
การประชุมแลกเปลีย่น

ระเบียบว่าด้วย                                                           

การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544

วนัจนัทร์ที ่4 กนัยายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมบุณฑริก สํานักงานอธิการบด ี



เหตผุลของการแลกเปล่ียนเรียนรู้

1.. ระเบียบใหม่ (แนวคิด หลกัการเปล่ียนไป)

2. จนท.หน่วยงานของรฐัปฏิบติัไม่ถกู(ไม่รู/้เข้าใจ)

3. (ผล) ข้อมลูข่าวสารลบัรัว่ไหล

วตัถปุระสงค ์                                                                                                 

เพ่ิมพนูความรู ้~ เสริมสรา้งความเข้าใจ ~นําไปใช้ได้ถกูต้อง

ทกัษะป้องกนัการร่ัวไหล/เปิดเผยก่อนเวลาอนัควร



แนวคดิ-หลกัการพืน้ฐาน                                                           

การดาํเนินงานรักษาความลบัของทางราชการ  



พฒันาการของ รบ.การรักษาความปลอดภยั

1. ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีว่าด้วย “การรักษาความลบัของ

ทางราชการ พ.ศ.2499” (27 มิ.ย.2499) เพ่ือ รปภ.เอกสาร จากการ

เข้าเป็นภาค ีSEATO ( 8  ก.ย.2497)

2. ระเบียบว่าด้วย “การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.2511”

(1 พ.ค.2511)

3. ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.2517

(16 ก.พ.2518) ใช้มาจนถงึปัจจุบัน

4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาตเิกีย่วกบัการส่ือสาร

พ.ศ.2525



“ความลบั” คือ อะไร ?
ลบั : ว. 1) ทีอ่ยู่ในทีล่บัตา, ทีอ่ยู่ในทีซ่ึ่งแลไม่เห็น

เช่น สถานทีล่บั, ประตูลบั, หายลบั

2) ทีป่กปิด หรือควรปกปิด เช่น ความลบั, 
สายลบั, หนังสือลบั, ห้องลบั, ของ...



ทาํไม ? ราชการต้องรักษาความลบั

วสัิยการปฏิบัตงิานราชการ : บริหารข้อมูลข่าวสาร

บางเร่ืองหากร่ัวไหล-เปิดเผย (ก่อนเวลาอนัควร)

เพ่ือป้องกนัความเสียหาย

รักษาความลบั         ข้อมูลข่าวสารลบั

เกดิความเสียหาย



1. กระทบเกยีรตศัิกดิ์-ยศ ศักดิ์ศรี ความเช่ือถือศรัทธา ความ

จงรักภกัด ี(สถาบันหลกัของชาต ิ: K)
2. กระทบผลประโยชน์ เกยีรตภูิมิ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ ความมัน่คงของชาติ (บางกรณีผิดกฎหมาย)

3. ปฏิบัตงิานไม่บรรลุภารกจิ, การบังคบัใช้ กม.เส่ือม

ประสิทธิภาพ (ปรับกลยทุธ, เป้าหมายไหวตัว, หลบหนี, ทาํลาย

หลกัฐาน, ข่มขู่พยาน, ฆ่าตัดตอน,)

ความเสียหาย       ไม่รักษาความลบั



4. เพ่ือความยุตธิรรม  ความเสมอภาค    

7. ความปลอดภยัของบุคคล หรืออาจได้รับอนัตราย

8. กฎหมายกาํหนดให้เป็น “ความลบั”

5. ยงัไม่ถงึเวลาอนัสมควรเปิดเผย (ปกปิดไว้ช่ัวคราว)
6. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล



ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 14

ม.14 : ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษตัริย์ จะเปิดเผยมิได้

ม.15 ข้อมูลข่าวสารทีม่ีลกัษณะ อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้ จนท.ของรัฐ

อาจมีคาํส่ังไม่เปิดเผยได้

(1) การเปิดเผยจะเสียหายต่อความมั่นคง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ/การคลงัของประเทศ …

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 15



(2) การเปิดเผยจะทาํให้การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ/ไม่อาจ

สําเร็จตามวตัถุประสงค์ (การฟ้องร้องคดี, การป้องกนั, การปราบปราม, การ

ทดสอบ, การตรวจสอบ)

(3) ความเห็น คาํแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นเร่ือง

ทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการ

(4) การเปิดเผยจะก่ออนัตรายต่อชีวติ /ความปลอดภยัของบุคคล

(5) การเปิดเผยจะรุกลํา้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือเป็น

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (เช่น รายงานทางการแพทย์) 

(6) มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย เจ้าของข้อมูลไม่ให้เปิดเผย



ธรรมชาตขิอง “ความลบั”
๏ เร่ืองสําคญัเกีย่วข้องกบัประเทศชาต-ิ VIP.-บุคคลทัว่ไป 

๏ ประเดน็เป็นทีส่นใจ + กระทบความรู้สึกคนทัว่ไป 

๏ ผู้เปิดเผยได้ Credit

๏ เป็นส่ิงเร้าเหนือธรรมชาติ (Supernormal Stimulus)
๏ ผู้เปิดเผยกรู้็ว่าไม่ควรเปิดเผย (จึงขอให้ผู้ได้รับฟังช่วยปกปิด

ให้ด้วย)

(ประเดน็ลบ Mount & Shock)



“ความลบั” ร่ัวไหลเพราะเหตุใด ?
1. ไม่รู้ว่าเป็นความลบั (ไม่กาํหนด, แกล้งโง่, โง่ )

3. ผู้เข้าถึงเปิดเผยความลบั จากสาเหตุ
- ประมาท-เลนิเล่อ - วนัิยย่อหย่อน 

- มีจุดอ่อน (เกบ็ความลบัไม่อยู่ : ปม., ปย., ปส.)
- ถูกยัว่ยุ (Provocation) 

- เพ่ือผลประโยชน์ - บ่อนทาํลาย - Discredit

4. ถูกจารกรรม  

2. ปล่อยให้มผู้ีเข้าถึงความลบัโดยไม่จํากดัวง 



แนวคดิในการรักษาความลบั 

“คน” เป็นต้นเหตุทาํให้ความลบัร่ัวไหล

กระบวนทศัน์การรักษาความลบั

คนเข้าถึงทุกคน : ต้องไว้ใจได้ วธีิการ : ละเอยีดรอบคอบ



“กระบวนทศัน์การรักษาความลบั”

คนเข้าถึงทุกคน : ต้องไว้ใจได้ วธีิการ : ละเอยีดรอบคอบ

หน.หน่วยงานของรัฐ ระเบียบฯ ความลบั 44

หลกั : NEED TO KNOW

ออกคาํส่ังแต่งตั้ง         ผู้

เข้าถึงช้ันความลบั

มีผู้รับผดิชอบ+ร่ัวไหลรู้

ควบคุม + ตรวจสอบ การ

ปฏิบัติให้ถูก รบ. 



ทีม่าของระเบียบการรักษาความลบัฯ 2544

๏ อนุบัญญตัิ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    หลกัการ

“เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”(กาํหนด อายุ - เป็นความลบั

ช่ัวคราว)

๏ เป็นไปตามบทบัญญตัิ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ข้อ 16

๏ ครม.รับหลกัการระเบียบ เม่ือ 7 พ.ย.43

- ประกาศราชกจิจาฯ 23 ก.พ.44 มีผล 120 วนั

- นรม.เห็นชอบ 5 ก.พ.44

- เร่ิมใช้ เม่ือ 23 มิ.ย.44 



หลกัการสําคญัของ รบ.รักษาความลบั 44
1. สนองตอบ 2 มิต ิและ “ไม่มีสภาพอย่างกฎ”

3. หลกัการคล้ายกบั รปภ.เอกสาร (ละเอยีดรอบคอบ - มี

ผู้รับผดิชอบทุกขั้นตอน - ร่ัวไหลตรวจสอบได้)

2. ใช้ปฏิบัตต่ิอข้อมูลข่าวสารทีม่ีคาํส่ังไม่เปิดเผย

4. ให้อาํนาจ หน.หน่วยงานของรัฐ

บริหารจัดการข้อมูล

ข่าวสารลบัทั้งระบบ

(ข้อ 7)

กาํหนดวธีิปฏิบัติ   เป็น

การเฉพาะภาย          ใน

หน่วยงาน (ข้อ 20)



ข้อ 7 ให้ หน.หน่วยงานของรัฐ มีหน้าทีรั่กษาข้อมูล

ข่าวสารลบัในหน่วยงานของตน แต่มอบอาํนาจให้   

ผู้ใต้บังคบับัญชาได้ตามกฎหมาย โดย...

๏ การให้ผู้ใดเข้าถงึ/เปิดเผย ต้องระมัดระวงั

๏ กรณทีีจ่าํเป็น ให้กาํหนดเง่ือนไขการปฏิบัตใิห้

เหมาะสมแก่กรณ ีโดยคาํนึงถงึการรักษาความลบั 

และประสิทธิภาพตามระเบียบนี้

การ รปภ.ข้อมูลข่าวสารลบัเป็นหน้าที่ ของ

หน.หน่วยงานของรัฐ

๏ ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารลบัให้ปลอดภยั



“การเข้าถงึ”
การทีบุ่คคล > มอีาํนาจหน้าที ่>ได้รับอนุญาตให้ 

๏ ได้ทราบ ๏ ครอบครอง ๏ ดาํเนินการ   ๏ เกบ็

รักษา ๏ อยู่ในทีม่โีอกาสได้ทราบ

ข้อมูลข่าวสารลบัของ

ทางราชการ    (ม ี3
ช้ัน)



ลบั

ลบัมาก

ลบัทีสุ่ด

ไม่มีช้ันความลบั

หลกัการอนุญาตให้บุคคลเข้าถึงช้ันความลบั

ความลบัยิง่สูง คนเข้าถึงยิง่น้อย



บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลข่าวสารลบั 5 กลุ่ม

หน.หน่วยงานของรัฐ

นทบ.,/ผช.นทบ. ผู้เกีย่วข้องใน

ฐานะเจ้าของ

เร่ือง

จนท.นําสาร ผู้อารักขาการนําสาร

มอบหมายให้ จนท.ในสังกดั   

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลบั

1

32 4 5



หน้าทีข่อง หน.หน่วยงานของรัฐ

1. กาํกบัดูแลการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบ 

- มอบหมายหน้าทีผู้่ทาํการแทน หน.หน่วยงานฯ

- จนท.เข้าถึงช้ันความลบั

- จนท.มีอาํนาจกาํหนดช้ันความลบั

- นทบ., ผช.นทบ., จนท.นําสาร, ผู้อารักขาการนําสาร 

3. ออกคาํส่ังการปฏิบัตติามทีร่ะเบียบกาํหนด 
- การส่งออกนอกหน่วยงาน 

- ระเบียบภายใน (ข้อ 20) 
- คณะ กก.ตรวจสอบ, สอบสวน, ทาํลาย 

2. ออกคาํส่ังแต่งตั้ง (ลาํดับแรก)



หน้าทีข่องนายทะเบียนฯ/ ผช.นทบ.
1. ข้อ 26

- ดําเนินการทางทะเบียน (รับ-ส่ง-บันทกึ)
- เกบ็รักษาแบบเอกสาร+ขส.ลบัในครอบครองให้ปลอดภยั 

- เกบ็รักษาลายมือช่ือ นทบ.หน่วยอ่ืนทีต่ิดต่อกนัประจํา 

- ประสานงานผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจ 

- อ่ืน ๆ (ตรวจสอบ, สอบสวน, ทาํลาย) 
2. ข้อ 27

- จัดหา ทขล.1- ทขล.2 - ทขล.3
- แบบเอกสาร (ใบปิดทบั, ใบตอบรับ, บันทกึการยืม, ใบรับรองการ

ทาํลาย) 



หน้าทีข่องเจ้าของเร่ือง

1. โต้ตอบหนังสือ  

2. กาํหนดช้ันความลบั, ปรับช้ันความลบั   

3. ให้เหตุผลประกอบช้ันความลบั  

4. เกบ็รักษา  

5. กรรมการตรวจสอบ  

6. รวบรวมข้อมูลข่าวสารลบัเตรียมการทาํลาย   



จนท.นําสาร + ผู้อารักขาฯ

1. รปภ.ข้อมูลข่าวสารลบัตลอดเวลาทีนํ่าออกนอก

หน่วยงาน  

2. เกบ็รักษา ดูแลข้อมูลข่าวสารลบัให้ปลอดภยั  

3. จดัส่งให้แก่นายทะเบียนฯ/ผช.ฯ    

4. ส่งให้นายทะเบียนฯ หรือ ทกท.ไม่ได้ ให้ส่งแก่ผู้รับตาม

จ่าหน้า   

5. ส่งให้ผู้รับตามจ่าหน้าไม่ได้  ให้นํากลบัเกบ็รักษาใน

หน่วยงาน หรือเกบ็ไว้เอง แล้วนําส่งต่อไป    



1. ต้องแสดงเคร่ืองหมายช้ันความลบั

2. ต้องให้เหตุผลประกอบช้ันความลบั

3. ต้องแสดงช่ือหน่วยงานเจ้าของเร่ือง คุมชุด คุมจาํนวน

หน้า ไว้ทุกหน้า บนมุมขวามือ

4. ต้องจดแจ้งจาํนวนท่ีจดัขึน้ทัง้หมดใน ทขล.3

การดาํเนินการต่อข้อมูลข่าวสารเม่ือส่ังให้เป็น “ข้อมูล

ข่าวสารลบั” 

5. ต้องลงทะเบียนเม่ือมีการแจกจ่าย (ใน-นอกหน่วย) หรือ

ได้รับมาจากหน่วยนอก



6. นายทะเบียนฯ/ผู้ช่วยฯ เป็นผู้ลงทะเบียน

7. ต้องเกบ็รักษาไว้ในทีป่ลอดภยั

9. ต้องมีแผนปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน

10. ก่อนทาํลายต้องขออนุญาต หน.หน่วยฯงาน+ตั้ง กก.ทาํลาย/

ส่งหอจดหมายเหตุพิจารณา/ บันทกึ ทขล.3 + แบบทาํลาย (เกบ็ไว้

1 ปี)

8. ตรวจสอบทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย



การปฏิบัตติามระเบียบฯ การรักษาความลบั      ของทาง

ราชการ พ.ศ.2544



1. นิยามสําคญั

2. ประเภท ~ การกาํหนดช้ันความลบั

1) ผู้มีอํานาจกาํหนด 2) การแสดง 3) การปรับช้ัน

ความลบั)
3. การทะเบียน

1) นายทะเบียน 2) การตรวจสอบ 

4. การดาํเนินการ
1) การจดัทาํ 2) การสําเนาและการแปล 3) การโอน 

4) การส่ง~การรับ 5) การเกบ็รักษา 6) การยมื 7)
การทาํลาย 8) การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน    9) กรณสูีญ

หาย 10) การเปิดเผย



นิยามสําคญั



“ข้อมูลข่าวสาร”

ส่ิงทีส่ื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล 

หรือส่ิงใด ๆ ไม่ว่าการส่ือความหมายน้ันจะกระทาํได้โดย

๏ สภาพของส่ิงน้ันเอง หรือโดยผ่านวธีิการใด ๆ 

๏ หรือวธีิการอ่ืนใดทีท่าํให้ส่ิงทีบ่ันทกึไว้ปรากฎได้

จัดทาํไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน แผนผงั แผนที ่

ภาพวาด  ภาพถ่าย ฟิล์ม  การบันทกึภาพ /เสียง  บันทกึโดย

เคร่ืองคอมพวิเตอร์



“ข้อมูลข่าวสารลบั”

๏ ข้อมูลข่าวสารตาม ม.14+15 ๏ ทีอ่ยู่ในความครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐ ๏ ซ่ึงเกีย่วกบัการดําเนินงานของรัฐ หรือเอกชน ๏ และมี

คาํส่ังไม่เปิดเผย(มีช้ันความลบั) ๏ โดยคาํนึงถึงการปฏิบัตหิน้าทีข่อง

หน่วยงานฯ + ประโยชน์แห่งรัฐประกอบกนั

ประโยชน์แห่งรัฐ : “การดําเนินงานของรัฐทีเ่กีย่วกบัประโยชน์

สาธารณะ หรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกนั” 

ดุลพนิิจพืน้ฐาน (การออกคาํส่ัง ขส.ลบั)
1. การปฏิบัติหน้าทีข่องหน่วยงาน

2. ประโยชน์สาธารณะ (ส่วนรวม)
3. ประโยชน์เอกชน (ส่วนบุคคล)



“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”
๏ หน.ส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล

๏ กห. : หน.สขต.สป.กห., กรมราชองครักษ์, 
ทบ., ทร., และ ทอ.
๏ ผู้ว่าราชการจังหวดั, ผู้ว่า กทม., นายกเมือง

พทัยา, นายก อบจ., นายกเทศมนตรี, นายก 

อบต., 
๏ ผู้บริหาร : รัฐวสิาหกจิ, หน่วยงานของรัฐ 

(หน.หน่วยทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล)



“ดุลพนิิจ”
๏ การวนิิจฉัยทีเ่ห็นสมควร

๏ การพจิารณาตดัสินใจของผู้มอีาํนาจ โดย       ช่ัง

นํา้หนักผลได้- ผลเสียอย่างมเีหตุมผีลอนั     สมควร

ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนบุคคล 

1. ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั

2. เป็นเร่ืองอตับุคคล

3. กรณสํีาคญัจะเป็นองค์คณะ + ใช้เสียงข้างมาก (อาจต้อง

เขียนคาํวนิิจฉัยส่วนตัวสําแดงต่อสาธารณะ) 



การกาํหนดช้ันความลบั



ช้ันความลบั 3 ประเภท 

ข้อมูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผย

ทั้งหมดหรือเพยีงบางส่วน จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อประโยชน์

แห่งรัฐอย่างร้ายแรงทีสุ่ด 

ข้อ 13 ลบัทีสุ่ด

ข้อ 14 ลบัมาก…จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อประโยชน์แห่ง

รัฐอย่างร้ายแรง

ข้อ 15 ลบั…จะก่อให้เกดิความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐ



การกาํหนดช้ันความลบั 

“เป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานเจ้าของเร่ือง”

หลกัการ



กรณเีอกสารลบัเข้าชุด ให้มช้ัีนความลบัประเภทเดยีว

ช้ันความลบัสูงสุดของชุด

ปรับช้ันตํ่ากว่าให้เท่ากนั -ถ้าไม่มีให้กาํหนดใหม่

ยกเลกิช้ันความลบัล่วงหน้าด้วย

ข้อความว่า..

“ยกเลกิช้ันความลบัเม่ือแยกออกจากส่ิงทีแ่นบ”



กรณี กาํหนดช้ันความลบัระดบัตํา่กว่า แต่อ้างองิถงึส่ิงทีม่ี

ระดบัช้ันความลบัสูงกว่า 

1. ให้พจิารณาเน้ือหาทีอ้่างถงึ จะต้องไม่ทาํให้ช้ันความลบัสูงกว่า

ร่ัวไหล

2. กรณทีีอ่าจทาํให้ช้ันความลบัสูงกว่าร่ัวไหล  ให้กาํหนดช้ัน

ความลบั เท่ากบัช้ันความลบัตามส่ิงทีอ้่างองิถงึ



กรณี การจดัทาํข้อมูลข่าวสารโดยไม่กาํหนดช้ันความลบั แต่

อ้างองิถงึข้อมูลข่าวสารทีม่ีช้ันความลบั

ไม่น่าจะกระทาํได้ เพราะ

1. เป็นเร่ืองต่อเน่ือง ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ดัทาํขึน้เป็นเอกเทศ   ในฐานะ

เจ้าของเร่ือง

2. ขดักบัระเบียบฯ ข้อ 17 วรรค 3 และข้อ 19 
(6)



๏ ผู้ไม่ได้รับมอบอํานาจกาํหนดได้ “ช่ัวคราว” 

ผู้มอีาํนาจกาํหนดช้ันความลบั 

๏ ผู้ทีไ่ด้รับมอบอาํนาจจาก หน.หน่วยงานของรัฐ 

๏ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (โดยนิตนัิย)  

๏ คณะกรรมการ “ให้เป็นมตกิรรมการ”  



ลบัทีสุ่ด- ชาต/ิ ลบัมาก-หน่วย,องค์การ / ลบั-บุคคล,เอกชน

แนวทางการกาํหนดช้ันความลบั  

1. เข้าองค์ประกอบ ม.14, หรือ ม.15 หรือไม่ ? 
2. หากไม่ปิดลบัจะเสียหายหรือไม่/อย่างไร ? (ข้อ 13-15)

1.4 ช้ันใด ? ให้ดูระดบัความเสียหาย (ประโยชน์แห่งรัฐ)*

1.5 ดู รปภ.เอกสาร รบ.17 ประกอบ 

3. นํา ข้อ 19 พจิารณาประกอบก่อนตดัสินใจ 



ข้อ 19 องค์ประกอบการพจิารณากาํหนดช้ันความลบั

1. ความสําคญัของเน้ือหา

2. แหล่งทีม่าของข่าวสาร

3. วธีิการนําไปใช้ประโยชน์

4. จาํนวนบุคคลทีค่วรรับทราบ

5. ผลกระทบหากเปิดเผย

6. หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบในฐานะ

เจ้าของเร่ือง หรือผู้อนุมัติ



ระดบัความเสียหาย/ผลกระทบ

1. ระดบัชาติ : สถาบัน K. ผลประโยชน์/ความมัน่คง (ชาต)ิ
2. ระดบัองค์กร : ภาพลกัษณ์ บทบาทหน้าที่ วตัถุประสงค์

ความสําเร็จของภารกจิ (ส่วนรวม)

3. ส่วนบุคคล : ภาพลกัษณ์ ความเช่ือถือ เกยีรตยิศ ช่ือเสียง

หน้าทีก่ารงาน ผลประโยชน์ ความยุตธิรรม การละเมิดสิทธิ ส่วน

บุคคล ~ ความเป็นส่วนตวั) 



ม.14 ม.15 พรบ.ข้อมูลฯ

กาํหนดกรอบกว้าง ๆ

ข้อ 13,14,15 ระเบยีบฯ

ความเสียหาย/เปิดเผย

ข้อ 19 ระเบยีบฯ 

เพิม่ความชัดเจนยิง่ขึน้

ดุลพนิิจ

ลบั-ลบัมาก-ลบัทีสุ่ด

สรุปกระบวนการกาํหนดช้ันความลบั

วจิารณญาณ



การให้เหตุผลประกอบช้ันความลบั

นทบ./ผช.ฯ (หน่วยเจ้าของเร่ือง) บันทกึ ทขล.3              
(เฉพาะเร่ืองทีห่น่วยเป็นเจ้าของเร่ืองเท่าน้ัน)

เจตนาเพ่ือปฏิเสธการเปิดเผยในช้ันต้น

เจ้าของเร่ืองทีจ่ดัทาํ เป็นผู้พจิารณาให้เหตุผล (ต้อง

ยดึโยง หรือล้อกบั ม.14/15) 

๏ น.ภายนอก ต้องบันทกึเหตุผล ณ ทะเบียนกลางด้วย

๏ น.โต้ตอบภายนอก (ไม่ใช่เจ้าของเร่ือง) : ตามเร่ืองเดิม/ 15 (2)



ประเดน็ทีพ่งึตระหนัก

1. การให้มีเหตุผล เพ่ือปฏิเสธการเปิดเผย

2. เป็นการยืนยนัดุลพนิิจ (จาํเป็นจริง/ตรวจสอบได้)
3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัประโยชน์สาธารณะ/
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลจะมีผู้ขอดูข้อมูลข่าวสารมาก 

(เตรียมตวัไว้ให้พร้อม)

๏ เร่ืองทีเ่ป็นคดีความ ๏ ข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลบ ๏ งานจัดซ้ือ/
จัดจ้างทีมี่ผลประโยชน์สูง ๏ การตรากฎหมายทีมี่ผลกระทบต่อ

สิทธิประโยชน์สาธารณะ



...กระทบต่อความม่ันคงแห่งชาตด้ิาน…. (การเมือง,
การทหาร,  เศรษฐกจิ , สังคมจิตวทิยา.…)

…กระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

... ทาํให้การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ

... ทาํให้การปฏิบัติหน้าทีภ่ารกจิไม่สําเร็จตามวตัถุประสงค์

... ก่อให้เกดิอนัตรายแก่ หรือความปลอดภัยของ…

(พยาน, ผู้ให้ปากคาํ, แหล่งข่าว)
... เป็นการรุกลํา้สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

1. หากเปิดเผยจะ… 

ตวัอย่างการให้เหตุผลประกอบช้ันความลบั 



2. เร่ืองอยู่ระหว่างดาํเนินการ

3. เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

4. เป็นข้อพจิารณาภายในหน่วยงาน

5. ผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์จะเปิดเผย

6. เป็นข้อมูลข่าวสารจากการปฏิบัตกิารลบั

7. เป็นข้อมูลข่าวสารลบัตาม พรบ…



หลกัการ  

1) ผู้ดาํเนินการต้องมีอาํนาจ                                                 

(สงวนสิทธิเฉพาะเจ้าของเร่ืองเดมิเท่าน้ัน)  

การปรับช้ันความลบั

(การเพิม่ การลด การยกเลกิ)

2) ต้องแจ้งหน่วยงานอ่ืนทีไ่ด้รับแจกจ่ายปรับตามด้วย 

3) บางกรณต้ีองปรับช้ันความลบัล่วงหน้า



วธีิการปรับช้ันความลบั    

1) ฆ่าช้ันเก่าทิง้ 2) แสดงช้ันใหม่ (ถ้ามี)     

3) แสดงข้อความการปรับ 4) ผู้มีอาํนาจส่ังปรับ 5) วดป.     
ณ มุมซ้ายบนของเอกสารทีป่รับ 

6) บันทกึ ทขล.3



ลบัมาก

บันทกึข้อความ
ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบัมาก

ลบัปรับช้ันความลบั เม่ือ 1 ก.ย.48

โดย นายประชา คนไทย  ผอก.20

กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน่าที…่ .1......ของ……5….หน้า  

ลบั






ลบั

บันทกึข้อความ

กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน่าที…่ .1......ของ……5….หน้า  

ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบั

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือ 1 ก.ย.48

โดย นายประชา คนไทย  ผอก.20






การปรับช้ันความลบัล่วงหน้า  

๏ เป็นการลดช้ัน หรือยกเลกิช้ันความลบั (เท่าน้ัน) 
๏ เพ่ือคล่องตัวในการบริหารข้อมูลข่าวสารลบั 

วธีิการ (ปฏิบัติได้ 3 วธีิอย่างใดอย่างหน่ึง)                                                             
1) เวลาผ่านพ้น 2) เหตุการณ์ส้ินสุด 3) กระบวนการเสร็จส้ิน  

๏ บันทกึ ทขล.3

๏ ไม่ต้องฆ่าช้ันความลบัเดิม หรือแสดงช้ันใหม่       แต่ใช้

ข้อความแทน แสดง ณ มุมบนขวา  



1. วนั-เดือน-ปี ส้ินสุด/เสร็จส้ิน/ผ่านพ้นไป

ปรับเป็นช้ัน ลบั ตั้งแต่ 1 ส.ค.50

โดย นายประชา ชนไทย ผอก.20

ยกเลกิช้ันความลบั ตั้งแต่ 1 ส.ค.50

โดย นายประชา ชนไทย ผอก.20



2. เหตุการณ์ : ผ่านพ้นไป-เสร็จส้ิน-ยุตแิล้ว

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือเสร็จส้ินการประชุม โดย

นายประชา คนไทย ผอก.20

ปรับเป็นช้ันความลบั เม่ือ VIP เดนิทางกลบัโดย

นายประชา คนไทย ผอก.20



3. กระบวนการ เสร็จส้ินแล้ว ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แจ้งผู้มีส่วน

ได้เสียทราบ หรือดาํเนินการใด ๆ

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ืออ่านคาํพพิากษาแล้ว

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสอบสวน

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือประกาศในราชกจิจาฯ

ยกเลกิช้ันความลบั เม่ือแยกออกจากส่ิงทีแ่นบ



การทะเบียน



1) ประจาํหน่วยงานของรัฐทาํหน้าทีส่ารบรรณกลาง

2) ประจาํหน่วยงานย่อยทุกหน่วย ทีม่ีข้อมูลข่าวสารลบัรับ-ส่ง

ถงึกนั

การแต่งตั้งนายทะเบียน ฯ และ ผช.นทบ. 
ต้องออกคาํส่ังแต่งตั้ง หน.หน่วยงานของรัฐ/ผู้ได้รับมอบหมาย

นทบ.1 คน/ ผช.นทบ.ตามความเหมาะสม 



การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั  

1) ลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั แยกจากสารบรรณปกติ (ตาม

แบบทีก่าํหนด)

2) นายทะเบียนฯ / ผู้ช่วยฯ เป็นผู้ลงทะเบียน

๏ ทขล.1 (ทะเบียนรับ) ๏ ทขล.2 (ทะเบียนส่ง)         
๏ ทขล.3 (ทะเบียนควบคุมฯ)

3) ทะเบียนข้อมูลข่าวสารรับ มี 3 ประเภท

4) แสดงช้ันความลบั ทขล.ทุกเล่ม (ช้ันสูงสุด)



ทะเบยีนรับ

เลขทีรั่บ   เลขทีห่นังสือ   ช้ันความลบั   จาก ถึง  เร่ือง  ลงช่ือ     วนั เดือน ปี

(ทขล.1)

หมายเหตุ ช่องเลขทีรั่บ  ให้ปฏบัิติดังนี้

1.  ให้ลงเลขทีรั่บต่อเน่ืองกนัไป    2. เม่ือขึน้วนัใหม่ ให้ลงวนัทีค่ั่นไว้ในทะเบียน



(ทขล.2)
ทะเบยีนส่ง

เลขทีส่่ง   ช้ันความลบั        จาก                     ถึง    เร่ือง  ลงช่ือ  หมายเหตุ

หมายเหตุ ช่องเลขทีส่่ง  ให้ปฏบัิติดังนี้

1.  ให้ลงเลขทีส่่งต่อเน่ืองกนัไป    2. เม่ือขึน้วนัใหม่ ให้ลงวนัทีค่ั่นไว้ในทะเบียน



(ทขล.3)

ทะเบยีนควบคุมข้อมูลข่าวสารลบั
ลาํดับที ่ เลขทีส่่ง เลขทีรั่บ   ช้ันความลบั       หน่วยงาน                            การดําเนินการ

เจ้าของเร่ือง

หมายเหตุ 1.ช่องเลขทีส่่ง ให้ลงเลขทีส่่งในทะเบียนส่ง 2. ช่องเลขทีรั่บ ให้ลงเลขทีรั่บในทะเบียนรับ

3 . กระดาษ A 4 ลงไม่เกนิ 4 เร่ือง



การลงรายการในช่อง “ดาํเนินการ” ทขล.3

2. จาํนวนทีจ่ดัทาํขึน้ทั้งหมด 

5. การปรับช้ันความลบั 

6. การโอน 7. การยืม

8. กรณไีม่อาจส่งให้ผู้รับได้ 

9. กรณสูีญหาย  

1. เหตุผลประกอบช้ันความลบั 

3. การแจกจ่าย 4. การทาํลาย

อาจจะบันทกึ

ต้องบันทกึ



ต.ย. การลงรายการ (พืน้ฐาน) ทขล.3
กรณเีป็นหน่วยงานเจ้าของเร่ืองซ่ึงผลติ ขส.ลบัขึน้มา

เหตุผล : หากเปิดเผยจะกระทบต่อการปฏิบัติภารกจิของหน่วย

จาํนวนทีจ่ดัทาํ : 4 ชุด (ชุดที ่1 (สําเนา) เจ้าของเร่ืองเกบ็, ชุดที ่2-
4 ส่งตามรายการแจกจ่าย ลาํดับที ่28 -30, ทขล.2 ลาํดับที ่77-
79)

กรณไีม่ใช่เจ้าของเร่ือง ลงรับตามปกตไิม่ต้องมเีหตุผล

รายการแจกจ่าย : ลงในช่องลาํดับที.่.. และเลขทีส่่ง...
การทาํลาย : ทาํลายแล้ว เม่ือ 18 ธ.ค.50 (น.อนุมัติที ่544/50
ลง 13 ธ.ค.50) 



การตรวจสอบ



การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลบั  

หลกัการ 

- วตัถุประสงค์ 1) มีอยู่จริง 2) ถูกต้อง 3) ส่งคืน/ทาํลาย                

- ปีละ 2 คร้ัง (23 มิ.ย.= ก.ค.) กบั ( 23 ธ.ค.= ม.ค.)
วธีิการ 

1) แต่งตั้ง กก. (ไม่น้อยกว่า 3 คน รอบ 6 เดือน /1 ปี)
2) กก.คณะเลก็ตรวจในหน่วยงานย่อยก่อน                                     

3) คณะใหญ่ตรวจซ้ําอกี 1 รอบ                                                         

4) ตรวจจาก ทขล. 3 เป็นหลกั                                                 

5) รายงานผลการตรวจไปยงั หน.หน่วยงานฯ



การจดัทาํ



การจัดทาํข้อมูลข่าวสารลบั 

หลกัการ

1) ผู้จดัทาํต้องเข้าถงึช้ันความลบัข้อมูลข่าวสารที่

ดาํเนินการ

3) จดัทาํในทีป่ลอดภยั 

2) ผู้จดัทาํ เป็นผู้เหมาะสมจะดาํเนินการเร่ืองน้ัน ๆ



การจัดทาํข้อมูลข่าวสารลบั 

วธีิการ

1) แสดงเคร่ืองหมายช้ันความลบักึง่กลางเอกสาร    (มีช้ัน

ความลบัเดยีว - อกัษรขนาดใหญ่สีแดง/สีเด่น

2) ๏แสดงช่ือหน่วยงานย่อย + ใหญ่ ๏ คุมชุดทีจ่ดัทาํขึน้

ทั้งหมด ๏ คุมหน้าทั้งหมดของเอกสารชุดน้ัน

***3) บันทกึจาํนวนทีจ่ดัทาํขึน้ทัง้หมดใน ทขล.3
4) บันทกึการแจกจ่ายใน ทขล.2



ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

กอง 20 สํานักงานอธิการบดี

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน้าที…่ .1......ของ……5….หน้า  

บันทกึข้อความ

ลบั                         

ลบัมาก                  

ลบัทีสุ่ด 

ลบั                         

ลบัมาก                  

ลบัทีสุ่ด 






ลบั

บันทกึข้อความ
ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบั

กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน้าที…่ .1......ของ……5….หน้า  






ลบัมาก

บันทกึข้อความ
ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบัมาก

กอง 20 สํานักงานอธิการบดี

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน้าที…่ .1......ของ……5….หน้า  






ลบัที่สุด

บันทกึข้อความ
ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบัที่สุด

กอง 20 สํานักงานอธิการบดี

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน้าที…่ .1......ของ……5….หน้า  






ลบัมาก

บันทกึ
ข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ วนัที่

เร่ือง

ลบัมาก

กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดที…่…1…...ของ……4….ชุด

หน้าที…่ .1......ของ……1….หน้า  

เอกสารแนบจาํนวน…...…หน้า

กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ชุดท่ี……1…...ของ……4….ชุด

หน้าท่ี… .1......ของ……1….หน้า 

เอกสารแนบจํานวน..…..…หน้า  

ยกเลกิช้ันความลบัเม่ือแยกออกจาก               

ส่ิงที่แนบ โดยนายประชา คนไทย 

ผอก.20






การสําเนา และการแปล



การจัดทาํเพิม่เตมิ : สําเนา, แปล, เข้ารหัส, ถอดรหัส 

2) จดบันทกึการจดัทาํเพิม่เตมิใน ทขล.3

3) กรณมีีการแจกจ่าย บันทกึ ทขล.2

วธีิการ

1) แสดงข้อความการจดัทาํเพิม่เตมิ และผู้ส่ังการ

(เอกสารต้นฉบับ + จดัทาํเพิม่เตมิ ณ จุดเห็นเด่นชัด) 



กอง 20 สํานักงานกฏหมายและนิตกิาร

สําเนาเพิม่เตมิ จาํนวน 5 ชุด โดย

นายพทิกัษ์ เสรีชน 20 /8/60

ตวัอย่างข้อความ

เอกสารต้นฉบับทีนํ่าไปสําเนา

แสดงไว้ ณ จุดทีเ่ห็นได้เด่นชัด



กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สําเนา

จากเอกสาร ชุดที่ 2        จาํนวน 5 ชุด

โดย นายพทิกัษ์ เสรีชน ผอก.20    20

/8/50

ตวัอย่างข้อความ ฉบับที่

เป็นสําเนาเพิม่เตมิ(ทุกฉบับ) 

แสดงไว้ ณ จุดทีเ่ห็นได้เด่นชัด



กอง 20 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ แปล

(ภาษาองักฤษ) จาํนวน 5 ชุด โดย

นายพทิกัษ์ เสรีชน ผอก.20    27 /11 / 

50

ตวัอย่างข้อความ

เอกสารต้นฉบับทีนํ่าไปแปล

แสดงไว้ ณ จุดทีเ่ห็นได้เด่นชัด



กอง 20 สํานักงานอธิการบดี แปลจาก

เอกสาร ชุดที่ 2  จาํนวน

5 ชุด โดย นาย

พทิกัษ์ เสรีชน ผอก.20                    27 /11 / 50

แสดงไว้ ณ จุดทีเ่ห็นได้เด่นชัด

ตวัอย่างข้อความ

ฉบับทีแ่ปลเพิม่เตมิ (ทุกฉบับ)



1. นิยามสําคญั

2. ประเภท ~ การกาํหนดช้ันความลบั

1) ผู้มีอํานาจกาํหนด 2) การแสดง 3) การปรับช้ัน

ความลบั)
3. การทะเบียน

1) นายทะเบียน 2) การตรวจสอบ 

4. การดาํเนินการ
1) การจดัทาํ 2) การสําเนาและการแปล 3) การโอน 

4) การส่ง~การรับ 5) การเกบ็รักษา 6) การยมื 7)
การทาํลาย 8) การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน    9) กรณสูีญ

หาย 10) การเปิดเผย



การโอน



การโอน

“ใช้กรณทีีม่กีารปรับเปลีย่นภารกจิของหน่วยงาน”
วธีิการ 1. ทั้งสองฝ่ายจดัทาํหลกัฐานการโอน/รับโอน

การส่งมอบ ขส.ลบั จากหน่วยหน่ึง ให้อกีหน่วยหน่ึง

2. ฝ่ายโอน : บันทกึ ทขล.3 + ทขล.2
3. ฝ่ายรับโอน : บันทกึ ทขล.3 + ทขล.1



การส่ง - การรับ



การส่งข้อมูลข่าวสารลบัภายในหน่วยงานเดยีวกนั  

(อาคารเดยีวกนั / ต่างอาคารแต่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั) 

1) บันทกึ ทขล.3 + ทขล.2
2) ใช้ใบปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั (ตามช้ันความลบั)
3) นําส่งโดย เจ้าของเร่ือง, จนท.นําสาร, นทบ./ผช.นทบ.

วธีิปฏิบัติ

4) นทบ./ผช.นทบ.(ฝ่ายรับ) ลงลายมือช่ือรับด้วย



ลบั

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบั



ลบัมาก

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบัมาก



ลบัทีสุ่ด

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสารลบั

ลบัทีสุ่ด



การส่งข้อมูลข่าวสารลบัออกนอกหน่วย 

ในประเทศ 3 วธีิ

ต่างส่วนราชการ, หน่วยเดยีวกนัอยู่ต่างสถานที ่

1) จนท.นําสาร : 1) บันทกึ ทขล.3+2  2) บรรจุซองทบึ

แสง 2 ช้ัน 3) แนบใบตอบรับ 4) ผู้รับลงนาม 5) ส่งคืน 

นทบ./ผช.        2) E- สารบรรณ (ลบั+ลบัมาก) : 1) นัดผู้รับปลายทาง* 2)
จดัส่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ 3) บันทกึ ทขล.3+2 ระบุช่ือผู้รับ         

3) ปณ.ลงทะเบียน : 1) ผบ.อนุญาต 2) บันทกึ ทขล.3+2 
3) บรรจุซองทบึแสง 2 ช้ัน 4) แนบใบตอบรับ 5) ส่ง ปณ.
6) ผู้รับลงนามใบตอบรับ ส่งคืน นทบ./ผช.เจ้าของเร่ือง        



ใบตอบรับ
ข้าพเจ้า (ยศ,ช่ือ) ในฐานะ      นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั

ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั

ได้รับซองหรือภาชนะบรรจุข้อมูลข่าวสารลบั เลขท่ีหนังสือ ลงวนัที่

จาก ถึง

ไว้เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัที่       เดือน              พ.ศ เวลา             น.
ลงช่ือ                          ผู้รับ

(   )

ลงช่ือ                                           ผู้ส่ง

(                  )
หมายเหตุ  1.  กรณีนําส่งโดยเจ้าหน้าที่นําสารให้รอรับใบตอบรับนํากลบัคืนทันที

2.  กรณีที่ส่งโดยวธีิอ่ืนให้ผู้รับจัดการส่งใบตอบรับคืนโดยเร็ว



เรียน  คณบดคีณะนิตศิาสตร์

มหาวทิยาลยัอบุลราชานี                     

อ.วารินชําราบ  34190                           
ที ่ศธ 0529(1)/…. 






ลบัมาก

กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                     

อ.วารินชําราบ จ.อบุล 34190                                
ที ่ศธ 0529(1)/…. 

ลบัมาก

ลายมือช่ือ นทบ./ผช.

แถบกาวชนิดใส






การส่งข้อมูลข่าวสารลบัออกนอกหน่วย 

ต่างประเทศ 3 วธีิ

ต่างส่วนราชการ, หน่วยเดยีวกนัอยู่ต่างสถานที ่

1) ถุงเมล์การทูต : 1) บันทกึ ทขล.3+2 2) บรรจุซองทบึ

แสง 2 ช้ัน 3) แนบใบตอบรับ 4) ผู้รับลงนาม 5) ส่งคืน 

นทบ./ผช.        2) ทูตถือไปเอง : 1) บันทกึ ทขล.3+2 2) บรรจุซองทบึแสง 

2 ช้ัน 3) แนบใบตอบรับ 4) ผู้รับลงนาม 5) ส่งคืน นทบ./
ผช.        3) E- สารบรรณ (ลบั+ลบัมาก) : 1) นัดผู้รับปลายทาง* 2)
จดัส่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ 3) บันทกึ ทขล.3+2 ระบุช่ือผู้รับ         



การเกบ็รักษา



การเกบ็รักษา
หลกัการ ทีป่ลอดภยั(ตู้นิรภยั- ตู้เหลก็ลอ็คกญุแจมัน่คง)

วธีิการ

1) วางระบบจัดเกบ็ นทบ./ผช.รับผดิชอบ                

ดูแลรักษา + เกบ็กญุแจ

2) บันทกึรายการในแบบ รปภ.12
3) COMPUTER ไม่เช่ือมโยง + จํากดั“คน”เข้าถึง

4) วางมาตรการ รปภ.สถานที ่ประกอบ



การยืม



การยืม

1. ผู้มอีาํนาจฝ่ายให้ยืมพจิารณาฝ่ายขอยืม 2 สถาน

2. เป็นเร่ืองหน่วยอ่ืนต้องขออนุญาตการให้ยืมก่อน หรือให้

ไปยืมเจ้าของเร่ืองน่าจะเหมาะสมกว่า

๏ ความจาํเป็น ๏ การปฎบิัตติาม รบ.ลบั

3. นทบ.ทาํบันทกึการยืม + จดแจ้ง ทขล.3
4. ควรกาํหนดนัดส่งคนืไว้ด้วย



การทาํลาย



การทาํลายข้อมูลข่าวสารลบั  

หลกัการ

1) หมดความจาํเป็นใช้ประโยชน์ หรือหมดอายุ (75, 20
ปี)

ข้อยกเว้น

“ลบัทีสุ่ด” หน.หน่วยฯ ส่ังให้ทาํลายได้โดยไม่ต้องปฏิบัตติาม

กระบวนการปกต ิหากเห็นว่าจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อ

ผลประโยชน์แห่งรัฐ และจาํเป็นอย่างยิง่ต้องทาํลาย

2) เป็นดุลพนิิจเจ้าของเร่ือง หรือผู้ครอบครองเป็นผู้ตดัสินใจ

ทาํลาย



วธีิการทาํลายข้อมูลข่าวสารลบั  

1) เจ้าของเร่ือง/ผู้ครอบครอง เป็นผู้รวบรวม

3) จดัทาํรายการทาํลาย

4) ขออนุมัตทิาํลายต่อ หน.หน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอาํนาจ + 
แต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายไปพร้อมกนั

2) กรณเีป็นเพยีงผู้ครอบครอง ให้ส่งคืนเจ้าของเร่ืองเดมิ

5) ได้รับอนุมัต ิส่งรายการทาํลายให้ สน.หอจดหมายเหตุ

ก่อนส่ง…ให้ยกเลกิช้ันความลบั



7) ดาํเนินการทาํลาย (โดยคณะ กก.)

6) ส่งเอกสารให้ สน.หอจดหมายเหตุ ตามรายการทีข่อมา

8) บันทกึใบรับรองการทาํลาย เกบ็ไว้ 1 ปี + บันทกึ ทขล.3

(วธีิการโดยเคร่ืองตดัย่อย หรือเผา เท่าน้ัน)

ยกเลกิช้ันความลบัก่อนส่งไป



การปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน



การปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน

“เวลาฉุกเฉิน”
๏ การก่อจลาจล/ก่อความไม่สงบ

๏ อุบัตภิยั > อคัคภียั

1. จดัทาํแผน : 1) เคล่ือนย้าย 2) พทิกัษ์รักษา 3) ทาํลาย

ข้อมูลข่าวสารลบั (ปฏบิัติตามลาํดับสถานการณ์)
2. ปฏิบัตช้ัินความลบัสูงสุดเป็นลาํดบัแรก

3. ฝึกซ้อมการปฏิบัตติามแผน (ในเวลา - นอกเวลาราชการ)



กรณสูีญหาย



ผู้ทราบข้อเทจ็จริง

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

1. ลดความเสียหาย
2. ตั้ง กก.สอบสวน
3. กาํหนดมาตรการ

ป้องกนัเกดิซ้ํา

หน.หน่วยงานฯ

นายทะเบียน

จดแจ้งใน ทขล.3

กรณสูีญหาย/ร่ัวไหล



การเปิดเผย



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้ว่า จะเข้าข่ายต้อง

มคีวามรับผดิชอบตามกฎหมายใด จนท.ของรัฐไม่ต้องรับ

ผดิชอบ หากกระทาํโดยสุจริตในกรณ ีดงันี้

(1) ข้อมูลข่าวสารตาม ม.15 ถ้าดาํเนินการถูกต้องตาม

ม.16
(2) ข้อมูลข่าวสารตาม ม.15 จนท.ของรัฐตามกฎกระทรวง

มีคาํส่ังให้เปิดเผย..เพ่ือประโยชน์อนัสําคญัยิง่กว่า

ม.20 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ



พลเรือน

ระดบั 6
ตุลาการ

ช้ัน2
อยัการ

ช้ัน 2
รัฐวสิาหกจิ

หน.กอง

เทยีบเท่า

บ.ส่วนท้องถิน่

ปลดั...
ทหาร - ตร.

พ.ต.,น.ต.(รน.)
น.ต.,พ.ต.ต.

จนท.ของรัฐทีม่หีน้าทีค่รอบครองดูแลข้อมูลฯ

มอีาํนาจเปิดเผยข้อมูลฯ ตาม ม.15

กฎกระทรวง ฉบับที ่4 พ.ศ.2542



ผู้มีอาํนาจ
1. หน.หน่วยงานของรัฐ

2. จนท.ของรัฐ ตาม ม.20
ทีค่รอบครองดูแลข้อมูลฯ

(เป็นเจ้าของเร่ืองเดมิ)

ส่ังเปิดเผยโดยสุจริต
ไม่ต้องรับผดิชอบ

มีช้ันความลบั
1. ไม่มีเง่ือนไข ต้อง

2. มีเง่ือนไข ยกเลกิ

- ห้ามเปิดเผย     ช้ันความลบั

- ห้ามเผยแพร่         ก่อน

- ห้ามสําเนา

- ห้ามคดัลอด

ไม่มีช้ันความลบั

เปิดเผยได้

เว้นแต่รู้ หรือควร

จะรู้ว่า ได้กาํหนด

ช้ันความลบัไว้แล้ว

การเปิดเผย



บทเฉพาะกาล

ภายใน 6 เดือน (จนถึง 22 ธ.ค.44)
1. เอกสารลบั 20 ปี ไม่กาํหนดใหม่ ให้ยกเลกิ

2. เอกสารลบัไม่ครบ 20 ปี ให้นําเข้าสู่สารบบ

ตามระเบียบฯ 44 ให้แล้วเสร็จ 



ข้อพงึตระหนักการ รปภ.ข้อมูลข่าวสารลบั

> “คน” เป็นต้นเหตุความลบัร่ัวไหล (ต้องไว้ใจได้)
> ระเบียบฯ ไม่สามารถป้องกนัการร่ัวไหลได้ด้วยตวัเอง 

> การแจกจ่าย หรือการเข้าถงึ ยดึหลกั “จาํกดัให้ทราบเท่าที่

จาํเป็น”   (NEED TO KNOW)

> ปฏิบัตติามระเบียบทีก่าํหนด (ศึกษาให้เข้าใจ ใช้ให้ถูกต้อง)
> อบรม ช้ีแจง จนท.ทีเ่กีย่วข้อง (บทบาท + หน้าที)่
> สัมพนัธ์กบัมาตรการ รปภ.อ่ืน ๆ



ปัญหา แนวทางการแก้ไข ~ สรุป

เป็นความเห็นส่วนบุคคล                      ไม่มี

ส่วนผูกพนักบัองค์กรแต่อย่างใด



ภาพรวม

1. แนวคดิ หลกัการเปลีย่นไปจากเดมิ (เดิมศักดิสิ์ทธ์ิ - ใหม่

แกว่ง)
2. ความลบัเป็นนามธรรม คดิไม่เหมือนกนั

3. วธีิปฏิบัตขิาดความขลงั (ไม่จําแนกกลุ่มใหญ่ในกลุ่มย่อย)

4. จนท.ขาดองค์ความรู้ + ความเข้าใจอย่างลกึซ้ึง ไร้จติ

วญิญาณ (ตามหน้าที)่ ปัดเป็นหน้าทีข่องนายทะเบียนฯ 



5. จนท.เห็นจนเฝือ จงึไม่ให้ความสําคญั (ลบัไม่จริง)
6. องค์การ รปภ.ไม่มีอาํนาจในฐานะองค์การตรวจสอบ (เพยีงแต่

กาํหนดวิธีการ + อบรมช้ีอแจง)

7. รบ.กาํหนดกรอบกว้าง ๆ ไว้เท่าน้ัน องค์การ รปภ.ต้อง

กาํหนดวธีิการ + คาํแนะนําเพิม่เตมิทีแ่น่ชัด



หนทางแก้ไข

1. ควรปรับแก้ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ (6 ปีแล้ว/เจ้าภาพ)
2. แนว : ประเภท 4 ช้ัน - จําแนกประเภทข้อมูลฯ (2 

กลุ่ม ปฏิบัติให้เข้มข้นตามช้ันความลบั)

3. จัดสัมมนาหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยรายปี ช้ีแจงทาํ

ความเข้าใจ นําไปขยายผลในหน่วย



5. ประสาร กพร.ให้กาํหนดเป็นตวัช้ีวดัประจําปี (มี

สภาพบังคบั)

4. องค์การ รปภ.ต้องเพิม่บทบาทมากขึน้ โดย

4.1 สร้างคู่มือ กาํหนดกรอบ/แนวปฏิบัตใิห้กระชับ 

ชัดเจน (ให้มดุีลพนิิจน้อยทีสุ่ด)
4.2 ทาํหน้าทีต่รวจสอบ กาํกบัดู และนิเทศก์การปฏิบัติ

แก่หน่วยงานของรัฐประจําปี  



ประเดน็ทีม่ักจะไม่ปฏิบัตติามระเบียบฯ : “คน”
1. หน.หน่วยงานของรัฐ ไม่แต่งตั้ง “ผู้ทาํหน้าทีแ่ทน”

3. ไม่แต่งตั้งนายทะเบียนฯ / ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ใน

หน่วยงานย่อย

2. ไม่ออกคาํส่ังอนุญาตให้ 1) เข้าถงึช้ันความลบั 2) การ

กาํหนดช้ันความลบั 

4. ผู้เข้าถงึช้ันความลบัไม่เข้าใจบทบาทหน้าที ่ในส่วนของตน

ทีต้่องรับผดิชอบ/ดาํเนินการ



ประเดน็ทีม่ักจะไม่ปฏิบัตติามระเบียบฯ : “ระเบียบ”
1. ไม่ส่ังให้เป็นข้อมูลข่าวสารลบั ทั้ง ๆ ทีค่วรจะเป็น

3. การสําเนาเพิม่เตมิไม่แสดงข้อความ 1) ณ ต้นฉบับ 2) 
ฉบับทีท่าํเพิม่เตมิ 3) ไม่บันทกึใน ทขล.3

2. ไม่แสดงหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ไม่คุมชุม ไม่คุมหน้า

4. ไม่ตรวจสอบตามวงรอบทีก่าํหนด

5. ไม่กาํหนดแผนปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน



ปัญหาในการปฏิบัตติามระเบียบ

1. การแสดง เคร่ืองหมายช้ันความลบั การคุมชุด การคุมหน้า 

กรณทีีม่ีเอกสารจาํนวนมาก

2. การดาํเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั (ทขล.)ไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ + การ รับ-ส่งทาง E~ทะเบียน 

3. ผู้เข้าถงึ (ผบช.) มักไม่ให้ความสนใจ       ความไม่เข้าใจ 

หลกัการ-แนวคดิ-กระบวนการรักษาความลบั          ไม่กาํกบั

ดูแลการปฏิบัต ิ       ไม่เป็นไปตามระเบียบ



4. การส่ังให้เป็นข้อมูลข่าวสารลบั 

- ดุลพนิิจในการจาํแนกเป็นช้ันความลบัระดบัต่าง ๆ

- การใช้สิทธิขอดูของประชาชน (เพือ่ตรวจสอบ, ความ

โปร่งใส, ความยติุธรรม ฯลฯ) อาจไม่เห็นความจาํเป็นในการ

ส่ังให้เป็นข้อมูลข่าวสารลบั 



กระบวนทศัน์ของการรักษาความลบั              
(หัวใจการ รปภ.ความลบั)

1. คนทีเ่ข้าถึงทุกคน : ต้องไว้ใจได้ (หน.หน่วยฯ)
2. วธีิการ (ระเบียบการรักษาความลบัฯ) 

๏ ละเอยีดรอบคอบ มีผู้รับผดิชอบทุกขั้นตอน

๏ สามารถรู้ได้ เม่ือมีการร่ัวไหล/เข้าถงึโดยผู้ไม่มีอาํนาจ

หน้าที่



หลกัการ รปภ.ข้อมูลข่าวสารลบัทีม่ีประสิทธิภาพ

๏ เป็นงานบริหารต้องวางระบบเข้าถงึ & ควบคุมทีเ่คร่งครัด

๏ จาํกดัการเข้าถงึตามหลกั “จาํกดัให้ทราบเท่าทีจ่าํเป็น” (Need 

to Know)

๏ คนทีเ่ข้าถงึต้องไว้ใจได้ ผ่านการอบรม รปภ.มีจติสํานึก เร่ือง รปภ.

๏ ต้องยดึโยงกบัมาตรการ รปภ.บุคคล อย่างใกล้ชิด

๏ หน.หน่วยงานฯ ต้องรับผดิชอบทั้งระบบ (ในฐานะทีเ่ป็น  เจ้าของ

ข้อมูลฯ โดยนิตนัิย แต่มอบอาํนาจได้ (ข้อ 7)

๏ สร้างวฒันธรรมองค์การเร่ือง Compartmentation



ผูรวบรวมขอมูล 

นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล

สาํนกังานข่าวกรองแห่งชาติ 

โดย นายดิเรก ทองแผน่ 
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