
ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลบั

ของทางราชการ พ.ศ.2544

และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ



คน

สถานที่

ข้อมูลข่าวสารลบั

• ไว้วางใจได้

• มีจิตส านึก รปภ.

• มั่นคง ปลอดภัย

• ควบคุมการเข้าถงึ

• ควบคุมได้

• ตรวจสอบได้

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลบั



ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของ
ทางราชการ พ.ศ.2544
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิม่เติม

รปภ.เกีย่วกบับุคคล

รปภ.เกีย่วกบัสถานที่

รปภ.เกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารลบั

ระเบียบ : การรักษาความปลอดภัย



ผู้เข้าถงึส่ิงทีเ่ป็นความลบัของราชการ

ผ่านการตรวจสอบประวตัิ
และพฤติการณ์บุคคล

ใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.4)

ทะเบยีนความไว้วางใจ (รปภ.5)

บันทกึรับรองการรักษาความลบัเม่ือเข้ารับการปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นภารกจิหรือต าแหน่งหน้าที ่(รปภ.3)

บันทกึรับรองการรักษาความลบัเม่ือพ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นภารกจิหรือต าแหน่งหน้าที ่(รปภ.6)



ระเบียบการรักษาความลบัฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

แกไ้ขเพ่ิมเติม

ใบตอบรับบันทึกการโอน/รับโอน

แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั

แบบรายงานผลการปฏิบัตเิกีย่วกบั
ข้อมูลข่าวสารลบั ประจ าปี พ.ศ. ...........

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544



บช.ส.
ศรภ.

สขช.

องค์การ รปภ.



กรอบบรรยาย

ที่มาของระเบียบ

อ านาจหน้าทีข่องหัวหน้าหน่วยงาน

การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั

การด าเนินการตามระเบียบฯ

โทษตามกฎหมาย



มาตรา 16

ที่มาของระเบียบ

❖ มาตรา 7 (ราชกจิจานุเบกษา)
❖ มาตรา 9 (ศูนย์ข้อมูลฯ)
❖ มาตรา 11 (ร้องขอ)
❖ มาตรา 26

(เอกสารประวัติศาสตร์)

➢ มาตรา 14
➢ มาตรา 15

เปิดเผย ไม่เปิดเผย



ข้อมลูข่าวสารของราชการ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์จะเปิดเผยมิได้

ข้อมลูข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย

มาตรา 14

มาตรา 15
ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
หน่วยงานของรฐัหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั อาจมีค าสัง่ มิให้เปิดเผยกไ็ด้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกนั



มาตรา 15

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ     
หรือการคลงัของประเทศ

(2) การเปิดเผยจะท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคไ์ด้ ไม่ว่าจะเก่ียวกบัการฟ้อง
คดี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมลูข่าวสารหรือไม่กต็าม  

(3) ความเหน็หรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการ
เร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทัง้น้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน 
ข้อเทจ็จริง หรือข้อมลูข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเหน็
หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว



มาตรา 15

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภยั
ของบคุคลหน่ึงบคุคลใด

(5) รายงานการแพทยห์รือข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล 
ซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรกุล า้สิทธิส่วนบคุคลโดยไม่สมควร

(6) ข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย
หรือข้อมลูข่าวสารท่ีมีผูใ้ห้มาโดยไม่ประสงคใ์ห้ทางราชการ
น าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น

(7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา



ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ   จะก าหนด
เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการ
มีค าสัง่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดลุพินิจโดยเฉพาะ
ของเจ้าหน้าท่ีของรฐัตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผู้ขอ
อาจอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ได้ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี

มาตรา 15



อายกุารจดัเกบ็ข้อมลูข่าวสารลบั

ข้อมลูข่าวสารลบั ครบอายกุ าหนด

➢ ส่งบญัชีเอกสารลบั ท่ีจะขอขยาย
ระยะเวลาไม่เปิดเผย + เหตผุล

➢ ขออนุมติัต่อผูมี้อ านาจ
(ก่อนครบอาย ุ3 เดือน)

เปิดเผย
(ไว้ใช้ประโยชน์)

ไม่เปิดเผย
(คราวละไม่เกิน 5 ปี)

➢ ท าความตกลงกบัส านักหอฯ
➢ ส่งบญัชีเอกสาร (แบบ 22)

ส่งมอบส านักหอฯ 
(แบบ 21)

ขอเกบ็เอง



แสดงการยกเลิกชัน้ความลบั

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง
ชุดท่ี...........ของ............ชุด
หน้าท่ี.........ของ..........หน้า

ครบก าหนด 20 ปี

ลบั

ลบั

หนังสือราชการ



ความเช่ือมโยง
: พ.ร.บ.ข้อมลูฯ

มาตรา 14

ไม่ประสงคจ์ะเกบ็ / ท าลาย

มาตรา 15

ครบอายุ

ต่อผูมี้อ านาจอนุมติั

คราวละไม่เกิน 5 ปี



ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าส่ังไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของ รัฐ ไม่ ว่ าจะ เ ป็นเ ร่ืองที่ เ กี่ ยวกับ การ
ด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกบัเอกชน ซ่ึงมีการก าหนดให้
มีช้ันความลับเป็น ช้ันลับ ช้ันลับมาก หรือช้ันลับที่สุด    
ตามระเบียบนี ้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐ ประกอบกนั

ข้อมูลข่าวสารลบั



ผลกระทบหากร่ัวไหล

กระทบต่อสถาบันพระมหากษตัริย์

ความมั่นคงแห่งชาต,ิ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

ปฏิบัตงิานไม่ส าเร็จ, การบังคบัใช้ กม.ไม่มีประสิทธิภาพ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ประโยชน์ส่วนบุคคล, ความปลอดภัยของบุคคล 
(เวชระเบียน, ประวติัส่วนบุคคล, ค ำใหก้ำรพยำน, เร่ืองร้องเรียน, 

ควำมเห็นของบุคคล ฯลฯ)

กม. ก าหนดให้เป็น “ความลบั” (ส ำนวนคดี, ลิขสิทธ์ิ)



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ให้เหตุผลประกอบการก าหนดช้ันความลบั

นทบ./ผู้ช่วย นทบ.
จนท.น าสาร
คกก.ตรวจสอบ
คกก.ท าลาย
คกก.สอบสวน

ส่งช่องทางอ่ืน
ยืมระหว่างหน่วยงาน
เปิดเผย
ท าลาย “ลบัทีสุ่ด”



❑ ให้รอง............. เป็นผู้มีอ านาจก าหนดช้ันความลับของข้อมูล
ข่าวสารช้ันลบัทีสุ่ด ลบัมาก และลบั

❑ ให้ผู้อ านวยการส านัก กอง หน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจ
ก าหนดช้ันความลบัของข้อมูลข่าวสารช้ันลบัทีสุ่ด ลบัมาก และลบั

❑ ให้ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจ
ก าหนดช้ันความลบัของข้อมูลข่าวสารช้ันลบัมาก และลบั

ผู้มีอ านาจก าหนดช้ันความลบั
(หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย)



ลบัทีสุ่ด  (TOP SECRET)

ลบัมาก   (SECRET)          

ลบั   (CONFIDENTIAL)

ประเภทช้ันความลบั



❑ ให้เลขานุการกรม เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบัของกรม........... และ
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฝ่ายสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม 
เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบัของกรม.............

ให้เลขานุการกรม เสนอรายช่ือข้าราชการในส านักงานเลขานุการ
กรม ระดับไม่ต ่ากว่าช านาญงาน ที่ได้รับรองความไว้วางใจ เป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของกรม........... กรณีจ าเป็นต้องมีผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมากกว่าที่ก าหนด และเสนอรายช่ือ
เจ้าหน้าที่น าสาร ให้อธิบดีกรม............. แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั
(หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ง)



❑ ให้ผู้อ านวยการส านัก กอง หน่วยงานเทยีบเท่า แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป หรือข้าราชการที่มีต าแหน่งระดับเดียวกนั เป็นนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลบัของส านัก กอง หน่วยงานเทยีบเท่า และแต่งตั้งข้าราชการที่
ได้รับการรับรองความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลบัของส านัก กอง หน่วยงานเทียบเท่า ได้ตามความจ าเป็น

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั
(หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ง)



นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั : หน้าที่

จดัให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั (ทขล.1,2,3)

บันทกึการด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั

ลงลายมือช่ือ “รับ” ในใบตอบรับ และส่งคืน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั

ประธานคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลบั



ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั

ทะเบียนรับ
(ทขล.1)

ทะเบียนส่ง
(ทขล.2)

ทะเบยีนควบคุมข้อมูลข่าวสารลบั 
(ทขล.3)



เลขทีรั่บ เลขทีห่นังสือ 
วนั เดือน ปี

ช้ัน
ความลบั

จาก ถึง เร่ือง ลงช่ือ หมายเหตุ

* ลงเลขท่ีรับ  
ต่อเน่ืองกนั

* ลงวนัท่ีคัน่
กรณีข้ึน        
วนัใหม่

ทะเบียนรับ (ทขล.1)



เลขทีส่่ง ช้ัน
ความลบั

จาก ถึง เร่ือง ลงช่ือ หมายเหตุ

* ลงเลขท่ีส่ง     
ต่อเน่ืองกนั

* ลงวนัท่ีคัน่
กรณีข้ึนวนัใหม่

ทะเบียนส่ง (ทขล.2)



ล าดบั เลขทีส่่ง เลขทีรั่บ ช้ันความลบั หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง

การด าเนินการ

- แจง้เหตุผลของกำรก ำหนดชั้นควำมลบั 
(หน่วยงำนเจำ้ของเร่ือง) 

- บนัทึกกำรปรับช้ันความลบั
- บนัทึกกำรโอน
- บนัทึกกรณีส่งแล้วไม่มผู้ีรับ
- บกัทึกกำรยืม
- บนัทึกกำรท าลาย
- บนัทึกกรณีสูญหาย

ขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกใน ทขล.3
ช่องกำรด ำเนินกำรมี 7 กรณี

ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลบั (ทขล.3)



การบันทกึเหตุผลย่อ
ในทะเบียนควบคมุข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3)

ล ำดบั
ที่

เลขทีส่ง่ เลขทีร่บั ช ัน้ควำมลบั หนว่ยงำน
เจำ้ของเรือ่ง

กำรด ำเนนิกำร

1 ลงเลขทีส่่ง
จาก
ทะเบียนส่ง

- ลบั “เร่ืองอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบ”     
15 (2) 

“การเปิดเผยก่อให้เกดิ
อนัตรายต่อบุคคลผู้ให้
ข้อมูล” 15 (4)

“เป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล” 15 (5)

“เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์
ให้เปิดเผย” 15 (6)



จดัท า ส่ง/รับ ส าเนา/แปล

ปรับ

เกบ็รักษา

โอน

ยืมสูญหาย

ท าลาย

ตรวจสอบ ฉุกเฉิน

การด าเนินการ

เปิดเผย



การจดัท า (หน่วยงานเจ้าของเร่ือง)
ผู้มีหน้าทีเ่กีย่วข้อง

▪ ผู้มอี านาจก าหนดช้ันความลบั  
▪ ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการจัดท า       
▪ นายทะเบยีนข้อมูลข่าวสารลบั

องค์ประกอบในการ
ก าหนดช้ันความลบั

การให้เหตุผลประกอบการ
ก าหนดช้ันความลบั

ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้อง
เปิดเผย

▪ ความส าคญัของเน้ือหา
▪ แหล่งที่มาของข้อมูล
▪ วธีิการน าไปใช้ประโยชน์
▪ จ านวนบุคคลที่ควรทราบ
▪ ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
▪ หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/ผู้อนุมัติ

▪ ผู้ก าหนดช้ันความลบั
เป็นผู้แจ้งเหตุผล

▪ นายทะเบยีนฯ บันทกึใน ทขล.3
ช่องการด าเนินการ

▪ มาตรา  14
▪ มาตรา  15



องค์ประกอบ
การพจิารณาให้อยู่ในช้ันความลบัใด

ความส าคญัของเน้ือหา
แหล่งทีม่าของข้อมูลข่าวสาร
วธีิการน าไปใช้ประโยชน์

จ านวนบุคคลทีค่วรรับทราบ
ผลกระทบหากมกีารเปิดเผย

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง/ผู้อนุมตัิ



การจดัท าข้อมลูข่าวสารลบั

ก าหนดช้ันความลบั + ให้เหตุผลประกอบการก าหนด            
ช้ันความลบั  โดยผู้มีอ านาจก าหนดช้ันความลบั

เหตุผลฯ มาตรา 14,15 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
และองค์ประกอบในการพจิารณาก าหนดช้ันความลับ

เหตุผลย่อ
เพ่ือบันทึกในช่องการ
ด าเนินการใน ทขล.3

เหตุผลมีรายละเอยีดมาก
บันทกึเหตุผลละเอยีดไว้ระหว่างใบปก
กบัหน้าแรกของข้อมูลข่าวสารลบัน้ัน



ก าหนดชัน้ความลบั + ให้เหตผุลประกอบการก าหนดชัน้ความลบั                                  
โดยผูมี้อ านาจก าหนดชัน้ความลบั

การจดัท าข้อมลูข่าวสารลบั

มาตรา 14
มาตรา 15

# บนัทึกทะเบียนส่ง (ทขล.2) และทะเบียนควบคมุฯ (ทขล.3)   
# บนัทึกเหตผุลย่อในช่องการด าเนินการ ทขล.3
# กรณีส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน  ต้องบรรจซุอง 2 ชัน้/แนบใบตอบรบั
# กรณีส่งภายในบริเวณหน่วยงาน/น าเรียนผู้บงัคบับญัชา  
ให้ใช้ใบปกปิดทบัข้อมลูข่าวสารลบั

แสดงเคร่ืองหมายชัน้ความลบั

คมุชดุ คมุหน้าข้อมลูข่าวสารลบั

ลบั

ลบั

หนังสือราชการ

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง
ชุดที.่....1......ของ......2......ชุด
หน้าที.่....1....ของ.....2.....หน้า

นายทะเบยีนฯ หรือผูช่้วยฯ 



ความส าคญั : คุมชุด/คุมหน้า

ควบคุม

ตรวจสอบ

จ านวนชุด จ านวนหน้า



การส่งข้อมูลข่าวสารลบั
ออกนอกบริเวณหน่วยงาน

แนบใบตอบรบั

ใบตอบรบั

ขา้พเจา้ (ยศ, ชื่อ)................................ในฐานะ              นายทะเบียนขอ้มลูขา่วสารลบั             

ผูช้ว่ยนายทะเบียนขอ้มลูขา่วสารลบั

ผูร้บัตามจา่หนา้

ไดร้บัซองหรือภาชนะบรรจขุอ้มลูขา่วสารลบั  เลขท่ีหนงัสือ.........................ลงวันท่ี...............................

จ านวน.................หนา้  ชดุท่ี..............จาก...................................................ถึง................................................

ไวเ้รียบรอ้ยแลว้  เมื่อวันท่ี.................เดือน.................พ.ศ. .................เวลา.................. น.

ลงชื่อ...................................................ผูร้บั

(                                     )

ลงชื่อ.........................................................ผูส้ง่

(                                     )

หมายเหต ุ 1. กรณีท่ีน าสง่โดยเจา้หนา้ท่ีน าสาร ใหร้อรบัใบตอบรบัน ากลบัคืนทันที

2. กรณีท่ีสง่โดยวิธีอ่ืน ใหผู้ร้บัจัดการสง่ใบตอบรบัคืนโดยเร็ว

บรรจซุอง/ภาชนะ ทึบแสง 2 ชัน้





แถบกำวชนิดใส



ห้ามระบุ ช้ันความลบั/ช่ือเร่ืองของข้อมูลข่าวสารลบั
แนบใบตอบรับ  ไว้ที่หน้าซองช้ันใน                       

ใบตอบรับ

ขำ้พเจำ้ (ยศ, ช่ือ)................................ในฐำนะ                        นำยทะเบียนขอ้มูลข่ำวสำรลบั             
ผูช่้วยนำยทะเบียนขอ้มูลข่ำวสำรลบั
ผูรั้บตำมจ่ำหนำ้

ไดรั้บซองหรือภำชนะบรรจุขอ้มูลข่ำวสำรลบั  เลขท่ีหนงัสือ...............................ลงวนัท่ี...............................
จ ำนวน.................หนำ้  ชุดท่ี..............จำก...................................................ถึง...............................................
ไวเ้รียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี.................เดือน.................พ.ศ. .................เวลำ.................. น.

ลงช่ือ.........................................................ผูรั้บ
(                                                         )

ลงช่ือ.........................................................ผูส่้ง
(                                                         )

หมำยเหตุ 1.  กรณีท่ีน ำส่งโดยเจำ้หนำ้ท่ีน ำสำร ใหร้อรับใบตอบรับน ำกลบัคืนทนัที
2.  กรณีท่ีส่งโดยวธีิอ่ืน  ใหผู้รั้บจดักำรส่งใบตอบรับคืนโดยเร็ว

ผู้ส่ง ผู้ส่ง
ผู้ส่ง ผู้ส่ง ผู้ส่ง ผู้ส่ง

ผู้ส่ง

ผู้รับ

ผู้รับ ผู้รับ ผู้รับ ผู้รับ

ผู้รับ



ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบั

ลบั

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบัมาก

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบัมาก

ลบัทีสุ่ด

ลบัทีสุ่ด

ต้องใช้ใบปกปิดข้อมูลข่าวสารลบั  ตามช้ันความลบัของข้อมูลข่าวสาร

การส่งข้อมูลข่าวสารลบั
ภายในบริเวณหน่วยงาน



การส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน

โดยเจ้าหน้าที่น าสาร                    

ทางถุงเมล์การทูต

ทางไปรษณย์ี

ทางโทรคมนาคม



การรับข้อมูลข่าวสารลบั

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั หรือผู้ช่วยฯ ด าเนินการ

➢ ลงลายมือช่ือในใบตอบรับ และส่งคืนให้กบัหน่วยงานผู้ส่ง
➢ ลงทะเบียนรับ (ทขล.1) และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลบั 

(ทขล.3) ก่อนแจกจ่ายให้กบัผู้มีหน้าทีเ่กีย่วข้อง

*  กรณส่ีงให้ผู้รับตามจ่าหน้า  ผู้รับต้องแจ้ง
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั  ด าเนินการลงทะเบียนด้วย



การส าเนาและการแปล
หน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารลับอยู่ สามารถส าเนาเพิม่เติม แปล   

การเข้ารหัส หรือการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารลับเองได้ โดยต้องบันทึกรายละเอียด       
ไว้ทั้งที่ฉบับต้นและฉบับส าเนา

หน่วยงำนเจำ้ของเร่ือง
ชุดท่ี.....10.....ของ.....15.....ชุด
หนำ้ท่ี... 1.....ของ.....3....หนำ้

คุมชุด

(ช่ือส่วนงานทีจ่ัดท า)
ส าเนา หรือแปลจากเอกสารชุดที.่...10....
จ านวนชุดทีส่ าเนา/แปล..............ชุด
(ยศ,ช่ือ,ต าแหน่งของผู้ด าเนินการ)

(วนั เดือน ปี  ทีส่ าเนา/แปล/การรหัส)  

ลบั

ลบั

หนังสือราชการ



การปรับช้ันความลบั  
(ลด เพิม่ หรือยกเลกิช้ันความลบั)

โดยผู้มีอ านาจก าหนดช้ันความลบัของหน่วยงานเจ้าของเร่ือง

ต้องแจ้งหน่วยงานอ่ืนทีไ่ด้รับการแจกจ่าย
ทราบและแก้ไขช้ันความลบัให้ตรงกนั

ผู้บังคบับัญชาตามสายการบังคบับัญชา                                
มีอ านาจปรับช้ันความลบั แต่ต้องแจ้งให้                                
ผู้ก าหนดช้ันความลบัเดมิทราบด้วย



การยกเลกิช้ันความลบั
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง

ชุดที.่..........ของ............ชุด
หน้าที.่........ของ..........หน้า

ยกเลกิช้ันความลบั ตั้งแต่.........................
โดยอ านาจของ (ผู้ส่ังยกเลกิช้ันความลบั)

ลบั

ลบั

หนังสือราชการ



ลบั

ลบั
ลบัมาก

การปรับลดช้ันความลบั
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง

ชุดที.่..........ของ............ชุด
หน้าที.่........ของ..........หน้า

ลบัมากปรับเป็นช้ัน....ลบั.... เม่ือ......................
โดยอ านาจของ (ผู้ส่ังปรับช้ันความลบั)

หนังสือราชการ



การปรับช้ันความลบั “ล่วงหน้า”  

๏ เป็นการลดช้ัน หรือ ยกเลกิช้ันความลบั
๏ เพ่ือคล่องตัวในการบริหารข้อมูลข่าวสารลบั 

วธีิการ
*  เวลาผ่านพ้น  *  เหตุการณ์ส้ินสุด  *  กระบวนการเสร็จส้ิน

บันทึก ทขล.3

๏ ไม่ต้องขีดฆ่าช้ันความลบัเดมิ หรือแสดงช้ันความลบัใหม่    
แต่ให้แสดงข้อความแทน ไว้ใกล้ช้ันความลบัเดมิ  

มต ิครม. (11 มีนาคม 2546)

เร่ืองที่เสนอ ครม. พจิารณาให้
ปรับช้ันความลบั 

และยกเลกิช้ันความลบัล่วงหน้า  
ตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความลบัของทาง
ราชการ พ.ศ.2544



ยกเลกิช้ันความลบั ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.10

* วนั.เดือน.ปี : ส้ินสุด / เสร็จส้ิน

ปรับเป็นช้ัน ลบั ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66    
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.10

* เหตุการณ์ : ผ่านพ้นไป / เสร็จส้ิน / ยุติแล้ว

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือเสร็จส้ินการประชุม วนัที.่.......
โดย นายประชา คนไทย ผอก.10 

ปรับเป็นช้ัน “ลบั” เม่ือ...(VIP)...เดนิทางกลบั
โดย นายประชา คนไทย ผอก.10 

* กระบวนการ : เสร็จส้ิน ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ / แจ้งผู้มส่ีวนได้เสียทราบ
ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสอบสวน

ยกเลกิช้ันความลบั นับแต่วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา

ยกเลกิช้ันความลบั นับแต่วนัที่คณะรัฐมนตรีมมีติ



การปรับช้ันความลบัล่วงหน้า

ยกเลกิช้ันความลบั                                   
นับแต่วนัที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
หรือยกเลกิช้ันความลบั                                   
นับแต่วนัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
โดยอ านาจของ (ต าแหน่งของผู้ส่ังการ)

ลบั

ลบั หน่วยงานเจ้าของเร่ือง
ชุดที.่..........ของ............ชุด
หน้าที.่........ของ..........หน้า

หนังสือราชการ



เกบ็ในสถานทีป่ลอดภัย   
ตู้เอกสารทีมี่กญุแจมั่นคง 
หรือสถานที่ทีเ่หมาะสม

การเกบ็รักษา 

ไม่วางหรือจัดเกบ็

ในส่ือบันทึกข้อมูล

ที่เส่ียงต่อการรักษา

ความปลอดภัย



การโอน 

การเปลีย่นแปลง โยกย้ายโครงสร้าง ภารกิจ

ขออนุมัต ิหน.หน่วยงาน
บันทกึการโอน/รับโอน

จดแจ้งใน ทขล.3



การยืม 

หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเร่ือง พจิารณา

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเร่ืองก่อน
(กรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นเจ้าของเร่ือง)

ผู้ยืมต้องปฏิบัตติามระเบียบนีไ้ด้

นายทะเบียนฯ แจ้งใน ทขล.3



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลบัของราชการ 

- เจา้หนา้ท่ีรฐัตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 (เจา้ของเรือ่ง/ผ ูบ้งัคบับญัชา)

- เจา้หนา้ท่ีรฐัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2542

ออกตามความใน พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสารฯ

- คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการของหน่วยงาน

➢ หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผ ูมี้อ านาจหนา้ท่ี

โดยมอบหมายให้

➢ เปิดเผยตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ (กวฉ.)

ค าวินิจฉยัใหเ้ปิดเผยโดยไมมี่ขอ้จ ากดัใด 

หน่วยงานเจา้ของเรือ่งตอ้งยกเลิกชัน้ความลบั กอ่นเปิดเผย



การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั 

วตัถุประสงค์

✓ ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารลบั ตามทะเบียน

✓ ความถูกต้องในการปฏิบัต ิตามระเบียบฯ

▪ ส ารวจความจ าเป็นใช้ประโยชน์ (ท าลาย/ส่งคืนเจ้าของเร่ือง)

▪ ส ารวจอายุการจดัเกบ็ (ต่ออายุ/ส่งหอจดหมายเหตุฯ/ท าลาย)



การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั 

วธีิการ

✓ ตรวจสอบอย่างน้อยทุก 6 เดือน จากทะเบียน ทขล.

✓ คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย
1)  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั    ประธานกรรมการ
2)  เจ้าหน้าที่ อกีไม่น้อยกว่า  2 คน   กรรมการ



การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั

นายทะเบียนฯ กลาง

หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงานย่อย

1) ขออนุมัติ

4) รายงานผล

2) แจ้งด าเนินการ

3) รายงานผล



(ตวัอย่างค าสัง่)

แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูล

ข่าวสารลบั



การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั

แบบรายงาน 
ตาม “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”

ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ทุก 6 เดือน  

ต่อ กขร. มี.ค. ของทุกปี

(แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั)

(แบบรายงานผลการปฏิบัตเิกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารลบั ประจ าปี  พ.ศ. .....)



แบบรายงาน 
“ผลการปฏิบัตเิกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารลบั ประจ าปี พ.ศ. ......................”

❑ ทีม่อียู่จริง ทั้งหมด

❑ ทีม่อียู่จริง ในรอบปี 

❑ การปรับช้ันความลบั

❑ การร่ัวไหลหรือสูญหาย

❑ การท าลาย

❑ การขอขยายเวลาการส่งมอบ ตาม ม.26

❑ ค าขอให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลบั



ผู้ทราบข้อเทจ็จริง

- เจ้าของเร่ือง
- นายทะเบียน/ผช.
- กก.ตรวจสอบ
- อ่ืน ๆ

1. ตั้ง กก.สอบสวน
2. ทบทวนมาตรการ
ป้องกนัเกดิซ ้า

ผบ./หน.หน่วยงาน

นายทะเบียน
จดแจ้งใน ทขล.3

กรณสูีญหาย/ร่ัวไหล



การท าลายข้อมูลข่าวสารลบั

วธีิการ

✓ ขออนุมัตกิารท าลาย ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

✓ คณะกรรมการท าลาย  ประกอบด้วย
1)  นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั    ประธานกรรมการ
2)  เจ้าหน้าที่ อกีไม่น้อยกว่า  2 คน   กรรมการ

✓ ส่งรายช่ือ น. ให้ส านักหอจดหมายเหตุฯ พจิารณา
คุณค่าเกบ็รักษาเป็นเอกสารประวตัศิาสตร์



การท าลายข้อมูลข่าวสารลบั

วธีิการ

✓ ส านักหอจดหมายเหตุฯ แจ้งการพจิารณา
1) ขอเกบ็ ให้ส่ง น. (ยกเลกิช้ันความลบัก่อน)   
2) ไม่ขอเกบ็ ให้ท าลาย 

✓ จดัท าใบรับรองการท าลาย เกบ็ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

✓ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั แจ้งใน ทขล.3



นายทะเบียนฯ กลาง

หน่วยงานย่อย

1) ขออนุมัติ

4) เสนอ

2) แจ้งด าเนินการ

3) ส่งบัญชี น. (แบบ 25)

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

8) แจ้งผล
5)

6)

9) ส่ง น. / ท าลาย

การท าลายข้อมูลข่าวสารลบั

หัวหน้าหน่วยงาน

7) รายงานผล



(ตวัอย่างค าสัง่)

แต่งตัง้
คณะกรรมการ

ท าลาย       ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ



หัวหน้าหน่วยงาน  สามารถส่ังท าลายข้อมูลข่าวสารลบั                  
ช้ัน “ลบัทีสุ่ด” โดยไม่ต้องส่งส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
พจิารณาคุณค่าในการเกบ็รักษา                                      
เฉพาะกรณี

➢ การเกบ็รักษาไว้จะเส่ียงต่อการร่ัวไหล 
อนัจะก่อให้เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรง

➢ มีความจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องท าลาย

การท าลายข้อมูลข่าวสารลบั



กรณีไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  (หน่วยงานครอบครอง)

ข้อจ ากดั (การท าลาย)  

➢ การส่งไปยงัส านักหอฯ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารทีพ่ร้อมทีจ่ะเปิดเผยต่อ
สาธารณะ (ขณะทีห่น่วยงานอ่ืน ๆ ยงัเกบ็รักษาเป็นข้อมูลข่าวสารลบั)

➢ ก่อนส่งส านักหอฯ ต้องยกเลกิช้ันความลบั 

(หน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าของเร่ืองจะยกเลกิช้ันความลบัไม่ได้)
แนวทางปฏิบัติ

ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเร่ือง

ข้อมูลข่าวสารลบั ยงัไม่ครบอายุก าหนด 
(ไม่ประสงค์เกบ็รักษา)



การปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน 

แผนการเคล่ือนย้าย

แผนการพทิกัษ์รักษา

แผนการท าลาย



จัดท าก าหนดช้ันความลบั + ให้เหตุผล + ส่ง

ปรับช้ันความลบัพจิารณาปรับ + แจ้ง แก้ไข

ส าเนา/แปล

รับ

บนัทกึควบคุมการแจกจ่าย บนัทกึควบคุมการแจกจ่าย

โอนบันทกึการโอน/รับโอน บันทกึการโอน/รับโอน

ยืมพจิารณาให้ยืม ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเร่ือง

ตรวจสอบตรวจสอบ + รายงาน ตรวจสอบ + รายงาน

สูญหายด าเนินการตามกระบวนการ ด าเนินการตามกระบวนการ

ท าลายด าเนินการตามกระบวนการ ส่งคืนเจ้าของเร่ือง/หารือ

เปิดเผยพจิารณาเปิดเผย หารือเจ้าของเร่ือง ม.12

เจ้า
ขอ

งเรื่
อง

ครอบครอง



โทษตามกฎหมาย

วนัิยและการรักษาวนัิย

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายอาญา / กฎหมายแพ่ง

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์



เวบ็ไซต์ : องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
https://www.secnia.go.th



ขอบคณุค่ะ...



 
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 
  

 


