
พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ม.16 ม.26 วรรค 5

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการรกัษา

ความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.2552

ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบั

ของทางราชการ พ.ศ.2544

รปภ.เกี่ยวกบับคุคล

รปภ.เกี่ยวกบัสถานที่

รปภ.เกี่ยวกบัขอ้มูลข่าวสารลบั

ระเบยีบส านกัข่าวกรองแหง่ชาตว่ิาดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.2554

รปภ.เกี่ยวกบัการประชมุลบั

- รปภ. เกี่ยวกบัขอ้มูลข่าวสารลบั

- รปภ. เกี่ยวกบับคุคล

- รปภ. เกี่ยวกบัสถานที่

- รปภ. เกี่ยวกบัประชมุลบั



มาตรา 16

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิว่า ขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดไดห้รือไม่ ภายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และ

สมควรมีวิธีรกัษามิใหร้ ัว่ไหล ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดวิธีการ

คุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ท ัง้น้ี ตามระเบียบที่คณะรฐัมนตรีก าหนดว่า

ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ

พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540



มาตรา 26 วรรค 5

บทบญัญตัติามมาตราน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามที่

คณะรฐัมนตรอีอกระเบียบก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที่ของ

รฐัจะตอ้งท าลาย หรอือาจท าลาย โดยไม่ตอ้งเกบ็รกัษา

พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540



สิง่ที่สือ่ความหมายใหรู้ ้ เรื่องราว ขอ้เท็จจรงิ ขอ้มูล หรอื สิง่ใด ๆ  

ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น  จะท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  

หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปเอกสาร  

แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั   แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 

ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรอืเสยีง การบนัทึกโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์

หรอืวธิอีืน่ใดที่ท าใหส้ิง่ที่บนัทึกไวป้รากฏได ้

ขอ้มูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 4



ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าส ัง่ไม่ใหเ้ปิดเผย

และอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของร ัฐ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของรฐัหรือที่เกี่ยวกบั

เอกชน ซ่ึงมีการก าหนดใหม้ีชั้นความลบัเป็น ชั้นลบั ชั้นลบัมาก 

หรือชัน้ลบัที่สุด    ตามระเบียบน้ีโดยค านึงถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

หน่วยงานของรฐัและประโยชนแ์หง่รฐั ประกอบกนั

ขอ้มูลข่าวสารลบั ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษา

ความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544



มาตรา 14

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์จะเปิดเผยมิได ้

ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร ฯ 2540



มาตรา 15

ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐั อาจมีค าส ัง่มิใหเ้ปิดเผยกไ็ด ้

โดยค านึงถงึการปฏบิตัิหนา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั 

ประโยชนส์าธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวขอ้งประกอบกนั 

ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย

ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร ฯ 2540



(1)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(2)   การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการ
ฟ้องคดี  การป้องกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การ
ตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  



(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ 
ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้
ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการ
เปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร



(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน

(7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไข
อย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็น
ข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมี
ค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ



ตวัอย่าง : ขอ้มูลข่าวสารลบั



ตวัอย่าง : ขอ้มูลข่าวสารลบั



องคก์าร รปภ.

ตร.ส.
ศรภ.

สขช.

- ขอ้ 11 ตามระเบยีบ รปภ.ฯ (1 และ 2)

- ขอ้ 7 ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยั พ.ศ.2552

ขอ้ 7 (1, 2 และ 3)

2

3
1



ลบัท่ีสดุ  (TOP SECRET)

ชัน้ความลบัของขอ้มูลข่าวสารลบั  แบ่งเป็น 3 ชัน้ คอื

ประเภทชัน้ความลบั

ลบัมาก   (SECRET)          

ลบั   (CONFIDENTIAL)                

ขอ้ 12 ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบัทางราชการ พ.ศ.2544



องคป์ระกอบ

การพจิารณาใหอ้ยู่ในชัน้ความลบัใด

ความส าคญัของเน้ือหา

แหลง่ที่มาของขอ้มูลข่าวสาร

วธิีการน าไปใชป้ระโยชน์

จ านวนบคุคลที่ควรรบัทราบ

ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

หน่วยงานเจา้ของเรื่อง/ผูอ้นุมตัิ

ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบัทางราชการ พ.ศ.2544 ขอ้ 19



การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

ระเบียบส านักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมลับ

* การประชุมลับ หมายความว่าการร่วมปรึกษาหารือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
* หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ
* การรักษาความปลอดภัย ต้องค านึงถึงหลักการ

- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ ต้องผ่านการตรวจสอบ
ประวัติ พฤติการณ์บุคคล และได้รับความไว้วางใจในการ
ประชุม

- ห้ามน าเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่อง
บันทึกเสียงภาพหรือเสียงเขา้ไป/ออกจากสถานที่ประชุม
* การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 1) ก าหนดพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย 2) ด าเนินการรักษาความปลอดภัย 
3) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 4) ก าหนดวิธีปฏิบัติ
ต่อผู้มาติดต่อ 5) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 6) บรรยายหรือ
บรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับ

การประชุมลับ ข้อ 32
- ให้ผู้อ านวยการส านัก กอง  ที่จะมีการประชุมลับเป็น
ผู้รับผิดชอบ และรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 
ตามแนวทางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ และระเบียบอืน่ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ด าเนินการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยในการประชุมลับ แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมลู
ข่าวสารลับในการประชุมลับ และประสานการปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัย


