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คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกบัข้อมูลข่ำวสำรลับ 
 

 เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลข่าวสารลับหน่วยงานของรัฐไม่ให้สูญหาย ถูกท าลาย 
เปลี่ยนแปลง หรือรั่วไหล  และป้องกันการเข้าถึงของผู้ท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี  หน่วยงานของรัฐควร
ปฏิบัติดังนี ้
 1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนี ้
  1.1 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  มี
หน้าท่ีดังนี้ 

 ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และจัดให้มีทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ ซึ่งประกอบด้วย ทะเบียนรับ (ทขล.1) ทะเบียนส่ง (ทขล.2) 
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3)   

 จัดเก็บแบบทะเบียนต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารลับท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล
ให้ปลอดภัย 

 เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ของหน่วยงานของรัฐท่ีติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็น
ประจ า 

 ประสานผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจ (เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย) ในการก าหนดบุคคลท่ีจะเข้าถึงชั้นความลับ และบันทึกชื่อไว้ใน
ทะเบียนความไว้วางใจ ท่ีก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี (ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552) 

 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับ หรือได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

  1.2 ผู้มีอ านาจในการก าหนดชั้นความลับ   
  1.3 คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งมีนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็น
ประธาน และเจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการท้ังสองชุดดังกล่าวเป็นคน
ละชุดกันยกเว้นประธานกรรมการ  
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คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบ การมีอยู่
ของข้อมูลข่าวสารลับตามทะเบียนข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อยทุก 6 เดือน และข้อมูลข่าวสารลับท่ีไม่
ประสงค์จะเก็บรักษา และข้อมูลข่าวสารลับท่ีครบอายุการเก็บรักษาตาม มาตรา14 และ มาตรา 15 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 2. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อาจมอบหมาย
การก าหนดชั้นความลับให้ผู้ใต้บังคับบญัชาได้ โดยมีค าสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.1 การก าหนดชั้นความลับและแสดงเหตุผล  
                 2.1.1 การก าหนดชั้นความลับต้องค านึงถึงข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา14 ,15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  ท่ีก าหนดให้พิจารณาถึง
องค์ประกอบในการก าหนดชั้นความลับดังต่อไปนี้ 

1)  ความส าคัญของเนื้อหา  
2)  แหล่งที่มาของข้อมูล  
3)  วิธีการน าไปใช้ประโยชน์  
4)  จ านวนบุคคลท่ีรับทราบ  
5)  ผลกระทบหากมีการเปิดเผย   
6)  หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในฐานะเจ้าของเร่ืองหรือผู้ 

อนุมัติในการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
             2.1.2 การแสดงชั้นความลับต้องให้เห็นเด่นชัด ท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีมีสภาพ
เป็นกระดาษ เอกสารม้วน หรือพับ จานบันทึก แถบบันทึก หรือข้อมูลข่าวสารลับท่ีอยู่ในรูปแบบ
อื่น ๆ 
    2.1.3 การปรับชั้นความลับ (ปรับลด เพิ่ม หรือยกเลิกชั้นความลับ) ต้อง
กระท าโดยผู้ก าหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอื่นท่ี
ได้รับการแจกจ่ายทราบ  เพื่อแก้ไขชั้นความลับด้วยทุกครั้ง  
  2.2 การจัดท าข้อมูลข่าวสารลับ ควรด าเนินการ ดังนี้ 
             2.2.1 ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และจ ากัดให้ทราบเท่าท่ีจ าเป็น 
ซึ่งบุคคลผู้นั้นต้องได้รับความไว้วางใจไม่ต่ ากว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
             2.2.2 การจัดท าต้องท าในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
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             2.2.3 กระดาษหรือวัสดุ ท่ีอยู่ในกระบวนการจัดท าข้อมูลข่าวสารลับ เช่น 
กระดาษร่าง กระดาษคาร์บอน ให้ท าลายทันทีท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อย ถ้าเป็นการจัดท าท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการลบ หรือท าลาย จนไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หากไม่
ท าลายต้องเก็บรักษาในท่ีปลอดภัย เช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ 
             2.2.4 ข้อมูลข่าวสารลับที่มีสภาพเป็นเอกสาร ให้แสดงชื่อหน่วยงาน
ส่วนย่อยและหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เลขท่ีชุดของจ านวนชุดท้ังหมด เลขท่ีหน้าของจ านวนหน้ า
ท้ังหมด ไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ ในส่วนท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น มุมขวาด้านบนของเอกสาร 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารลับชุดใดได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ใด การบันทึกจ านวนหน้า
เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลข่าวสารลับนั้นเป็นหน้าใดของจ านวนท้ังหมดกี่หน้า หากมีการสูญหายไปหน้า
ใดหน้าหนึ่ง จะได้ทราบและสามารถติดตามหาผู้ละเมิดและหาทางลดหรือแก้ไขความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นได้ 
  2.3 หน่วยงานของรัฐท่ีครอบครองข้อมูลข่าวสารลับใดอยู่ หมายรวมถึงฉบับท่ีตน
เป็นเจ้าของเรื่อง หรือฉบับท่ีได้รับการแจกจ่ายมาจากหน่วยงานอื่น ให้รับผิดชอบในการจัดท า
ส าเนาเพิ่มเติม หรือการแปล ได้เอง โดยให้บันทึกจ านวนท่ีส าเนาเพิ่ม และท าบัญชีรายการแจกจ่าย
ไว้ด้วย เพื่อการควบคุมและตรวจสอบกรณีเกิดการละเมิดการรักษาความลับ หรือเมื่อข้อมูล
ข่าวสารลับร่ัวไหล 
  2.4 การโอนข้อมูลข่าวสารลับจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้โอน และผู้รับโอนได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และต้องด าเนินการโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อ
ด าเนินการแล้วท้ังผู้โอน และผู้รับโอน ต้องรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของตนทราบ 
       การโอนข้อมูลข่าวสารลับระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือการโอนข้อมูลข่าวสาร
ลับภายในหน่วยงานเดียวกัน ควรปฏิบัติดังนี้ 
            1. เจ้าหน้าท่ีผู้โอน และผู้รับโอนต้องจัดท าบันทึกการโอน และบุคคล
ดังกล่าวต้องได้รับความไว้วางใจไม่ต่ ากว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
            2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ต้องจดแจ้งการโอนในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) 
  2.5 การส่ง การรับ ข้อมูลข่าวสารลับ ด าเนินการดังนี้ 
       การส่งข้อมูลข่าวสารลับ 
             2.5.1 การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานให้ใช้ใบปกข้อมูล
ข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ  เพื่อให้ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นข้อความภายใน และเป็น
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การเตือนให้รักษาความลับของทางราชการ ผู้ส่งต้องกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  และได้รับ
ความไว้วางใจไม่ต่ ากว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
             2.5.2 การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน หมายความรวมถึง
การส่งให้แก่หน่วยงานอื่น และการส่งให้หน่วยงานเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกัน ควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
           1)  ข้อมูลข่าวสารลับต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้น และให้แนบใบ
ตอบรับไว้ท่ีหน้าซองชั้นในของข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
           2)  บนซองชั้นใน ให้จ่าหน้า 
         - ระบุเลขท่ีหนังสือน าส่ง 
         - ชื่อหรือต าแหน่งผู้รับ 
         - หน่วยงานผู้ส่ง 
         - ท าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
             3)  ผู้ปิดผนึกซอง ต้องเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ี การปิดผนึก และลง
ลายมือชื่อของผู้ปิดผนึกไว้บนรอยปิดผนึกของซอง และใช้แถบกาวชนิดใสปิดทับ เพราะแถบกาวใส
จะช่วยให้สามารถตรวจสอบร่องรอยการลอบเปิดซอง หรือห่อชั้นในได้ง่าย 
            4)  บนซองชั้นนอก ให้จ่าหน้าเหมือนซองชั้นใน แต่ไม่ต้องแสดงชั้น
ความลับ  
      การรับข้อมูลข่าวสารลับ 
      ใบตอบรับ ท่ีแนบไว้หน้าซองชั้นใน ไม่ต้องระบุชั้นความลับ และชื่อเรื่อง ระบุ
เฉพาะเลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ปี จ านวนหน้า และหมายเลขฉบับ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ (ผู้รับ) จะส่งคืนใบตอบรับตามสายงานของการส่งหนังสือ หากให้
เจ้าหน้าท่ีน าสารถือข้อมูลข่าวสารลับไปเองให้รอรับใบตอบรับคืนด้วย 

    ส าหรับข้อมูลข่าวสารลับท่ีมีการระบุชื่อผู้รับ ให้บุคคลตามท่ีระบุชื่อเป็นผู้ 
เปิดซองนั้น หรือภายในหน่วยงานก าหนดแนวปฏิบัต ิ จะมอบอ านาจใหน้ายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
เปิดซองข้อมูลข่าวสารลับ เฉพาะระบุต าแหน่ง หรือเฉพาะข้อมูลข่าวสารชั้นลับ เป็นต้น 
  2.6 การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ 
            2.6.1 ข้อมูลข่าวสารลับท่ีมีสภาพเป็นเอกสาร ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ครอบครอง 
ควบคุมดูแล เก็บข้อมูลข่าวสารลับเหล่านั้นไว้ในแฟ้มข้อมูลข่าวสารลับ และเก็บแฟ้มข้อมูลข่าวสาร
ลับไว้ในตู้เกบ็ข้อมูลข่าวสารลับโดยแยกเป็นเฉพาะเรื่อง 



 

ส ำนัก 10 ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

5 

           2.6.2 ตู้เก็บข้อมูลข่าวสารลับควรเป็นตู้เหล็ก ปิดล็อคด้วยกุญแจท่ีมั่นคง 
           2.6.3 ควรลง วัน เดือน ปี เวลา เปิด-ปิด ตู้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับและ
ลงลายมือชื่อ ของผู้เปิด-ปิด 
           2.6.4 ตู้เก็บข้อมูลข่าวสารลับต้องเก็บไว้ในสถานที่ ซึ่งมีระบบการ 
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี ท่ีก าหนดให้เป็น “พื้นท่ีหวงห้าม” 

2.6.5 ควรจัดให้มีตู้เก็บลูกกุญแจรวม เพื่อเป็นท่ีเก็บลูกกุญแจตู้เก็บ  
ข้อมูลข่าวสารลับทุกตู้ รวมไว้ท่ีเดียวกัน ตู้เก็บลูกกุญแจรวม ควรปิดล็อคด้วยกุญแจท่ีมีความมั่นคง 
และจัดที่เก็บไว้ในพื้นท่ีหวงห้าม 

         2.6.6 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ดูแลตู้เก็บลูกกุญแจรวม โดยผู้ท่ี 
รับผิดชอบ ตู้ข้อมูลข่าวสารลับ ควรน าลูกกุญแจตู้ท่ีตนรับผิดชอบท้ังหมดมาเก็บไว้ในตู้เก็บกุญแจ
รวมหลังเสร็จภารกิจประจ าวัน  

2.6.7 ไม่ควรเก็บข้อมูลข่าวสารลับไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้อง 
จัดเก็บลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซีดีรอม เทปบันทึก หรืออุปกรณ์อื่นท่ีใช้จัดเก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลด้วย
ระบบรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน  
  2.7 การยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืมว่า เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับความไว้วางใจ
ให้เข้าถึงชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารท่ีจะยืม และสามารถปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ได้ พร้อมท้ังต้องบันทึกหลักฐานการยืมในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) 
  2.8  ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุ
ครบก าหนดการเก็บ ต้องส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาคัดเลือกไว้ ให้
ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 การท าลายให้พิจารณาจาก 

           2.8.1 ข้อมูลข่าวสารลับท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาแล้วว่า 
ไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา 

           2.8.2 ข้อมูลข่าวสารลับ ชั้น “ลับท่ีสุด” ท่ีหากเก็บรักษาไว้จะเสี่ยงต่อ 
การรั่วไหล อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจ สั่ง
ท าลายได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าลาย 
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             2.8.3 ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ โดยมี    นาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธาน และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง และได้รับความไว้วางใจไม่ต่ ากว่าชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
             2.8.4 จัดท าใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ โดยนายทะเบียน 
ข้อมูลข่าวสารลับต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  2.8.5 เมื่อท าลายข้อมูลข่าวสารลับแล้ว ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
จดแจ้งในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) ด้วย 
  2.9 หากข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  ผู้ท่ีได้รับมอบหมายท่ีตนสังกัดทราบ เพื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับลงใน
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.3) 
  2.10 ในกรณีขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับของราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
อาจพิจารณาออกค าสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตามมาตรา15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ได้ กรณีมีค าสั่งไม่เปิดเผย ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดวิธีรักษา
ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ    พ.ศ.2544 
   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ 

1)  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ใดต้องกระท าโดยระมัดระวัง  ใน 
กรณีจ าเป็นให้ก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เหมาะสม 

2) ข้อมูลข่าวสารลับท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผย  โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใด  ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารลับนั้นถูกยกเลิกชั้น
ความลับแล้ว  เว้นแต่มีการฟ้องคดีต่อศาล และศาลมีค าส่ังหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 
   3)  ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม มาตรา 
20 (1) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ลับใด  โดยมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขเช่นใด  ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับตามข้อจ ากัดและเงื่อนไขนั้น 
   4)  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 37 
วรรค 2 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด 
        มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ.2549  “ห้ามมิให้หน่วยงานของ
รัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ค าวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์” 
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   5)  กรณี ท่ีข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มี เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ  
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับได้  เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีนั้นได้รู้ หรือควรรู้ว่า
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการก าหนดชั้นความลับไว้ 
   6)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย (ข้อมูลข่าวสารลับ)  ถ้าเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการเปิดเผยโดยสุจริต  ตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ  โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 เกิดความเสียหายให้ถือว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต้องรับผิด  เพราะเป็นการกระท าโดยสุจริต 
         เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 20 (1)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  หมายถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

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


