
 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ  แบบรายงานผล  
การปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับ  และแบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ  รวมทั้ง
ปรับปรุงแบบใบตอบรับให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๙  ข้อ  ๒๙/๑  ข้อ  ๓๔  และข้อ  ๓๖  แห่งระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ รายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๒๙/๑  แห่งระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับตามข้อ  ๓๔  แห่งระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบใบตอบรับตามข้อ  ๓๖  แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ท้ายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วย   
การรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้แบบใบตอบรับตามแบบท้ายประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๕ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 

ห้วง
............................................................................ 

เลขที่รายงาน  
....................................... 

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

หน่วยงานที่เก็บหลักฐาน (ท่ีจะส่งรายงานนี้ไปเก็บ) 
.................................................................................. 

วันเดือนปีที่จัดท ารายงาน 
....................................................................... 

หน่วยงานที่ท ารายงาน.......................................................................................................... ............................ 
รายชื่อข้อมูลข่าวสารลับชั้น................................................. 

(ชั้นความลับ) 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ที่หนังสือ/วันเดือนปี จ านวนชุด 

และ
หมายเลขชุด 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ขอรับรองว่า ข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดแห่งระเบียบว่าด้วย 
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีอยู่จริง                          
                                            ...............................................ประธาน (นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ) 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
                                            ............................................... กรรมการ 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
                                            ...............................................กรรมการ 

                                                  (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 
 

--------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 



 
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 
 
 
 



 
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 

  



------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
แบบบันทึกการโอนและการรับโอนข้อมูลข่าวสารลับ  ชุดที่.................ของ.................ชุด 

หน้าที่...............ของ..............หน้า 
หน่วยงานที่โอนหรือเก็บหลักฐาน (ท่ีจะส่งแบบบันทึกนี้ไปเก็บ) 

..................................................................................  
วันที่เดือนปีที่โอน 

............................................. 
หน่วยงานที่รับโอน……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

ล าดับ ชื่อเรื่อง ที่หนังสือ/วันเดือนปี จ านวนชุด 
และหมายเลขชุด 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ก.ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ส่งมอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ตามรายการข้างบนนี้ 

ข.ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับมอบข้อมูลข่าวสารลับและขอ
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารลับตามรายการข้างบนนี้ 

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

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

ยศ ชื่อ และต าแหน่งของผู้โอน (ตัวบรรจง) 
............................................................................. 

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

 

--------------------------- 
(ชั้นความลับ) 

 
 
 
 



 
ใบตอบรับ 

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

 
ได้รับซองหรือภาชนะบรรจุข้อมูลข่าวสารลับ เลขที่หนังสือ....................................ลงวันที่ ........................... ....... 
จ านวน....................หน้า  ชุดที่.................................จาก ................................................................................... 
ถึง........................................................................ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ........ เดือน....... ..............พ.ศ. .......... 
เวลา ....................น. 
 
  ลงชื่อ.................................................ผู้รับ  
        (    )
  ลงชื่อ.................................................ผู้ ส่ง 
        (    ) 
 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีท่ีน าส่งโดยเจ้าหน้าที่น าสารให้รอรับใบตอบรับน ากลับคืนทันที 
 ๒. กรณีท่ีส่งโดยวิธีอ่ืนให้ผู้รับจัดการส่งใบตอบรับคืนโดยเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ: เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  
 ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
 แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  
 ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
 แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  14  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

 


