ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไว
ท่ีดานนอกของปกหนาปกหลังดวย   

 

        (๒)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพ
เปนภาพเขียน  ภาพถาย แผนที่
แผนภูมิ  แผนผังและสําเนา
ส่ิงของดังกลาวน้ัน  ใหแสดงชั้น
ความลับในลักษณะเดียวกับ  (๑) 
ถาเอกสารน้ันมวนหรือพับไดให
แสดงชั้นความลับไวใหปรากฏ
เห็นไดขณะที่เอกสารน้ันมวน
หรือพับอยูดวย 
       (๓)  ขอมูลขาวสารที่มีสภาพ
เปนจานบันทึก  แถบบันทึก  
ฟลมบันทึกภาพทุกประเภทหรือ
ส่ิงบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือ
ส่ือความหมายโดยกรรมวิธีใด ๆ 
ใหแสดงชั้นความลับไวที่ตนและ
ปลายมวนฟลมหรือตนและปลาย
ของขอมูลขาวสารหรือบนวัสดุ
หรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไม
สามารถแสดงชั้นความลับไวในที่
ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือ
หีบหอ  ซ่ึงมีเคร่ืองหมายแสดงชั้น
ความลับน้ัน 

                                            ลับ     (หัวกระดาษ) 

                  บันทึกขอความ 
    [¡31]สวนราชการ   กอง ๓  งานธุรการ   โทร. ๑๔๓                         
    ที่       /๒๕๔๔            วันที่         กุมภาพันธ  ๒๕๔๔ 
    เร่ือง      

                                           ลับ     (ทายกระดาษ) 
 

        (๒)  ขอมูลขาวสารลับท่ีมีสภาพเปนภาพเขียน  ภาพถาย  
แผนที่  แผนภูมิ  แผนผัง ฯลฯ  ใหแสดงชั้นความลับไว 
เชนเดียวกับเอกสาร แตถาขอมูลขาวสารลับตามขอน้ีเปน
มวน  เปนพับ ฯลฯ ใหแสดงชั้นความลับใหเห็นชัดเจน และ
ถาปฏิบัติตามนี้ไมไดก็ใหแสดงชั้นความลับไวบนภาชนะ  
กลอง  หรือ  หีบหอ  ก็ได 
         (๓)  ขอมูลขาวสารลับที่มีสภาพเปนจานบันทึก  เชน 
DISKKETT,HARD DISK ในเครื่องคอมพิวเตอร,หนวย
บันทึกความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอรระดับสูง  หรือแผน
การดแมเหล็กแถบบันทึก  เชน  เทปบันทึกเสียงหรือภาพ,  
เทเลคซ  ฟลมบันทึกภาพ  เชน ฟลมเนกาตีฟ,ไมโครฟลม,  
ไมโครฟช และรวมถึงสื่ออ่ืนใดท่ีสามารถบันทึกขอมูล 
ขาวสารลับไว  ไมวาจะดวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหมใด ๆ 
ก็ตาม  แลวสามารถส่ือความหมายได  ใหแสดงชั้นความลับ
ไว  ณ  ที่ท่ีแสดงขอมูลขาวสารลับน้ัน  เชน  เม่ือเรียกแฟม 
ขอมูลท่ีบันทึกอยูใน HARD DISK มาแสดงท่ีหนาจอภาพ  
ใหแสดงชั้นความลับทั้งหมดทุกหนาของขอมูลขาวสารลับท่ี 

ตัวอยาง 
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ระเบียบ คําแนะนํา 
 
 

 
แสดงบนจอภาพน้ัน  เปนตน  สาํหรับขอมูลขาวสารลับ
ประเภทน้ีหากบรรจุอยูในภาชนะ  กลอง   หรือหีบหออีก
ชั้นหน่ึง  ใหแสดงชั้นความลับไวบนภาชนะ  กลอง  หรือหีบ
หอนั้นใหเห็นชัดเจนดวย 

  

สวนที่  ๓ 
การปรับช้ันความลับ 
 

 

       ขอ ๒๓    การปรับชั้น
ความลับ  ตองกระทําโดยผูมี
อํานาจกําหนดช้ันความลับของ
หนวยงานเจาของเร่ือง 
       ในกรณีที่หนวยงานเจาของ
เร่ืองเห็นควรใหทําการปรับชั้น
ความลับของขอมูลขาวสารลับใด  
ใหหนวยงานเจาของเร่ืองทําการ
ปรับชั้นความลับและแจงให
หนวยงานของรัฐอ่ืนที่ไดรับการ
แจกจายทราบเพ่ือใหมีการแกไข
ชั้นความลับโดยทั่วกันดวย 
       ผูบังคับบัญชาตามสายงานมี
อํานาจปรบัชั้นความลับไดเม่ือ
พิจารณาเห็นวาการกําหนดชั้น
ความลับไมเหมาะสม  แตตองแจง
ใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ 

      ขอ ๒๓     ขอมูลขาวสารลับอาจจะปรับลด  เพ่ิม  หรือ 
ยกเลิกชั้นความลับได  โดยเจาของเรื่องเดิมและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปรับชั้นความลับจะตองแจงใหผู
ครอบครองขอมูลขาวสารลับทราบ  ในการปรับชั้นความลับ
ใหหนวยงานเจาของเร่ืองแจงไปยัง  หนวยงานที่ครอบครอง
ขอมูลขาวสารลับน้ัน ใหบันทึกการเปล่ียนแปลงขอมูล
ขาวสารลับวา 
ชั้นความลับของขอมูลขาวสารน้ัน  ไดดําเนินการอะไร 
ไปบาง (ลด  เพิ่ม  ยกเลิก) เพ่ือใหดําเนินการใหเปนลักษณะ
เดียวกัน  ทั้งนี้  ควรจะปรับชั้นความลับตาม ระยะเวลาเพื่อ
เปนการลดภาระในการดูแลและระวังรักษา 
          ผูบังคับบัญชาตามสายงานของเจาของเร่ืองเดิม  มี
อํานาจสั่งปรับ  หรือยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสาร
เร่ืองใดก็ได  เม่ือพิจารณาเห็นวาชั้นความลับเดิมไมเหมาะสม  
แตตองแจงเจาของเร่ืองเดิมเปนผูดําเนินการ 

 

 

 



ระเบียบ คําแนะนํา 
  

        ตัวอยางการปรับช้ันความลับ ถาสามารถกําหนดระยะเวลา
ในการปรับชั้นความลับลวงหนา
ได  ใหหนวยงานเจาของเร่ืองเดิม 

                           
         
                        
                            

                       

แสดงขอความการปรับชั้น
ความลับไวบนปกหนาหรือหนา
แรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับ 
โดยแสดงไวใกลกับเครื่องหมาย
แสดงชั้นความลับเดิม  เพ่ือให
ทราบวาเม่ือถึงกําหนดเวลาที่ระบุ
ไวลวงหนาน้ันจะปรับชั้น
ความลับไดโดยไมตองยืนยันให
ทราบอีก 
       การแกไขชั้นความลับ  ใหขีด
ฆาเคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับ
เดิม  แลวแสดงเคร่ืองหมายชั้น
ความลับที่กําหนดใหม (ถามี)ไว
ใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้น
ความลับเดิมบนขอมูลขาวสาร 
ดังกลาวและใหจดแจงการปรับ
ชั้นความลับนั้นไวในทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับดวย ในกรณีที่
เห็นสมควร  หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐจะกําหนดใหจดแจงการ
ปรับชั้นความลับไวที่หนาแรก
ของเอกสารหรือที่แสดงชั้น
ความลับตามขอ  ๒๒  (๓)  
แลวแตกรณี 

บนัทึกขอความ           
           [¡32]สวนราชการ        กอง ๓  งานธุรการ   โทร. ๑๔๓                            
           ท่ี            /๒๕๔๔                   วันที่     กุมภาพันธ  ๒๕๔๔ 
          เรื่อง 
 
 
 
                             

ตัวอยางการปรับหรือยกเลิกช้ันความลับ    
แบบที่  ๑ 
 
 
                                   
   
      

                      บันทึกขอความ           
   [¡33]สวนราชการ         กอง ๓  งานธุรการ   โทร. ๑๔๓                            
   ท่ี            /๒๕๔๔                   วันท่ี          กุมภาพันธ  ๒๕๔๔ 
   เรื่อง 

                                               ลบั 
                                             ลับมาก 

 

ลับ 

ลับมาก 

ลับ 
ลับมาก 

“ปรับเปนช้ัน..ลับ..เมื่อ…..” 

(ชั้นความลับที่กําหนดใหม) 

(วัน  เดือน  ป เวลาท่ีเหตุการณ

ที่ระบุไวไดผานไปแลว) 
ลับมาก 

ลับ 

“ปรับเปนช้ัน..ลับ..โดยอํานาจ

ของ…” (ชั้นความลับท่ีกําหนด

ชั้นใหม)(ตําแหนงของผูส่ังปรับ

หรือยกเลิกช้ันความลับ) 
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แบบท่ี  ๒ 
                         

                               

                   บันทึกขอความ           
   [¡34]สวนราชการ         กอง ๓  งานธุรการ   โทร. ๑๔๓                            
    ท่ี      /๒๕๔๔                    วันท่ี         กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
    เรื่อง 

              
 
 

แบบท่ี  ๓  
 

 

 

 

                 บนัทึกขอความ           
        [¡35]สวนราชการ           กอง ๓     งานธุรการ   โทร. ๑๔๓                           
        ท่ี        /๒๕๔๔                 วันท่ี        กุมภาพันธ  ๒๕๔๔ 
        เรื่อง 
                                                   

          

       เม่ือปรับหรือยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ 
แลว ใหจดแจงการปรับยกเลิกชั้นความลับนั้นไวในทะเบียน  
ควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.๓)  ดวยทั้งของเจาของเร่ือง 
เดิมและผูครอบครองขอมูลขาวสารลับน้ัน 
                  

 

ลับมาก 

“ยกเลิกช้ันความลับเม่ือ” 

(วันเดือน ป  หรือเหตุการณที่ระบุไวได

ผานไปแลว) 

ลับมาก

ลับมาก 

ลับมาก 

“ยกเลิกช้ันความลับต้ังแต” 

(วัน  เดือน  ป  เวลา) 

โดยอํานาจของ……… 

(ผูส่ังยกเลิกช้ันความลับ) 
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http://www.rta.mi.th/13200u/sci/sci2544.html#_msocom_5#_msocom_5


 

 

 

ระเบียบ คําแนะนํา   

 

 
        
       ในกรณีที่เปนขอมูลขาวสารลับ  ตามขอ  ๒๒  (๓)  ของ 
ระเบียบนี้ไดแกขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก ฯ ให 
ปรับยกเลิกชั้นความลับ  และกําหนดชั้นความลับใหม (ถามี)   
ไวในตําแหนงใกลกับเคร่ืองหมายแสดงช้ันความลับเดิม  

 

 
       

    ลับ 
 ลบัมาก 

     “

(

ปรั

ชั้นควา

  ของผู

        
       ขอ ๒๔     ขอมูลขาวสารลับ

ท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัย
ใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือ
เง่ือนไขใด ใหถือวาขอมูลขาวสาร
น้ันถูกยกเลิกชั้นความลับแลว เวน
แตมีการฟองคดีตอศาลและศาลมี
คําส่ังหรือคําพิพากษาเปนอยาง
อื่น 

ขอ ๒๔    เม่ือมีคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยวาให 
เปดเผยขอมูลขาวสารลับโดยไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไข   
ขอมูลขาวสารนั้นถูกยกเลิกชั้นความลับ  เวนแตมีการ
ฟองรองตอศาล  เชน      ศาลปกครอง  (เปนความขัดแยง
ระหวางหนวยงานของรัฐหรือ รัฐกับเอกชน)  ในกรณีที่
หนวยงานของรัฐไมยอมรับคําวินิจฉัยใหเปดเผย  การเปดเผย
ขอมูล 
ขาวสารลับตองรอใหศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษากอน 
          การจะเปดเผยขอมูลขาวสารลับ  หนวยงานของรัฐควร
ยกเลิกชั้นความลับกอนการเปดเผยทุกคร้ัง  และแจงหนวยงาน 
ที่ไดรับการแจกจายขอมูลขาวสารลับน้ันทราบโดยทั่วกัน 

  

    

    ลบั 
 ลบัมาก 

ลับ 

ลับมาก 
     “ป
(ช้ันคว

เวลาที

 

หมวด ๓   

การทะเบียน   

 

สวนที่  ๑ 
นายทะเบียน 
 

  

       

 
 
 
 
 
 
 

       ขอ ๒๕    ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับ 

ลับ 

ลับมาก 

ขอ ๒๕     ใหหัวหนา  



หนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาที่
ควบคุมและรับผิดชอบการ
ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขาวสาร
ลับขึ้น 
 

 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
 
ภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
เรียกวา  “นายทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ” และจะแตงตั้งผูชวย
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ตามความเหมาะสมดวยก็ได          
        ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับมีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียน
ขอมูล 
ขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
สามารถปฏิบัติการแทนนายทะเบียน ฯ ได  การแตงตั้งนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวย ฯ ควรผานการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 



 
       ขอ ๒๖   นายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ  มีหนาที่ดังน้ี        
             (๑)  ดําเนินการทาง 
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับให
เปนไปตามระเบียบนี้ 
             (๒)  เก็บรักษาแบบ
เอกสารตาง ๆ ซึ่งกรอกขอความ
แลวตามระเบียบนี้ และบรรดา 
ขอมูลขาวสารลับที่อยูในความ
ควบคุมดูแลไวในท่ีปลอดภัย 
             (๓)  เก็บรักษาบัญชีลายมือ
ชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
และผูชวยนายทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับของหนวยงานของรัฐ 
อื่น ๆ ทีต่ดิตอเก่ียวของกันเปน
ประจํา 
          

 
       ขอ ๒๖  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  ควรมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

  

           (๑)  มีอาวุโสในตําแหนงหนาที่โดยสามารถเปน 
ตัวแทนหัวหนาหนวยงานของรัฐในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูล 
ขาวสารลับของทางราชการได 
           (๒)   มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใสตอหนาท่ีใน 
การรักษาความลับของทางราชการ 
           (๓)  มีวิจารณญานและมีจิตสํานึกในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภัย และการรักษาความลับเปนอยางดี 
            (๔)  ผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
และไดรับความไววางใจใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับ 
ชั้นลับที่สุด 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
         
       (๔)  ประสานงานกับผู
ควบคุมทะเบียนความไววางใจ
ตามที่ 
       กําหนดในระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติเพ่ือ
กําหนดตัวบุคคลที่จะเขาถึงชั้น
ความลับตามความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบ 

 



       (๕)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่
เก่ียวของกับขอมูลขาวสารลับ
ตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ีหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 

  

          

      ขอ ๒๗     นายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมี
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ประกอบดวย ทะเบียนรับ 
ทะเบียนสง  และทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับ  แยกตางหาก
จากทะเบียนงานสารบรรณ
ตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
        ทะเบียนรับ  ใชสําหรับ
บันทึกรายละเอียดของขอมูล 
ขาวสารลับที่หนวยงานไดรับไว     
       ทะเบียนสง  ใชสําหรับ
บันทึกรายละเอียดของขอมูล 
 

       ขอ ๒๗    นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  ตองจัดใหมี
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  แยกออกจากทะเบียนงานสาร
บรรณปกติ โดยแบงเปน  ๓  ประเภท คือ 
            (๑)  ทะเบียนรับ  (ทขล.๑) 
            (๒)  ทะเบียนสง  (ทขล.๒) 
            (๓)  ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.๓) 
            ตัวทะเบียนทั้ง ๓ ประเภทตองกําหนดชั้นความลับ   
โดยอาจรวมเลม ตามความเหมาะสมของจํานวนขอมูล 
ขาวสารลับ 
        

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
 
ขาวสารลับที่สงออกนอกบริเวณ
หนวยงาน 
       ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร
ลับ ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียน
เก่ียวกับขอมูลขาวสารลับที่ 
หนวยงานจัดทําข้ึนใชงานหรือ 

        

       



ไดสงออกหรือไดรับมา  รวมทั้ง
บันทึกการปฏิบัตติาง ๆ เก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารลับน้ัน 
       ทะเบียนขอมูลขาวสารลับให
ถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย 
       แบบทะเบียนรับ  ทะเบียนสง
และทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร
ลับใหเปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา 
 

 

         ขอ ๒๘   ในกรณีที่เห็น 
สมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐ
จะจัดใหมีระบบทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับข้ึนในหนวยงาน
สวนยอยดวยก็ได  และใหนํา
ความในขอ ๒๕   ขอ ๒๖  และ
ขอ ๒๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

       ขอ ๒๘    หนวยงานของรัฐอาจจัดระบบทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับสําหรับหนวยงานยอยเพ่ือใหการควบคุมดูแล 
ขอมูลขาวสารลับมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยการใชทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับ  (ทขล.๑-๓)  เหมือนกันในทุกระดับ  อาทิ  
กําหนดใหเปนระดับกระทรวง,กรม,กอง,ฝาย,งาน  และควร
แตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  ซึ่งจะเปนบุคคลที่มี
หนาที่ลงทะเบียน  ทขล.๑-๓   ในแตละลําดับชั้นลดหล่ัน
กันลงไป  เชน  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับระดับกรมอาจ 
 

     
 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 
 
สวนที่  ๒ 
การตรวจสอบ 
 

 
เปนเลขานุการกรม  นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับระดับกอง
อาจเปนหัวหนางานธุรการกอง  เปนตน 



          ขอ ๒๙    ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับเปนประธานกรรมการ
และเจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวา
สองคนเปนกรรมการ  ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฎิบัติตามระเบียบนี้และการมีอยู
ของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูใน
ทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ อยางนอยทุกหกเดือน 
และเสนอรายงานการตรวจสอบ
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น
ทราบและส่ังการตอไป 

       ขอ ๒๙     การตรวจสอบขอมูลขาวสารลับ  เปนการ 
ควบคุมขอมูลขาวสารลับเพ่ือจะใหทราบวาขอมูลขาวสารลับ
น้ัน  ยังมีอยูครบถวนถูกตองตามทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  
       (๑)  หลักเกณฑในการตรวจสอบขอมูลขาวสารลับมีดังน้ี 
             (๑.๑)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูล 
ขาวสารลับ  ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 
เปนประธาน  และเจาหนาที่อื่นอีกไมนอยกวา ๒ คน   (ระดับ
ลดหล่ันลงมาจากประธาน) และผานการตรวจสอบความ
ไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับไมต่ํากวาขอมูลขาวสารลับที่
จะตรวจสอบ 
             (๑.๒)  หวงระยะเวลาในการตรวจสอบ  ตอง
ตรวจสอบอยางนอยทุกหกเดือน หรือควรตรวจสอบเม่ือมี
การเปล่ียนตัวนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวย นอกจากน้ี
การตรวจสอบควรกระทําทุกคร้ังเม่ือเกิดการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย                        
             (๑.๓)  ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับรวบรวมผล
การตรวจสอบเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป 
     (๒)  ขอมูลขาวสารลับท่ีจะตองตรวจสอบ 
             (๒.๑)  ขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ  (ทขล.๑,๒,๓) ไดแก  การปรับ  การโอน  การยืม  
การทําลาย  มีอยูครบตามจํานวน  ตรงตามทะเบียนขอมูล 
ขาวสารลับ และไดปฏิบัติตามระเบียบหรือไม 
 

     
 

 

ระเบียบ คําแนะนํา 



   

          (๒.๒)  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณ 
หนวยงานตองมีใบตอบรับตามระเบียบนี้ 
       นอกจากหนาท่ีดังกลาวแลวคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควรพิจารณาสงขอมูลขาวสารลับที่หมดความจําเปนคืน 
เจาของเร่ืองเดิม  เพ่ือเปนการลดภาระการเก็บรักษา  และ
พิจารณายกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารน้ันดวย 
 

      ขอ ๓๐     เม่ือสงสัยวาบุคคล
ท่ีไมมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับขอมูล
ขาวสารลับไดรูหรืออาจรูถึง
ขอมูลขาวสารลับหรือเม่ือสงสัย
วามีการละเมิดการรักษาความลับ
ของขอมูลขาวสารของราชการ  
ให 
หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง   
คณะกรรมการสอบสวนโดยไม
ชักชา   
       คณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคหน่ึง  ตองเปนผูซึ่งมิไดเปน
คณะกรรมการตรวจสอบตาม 
ขอ  ๒๙ 
 

       ขอ ๓๐     การละเมิดการรักษาความลับของขอมูล 
ขาวสารของราชการคือการกระทําใด ๆ จะโดยเจตนาหรือ 
ไมก็ตาม  ที่ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัตติามระเบียบวาดวย 
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
       (๑)  คณะกรรมการสอบสวน  พึงมีหนาที่ดังน้ี 
              (๑.๑)  ประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ควบคุม 
การรักษาความปลอดภัย    
              (๑.๒)  ลดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดให
เหลือนอยที่สุด 
              (๑.๓)  สํารวจ  ตรวจสอบ  สาเหตุแหงการละเมิด  
ตลอดจนจุดออนและขอบกพรองตาง ๆ 
       (๒)  เจาหนาที่อื่น ๆ ในหนวยงานที่เกิดการละเมิด พึงมี  
หนาท่ีดังน้ี 
             (๒.๑)  ผูใดพบหรือทราบวามีการละเมิดเกิดข้ึนใน  
กรณีเปนปญหาเฉพาะหนาใหรีบดําเนินการเบ้ืองตนเพ่ือลด
ความเสียหายใหเหลือนอยที่สุดแลวรายงานใหผูบังคับบัญชา  
หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบโดยดวน 
            (๒.๒)  เจาของเร่ืองเดิมหรือเจาของขอมูลขาวสารลับ
น้ันตองพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกชั้นความลับของขอมูล 
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