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บทที  ๓ 

การทะเบียน 

 

 การดาํเนินการต่อขอ้มลูข่าวสารลบัตอ้งดาํเนินการเช่นเดียวกบัระบบงานสารบรรณ

ตามปกติ แต่ละมีวิธีปฏิบติัทีรอบรอบรัดกุม มีการควบคุมดแูลมากเป็นพิเศษกว่าขอ้มลูข่าวสาร  

หรือเอกสารทวัไป  นอกจากนีแลว้ผูที้จะดาํเนินการต่อขอ้มลูข่าวสารลบัตอ้งเป็นบุคคลทีไดรั้บ

ความไวว้างใจจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐแลว้ โดยมีวิธีการปฏิบติัดงันี 

 ๑. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลบั ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

แต่งตงัหนา้เจา้หนา้ทีควบคุมและรับผดิชอบการดาํเนินการเกียวกบัขอ้มลูข่าวสารลบัภายใน

หน่วยงาน เรียกว่า “นายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั”  และจะแต่งตงั  “ผูช่้วยนายทะเบียนขอ้มลู

ข่าวสารลบั”  ไดอี้กตามความเหมาะสม โดยผูช่้วยนายทะเบียนฯ มีอาํนาจหนา้ทีปฏิบติัการแทน 

นายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบัตามทีไดรั้บมอบหมายการแต่งตงันายทะเบียนฯ และผูช่้วย 

นายทะเบียนฯ ตอ้งออกคาํสงัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งภายในหน่วยงาน 

ไดรั้บทราบโดยทวักนั และใหน้ายทะเบียนฯ และหรือผูช่้วยนายทะเบียนฯ เป็นผูรั้บผดิชอบ

ดาํเนินการทางทะเบียนต่อขอ้มลูข่าวสารลบัของหน่วยงานเท่านนั 

  ๑.๑ หน้าทีของนายทะเบียนฯ 

   ๑.๑.๑ ดาํเนินการทางทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบัใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี  

โดยตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบัไวโ้ดยเฉพาะแยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ

ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ตามทีระเบียบกาํหนดไวคื้อ  

    ๑.๑.๑.๑ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ใชส้าํหรับบนัทึกรายละเอียดขอ้มลูข่าวสารลบั 

ซึงไดรั้บมากจากหน่วยงานอืนหรือรับมาจากภายในหน่วยงานเดียวกนั 

    ๑.๑.๑.๒ ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) ใชส้าํหรับบนัทึกรายละเอียดขอ้มลูข่าวสาร

ลบั ทีส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน (ต่างกอง ต่างกรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ทีเรียกชือเป็นอยา่งอืน ) 

    ๑.๑.๑.๓ ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลบั (ทขล.๓) ใชส้าํหรับบนัทึก 

ทางทะเบียนเกียวกบัขอ้มลูข่าวสารลบัทีจดัทาํขึนสาํหรับใชภ้ายในหน่วยงาน,  ทีไดรั้บมาจาก

หน่วยงานอืน หรือจากในหน่วยงานเดียวกนั และทีส่งออกไปยงัหน่วยงานอืน  ทงันีโดยจะบนัทึก

การปฏิบติัต่าง ๆ เกียวกบัขอ้มลูข่าวสารลบั ไดแ้ก่ เหตุผลในการกาํหนดชนัความลบั, การปรับ 

ชนัความลบั, การโอน, กรณีส่งขอ้มลูข่าวสารลบัไม่ถึงผูรั้บ, การยมื, การทาํลาย และกรณีขอ้มลู

ข่าวสารลบัสูญหาย 

    (คาํอธิบายการกรอกรายการ ทขล.๑ -  ทขล.๓ ผนวก ๔) 

 



การลงรายการในแบบ ทขล.๑ – ทขล.๓ 

คาํอธิบาย 

การลงรายการในแบบ ทขล.๑ 

(ทขล.๑) 

ทะเบียนรับ 

เลขทีรับ เลขทีหนงัสือ 

วนั เดือน ปี 

ชนัความลบั จาก ถึง เรือง ลงชือ หมายเหตุ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ ช่องเลขทีรับ ใหป้ฏิบติั ดงันี 

   ๑.  ใหล้งเลขทีรับต่อเนืองกนัไป 

   ๒.  เมือขึนวนัใหม่  ใหล้งวนัทีคนัไวใ้นทะเบียน 

 

 

 



คาํอธิบายการลงรายการ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) 

 ทะเบียนรับ หรือ ทขล.๑ เป็นทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั ใชส้าํหรับลงทะเบียนรับ ขอ้มลู

ข่าวสารลบั ทีหน่วยงานอืนส่งมาถึง ซึงมีวิธีการลงทะเบียนตามรายการต่าง ๆ ดงันี 

เลขทีรับ ก. ใหล้งเลขทีรับเรียงตามลาํดบัต่อเนืองกนัไป 

 ข. เมือขึนวนัใหม่ ใหล้ง วนั เดือน ปี ทีไดรั้บขอ้มลูข่าวสารลบั คนัไวกึ้งกลางหนา้

ทะเบียนรับ 

 ค. การสินสุดปี ใหถื้อตามปฏิทิน แลว้เริมตน้เลขทีรับ เป็นลาํดบัที ๑ 

เลขทหีนังสือ 

 ก. หนงัสือภายนอก ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํหนงัสือเจา้ของเรือง และ

ทบัเลขทะเบียนหนงัสือทีรับมา 

 ข. หนงัสือภายใน ใหล้งเลขที และทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ของหนงัสือเจา้ของ

เรืองทีรับมา 

วนัเดอืนปี ใหล้ง เลขวนัที ชือเดือน และเลขปี พ.ศ.(โดยยอ่) ของหนงัสือทีรับมา 

ชันความลบั  ใหล้งชนัความลบัเช่นเดียวกบัหนงัสือทีรับมา  

จาก  ใหล้งตาํแหน่งของเจา้ของหนงัสือทีส่งมา (กรณีลงชือโดยไม่ระบุตาํแหน่งใหล้งชือไว)้ 

ถึง  ใหล้งตาํแหน่งของผูรั้บหนงัสือ (กรณีระบุชือมา ใหล้งชือไวด้ว้ย) 

เรือง  ลงชือเรืองตามหนงัสือทีรับมา 

ลงชือ นายทะเบียนฯ หรือผูช่้วยนายทะเบียนฯ ผูด้าํเนินการต่อขอ้มลูข่าวสารลบัฉบบันนั 

หมายเหตุ  ลงรายการเคลือนไหวของขอ้มลูข่าวสารลบัทีไดรั้บมา เช่น  เสนอ............................... 

เมือ ............................ หรือ บนัทึก ทขล.๓  เมือ ............................................................... 

 

ข้อแนะนํา 

 (๑)  ควรจดัทาํแบบ ทขล.๑ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔  เพือใหมี้เนือทีว่างบนัทึก

รายการต่าง ๆ เพิมมากขึน 

 (๒) กรณีขอ้มลูข่าวสารลบัมีไม่มากนกั ใช ้ทขล.๑ รวมเล่มเดียวกนัได ้ใหแ้สดงชนั

ความลบัชนัสูงสุดทีบนัทึกไวที้ปกหนา้และปกหลงั ถา้มีจาํนวนมาก ใหแ้ยกเล่มแต่ละชนัความลบั 

 

 

 

 



คาํอธิบาย 

การลงรายการในแบบ ทขล.๒ 

(ทขล.๒) 

ทะเบียนส่ง 

เลขทีส่ง ชนัความลบั จาก ถึง เรือง ลงชือ หมายเหตุ 

   ๑ ม.ค.๕๓    

๑. 

๑ ม.ค.๕๓ 

ลบั ผบ.ร.๓ ผบ.พล.ร.๓ แหล่งข่าวพลทหาร นายทะเบียนฯ ฝขว.พล.ร.๓ 

๒. 

๑ ม.ค.๕๓ 

ลบั ผบ.ร.๘ ผบ.พล.ร.๓ แหล่งข่าวประชาชน นายทะเบียนฯ ฝขว.พล.ร.๓ 

   ๒.ม.ค.๕๓    

๓. 

๑ ม.ค.๕๓ 

ลบัมาก ผบ.ร.๑๓ ผบ.พล.ร.๓ ส่งรายชือกาํลงัพล

ปฏิบติัราชการพิเศษ 

นายทะเบียนฯ ฝกพ.พล.ร.๓ 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 หมายเหต ุ ช่องเลขทีส่ง ใหป้ฏิบติั ดงันี 

   ๑.  ใหล้งเลขทีส่งต่อเนืองกนัไป 

   ๒.  เมือขึนวนัใหม่  ใหล้งวนัทีคนัไวใ้นทะเบียน 

 

 

 



 

คาํอธิบายการลงรายการ ทะเบียนรับ (ทขล.๒) 

 ทะเบียนส่ง หรือ ทขล.๒  เป็นทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั ใชส้าํหรับลงทะเบียนส่ง 

ขอ้มลูข่าวสารลบัทีหน่วยงานเจา้ของเรืองไดจ้ดัทาํขึน แลว้ส่งออกนอกบริเวณหน่วยงานหรือส่งไป

ใหห้น่วยงานอืน ซึงมีวิธีการลงทะเบียนตามรายการต่าง ๆ ดงันี 

เลขทีส่ง ก. ใหล้งเลขทีส่งเรียงตามลาํดบัต่อเนืองกนัไป และเลขทบัปี พ.ศ.(๔ หลกั) หรือทบั

เลขทีตามระบบงานสารบรรณของหน่วยงานทีกาํหนดขึนใช ้

 ข. เมือขึนวนัใหม่ ใหล้ง วนั เดือน ปี ทีส่งขอ้มลูข่าวสารลบั คนัไวกึ้งกลางหนา้

ทะเบียนส่ง 

 ค. การสินสุดปี ใหถื้อตามปฏิทิน แลว้เริมตน้เลขทีส่ง  เป็นลาํดบัที ๑ 

 ง. ใหล้ง วนัเดือนปี ของหนงัสือทีส่งออก ไดเ้ลขทีส่ง 

 จ. กรณีทีเป็นหนงัสือภายนอก (ส่งออกในนามของส่วนราชการ ) ใหล้งรหสั

พยญัชนะและเลขประจาํหนงัสือส่งออก และวนัเดือนปี ของหนงัสือทีส่งออก ไดเ้ลขทีส่ง รวมทงั

รายการอืน ๆ ตามช่องทีกาํหนดไว ้พร้อมทงับนัทึกในช่วงหมายเหตุว่าเป็น “หนงัสือภายนอก” 

 

ชันความลบั   ใหล้งชนัความลบัเช่นเดียวกบัหนงัสือทีส่งออก 

จาก  ใหล้งตาํแหน่งของเจา้ของหนงัสือทีส่งออก 

ถึง  ใหล้งตาํแหน่งของผูรั้บหนงัสือ (กรณีทีตอ้งระบุชือ ใหล้งชือไวด้ว้ย) 

เรือง  ลงชือเรืองตามหนงัสือทีส่งออก 

ลงชือ นายทะเบียนฯ หรือผูช่้วยนายทะเบียนฯ ผูด้าํเนินการต่อขอ้มลูข่าวสารลบัฉบบันนั 

หมายเหตุ  ลงรายการเคลือนไหวของขอ้มลูข่าวสารลบัทีไดรั้บมา เช่น  เสนอ............................... 

เมือ ............................ หรือรายการแจกจ่าย หรือบนัทึก ทขล.๓   เมือ ............................................. 

 

ข้อแนะนํา 

 (๑)  ควรจดัทาํแบบ ทขล.๒ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔  เพือใหมี้เนือทีว่างบนัทึก

รายการต่าง ๆ เพิมมากขึน 

 (๒) กรณีขอ้มลูข่าวสารลบัมีไม่มากนกั ใช ้ทขล.๒ รวมเล่มเดียวกนัได ้ใหแ้สดงชนั

ความลบัชนัสูงสุดทีบนัทึกไวที้ปกหนา้และปกหลงั ถา้มีจาํนวนมาก ใหแ้ยกเล่มแต่ละชนัความลบั 

 

 

 



 

คาํอธิบาย 

การลงรายการในแบบ ทขล.๓ 
 

(ทขล.๓) 

ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 

ลาํดบัที เลขทีส่ง เลขทีรับ ชนัความลบั หน่วยงานเจา้ของเรือง การดาํเนินการ 

๑.       ๐๑ - ลบัมาก บก.พล.ร.๓ หากเปิดเผยจะทบต่อความ

มนัคงของชาติดา้นการทหาร 

๒. - ๐๑ ลบั บก.ทภ.๒ ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต/

ความปลอดภยัของบุคคล 

๓. - ๐๒ ลบั บก.ร.๓ กระทบต่อความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ 

      

      

      

      

 

 หมายเหต ุ ๑. ช่องเลขทีส่ง ใหล้งเลขทีส่งในทะเบียนส่ง 

   ๒.  ช่องเลขทีรับ ใหล้งเลขทีรับในทะเบียนรับ 

 

 

 

 



คาํอธิบายการลงรายการ  

ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 

 ทะเบียนควบคุมขอ้มลูข่าวสารลบั หรือ ทขล.๓ ใชส้าํหรับบนัทึกทางทะเบียนเกียวกบั

ขอ้มลูข่าวสารลบัที (๑) หน่วยงานจดัทาํขึนใชเ้องภายในหน่วยงาน (๒) ไดรั้บมาจากหน่วยงานอืน 

และ (๓) หน่วยงานจดัทาํขึนแลว้ส่งไปยงัหน่วยงานอืน เกียวกบัความเคลือนไหว และการ

ดาํเนินการต่อขอ้มลูข่าวสารลบัในครอบครอง ซึงมีแนวทางการลงทะเบียนในรายการต่าง ๆ ดงันี 

ลาํดบัที 

 ก. ใหล้งลาํดบัทีของขอ้มลูข่าวสารลบัทงั (๑) ทีหน่วยงานจดัทาํขึนใชเ้องภายใน (๒) 

ไดรั้บมาจากหน่วยงานอืน (๓) ส่งไปใหห้น่วยงานอืน เรียงตามลาํดบัต่อเนืองกนัไป 

 ข. เมือขึนวนัใหม่ ใหล้ง วนั เดือน ปี ทีส่งขอ้มลูข่าวสารลบั คนัไวกึ้งกลางหนา้

ทะเบียนรับ 

 ค. การสินสุดปี ใหถื้อตามปฏิทิน แลว้เริมตน้เลขทีรับ  เป็นลาํดบัที ๑ 

เลขทีส่ง  ใหล้งเลขทีส่ง จากทะเบียนส่ง (ทขล.๒) 

เลขทีรับ  ใหล้งเลขทีรับ จากทะเบียนรับ (ทขล.๑) 

ชันความลบั   ใหล้งชนัความลบัตามทีลงรายการไวใ้น ทขล.๑  หรือ ทขล.๒ 

หน่วยงานเจ้าของเรือง  ใหล้งรายการตามทีไดล้งไวใ้น ทขล.๑ หรือ ทขล.๒ 
 

การดําเนินการ  ใหล้งรายการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสถานภาพ ความเคลือนไหว หรือความเป็นไป

ของขอ้มลูข่าวสารลบั ซึงนายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั หรือผูช่้วยนายทะเบียน ขอ้มลูข่าวสารลบั 

เป็นผูด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี 

 (๑) เหตุผลประกอบในการกาํหนดชนัความลบั (เป็นหนา้ทีเจา้ของเรืองผูก้าํหนดชนั

ความลบั เนืองจากเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจ ซึงตอ้งทราบว่าเพราะเหตุใดจึงกาํหนดชนัความลบัไวเ้ช่นนนั 

ส่วนนายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั หรือผูช่้วยนายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบั จะทาํหนา้ทีจดแจง้/

บนัทึกใน ทขล.๓) ดูตวัอยา่งการใชเ้หตุผลประกอบ ในบทที ๒ ขอ้ ๔ 

 (๒) การปรับชนัความลบั ไดแ้ก่ การลดชนัความลบั หรือการเพิมชนัความลบั หรือการ

ยกเลิกชนัความลบั เช่น “ปรับเป็นชนั ลบั เมือ........... โดย .............. ผอก...................” หรือ “ยกเลิก

ชนัความลบัเมือ ...................... โดย ............................ รองอธิการบดี ............................” 

 (๓) การโอน กรณีทีมีการโอนขอ้มลูข่าวสารลบัในครอบครองไปใหห้น่วยงานอืน

รับผดิชอบ เช่น โอน (ส่งคืน) ขอ้มลูข่าวสารลบัทีหมดความจาํเป็นใชง้าน คืนเจา้ของเรืองเดิม,  โอน

ขอ้มลูข่าวสารลบัในครอบครองไปใหห้น่วยงานอืนซึงมีหนา้ทีรับผดิชอบโดยตรง เป็นตน้ โดยอาจ

ใชข้อ้ความว่า “โอนให ้(ชือหน่วยงาน) เมือ ........................ โดยอนุมติัของ ....................................” 



 (๔) กรณีทีเจา้หนา้ทีนาํสารไม่สามารถส่งขอ้มลูข่าวสารลบั ใหแ้ก่นายทะเบียนขอ้มลู 

ข่าวสารลบั, ผูช่้วยนายทะเบียนขอ้มลูข่าวสารลบัได ้หรือผูท้าํการแทน (เช่น เจา้หนา้ทีเวรรักษา

ความปลอดภยัประจาํวนั) ใหน้าํส่งแก่ผูรั้บตามจ่าหนา้ หากผูรั้บตามจ่าหนา้ไม่อยู ่หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหน้าํขอ้มลูข่าวสารลบันนัมาเก็บทีหน่วยงานเจา้ของเรืองและบนัทึกใน ทขล.๓ 

โดยอาจใชข้อ้ความว่า “ไม่มีผูรั้บ” 

 (๕) กรณีทีมีการยมืขอ้มลูข่าวสารลบั อาจใชข้อ้ความว่า “ชือหน่วยงาน (ทียมื) ยมืไป

เมือ ................. โดยอนุมติัของ ...................” 

 (๖) กรณีทีไดท้าํลายขอ้มลูข่าวสารลบัไปแลว้ ตอ้งบนัทึกใน ทขล.๓ โดยอาจใช้

ขอ้ความว่า “ทาํลายแลว้ เมือ .................... ตามคาํสงั ................ ที ............... ลงวนัที .................” 

 (๗) กรณีทีขอ้มลูข่าวสารลบัสูญหาย โดยอาจใชข้อ้ความว่า “ตรวจพบการสูญหาย 

เมือ .............................” 

 (๘) การแจกจ่าย 

  ก.  ภายในหน่วยงาน ใหล้งลายมือชือผูรั้บ หน่วยงาน วนัเดือนปี ทีรับขอ้มลู

ข่าวสารลบัไปดาํเนินการ 

  ข. ออกนอกหน่วยงาน ใหน้ายทะเบียนขอ้มลูข่าวสาร หรือผูช่้วยนายทะเบียน

ขอ้มลูข่าวสารลบั บนัทึกชือหน่วยงานทีส่งถึง บรรจุซอง ๒ ชนั แนบใบตอบรับไปดว้ย เมือผูรั้บ

ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารลบัแลว้ ใหรี้บส่งใบตอบรับคืนมาโดยเร็ว 

 

ข้อแนะนํา 

 (๑)  ควรจดัทาํ ทขล.๓ ตามแนวนอนกระดาษขนาด A ๔  เพือใหมี้เนือทีว่างบนัทึกรายการ

ต่าง ๆ เพิมมากขึน และในแต่ละหนา้ไม่ควรบนัทึกเกิน ๔ เรือง เนืองจาก ทขล.๓ มีรายการทีจะตอ้ง

บนัทึกไวห้ลายกรณีดงัทีกาํหนดขา้งตน้ 

 (๒) กรณีขอ้มลูข่าวสารลบัมีไม่มากนกั ใช ้ทขล.๓ รวมเล่มเดียวกนัได ้ใหแ้สดงชนั

ความลบัชนัสูงสุดทีบนัทึกไวที้ปกหนา้และปกหลงั ถา้มีจาํนวนมาก ใหแ้ยกเล่มแต่ละชนัความลบั 

 

................................... 

  

 

 

 

 

 



 ๔. การให้เหตุผลประกอบการกาํหนดชันความลบั ในการจดัทาํขอ้มลูข่าวสารลบั  

ผูมี้อาํนาจกาํหนดขนัความลบัไดก้าํหนดชนัความลบัแลว้ จะตอ้งใหเ้หตุผลประกอบดว้ยว่า 

เป็นขอ้มลูข่าวสารลบัเพราะเหตุใด บนัทึกไวใ้นช่องดาํเนินการทะเบียนควบคุมขอ้มลูข่าวสารลบั 

(ทขล.๓) ทงันีการใหเ้หตุผลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ยกเวน้ในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ขอ้มลู

ข่าวสาร ๒๕๔๐ ว่าการทีมีคาํสงัไม่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเพราะเหตุใด เช่น 

  ๔.๑ หากเปิดเผยจะ...... กระทบต่อความมนัคงแห่งชาติดา้น (การเมือง, การทหาร, 

เศรษฐกิจ, สงัคมจิตวิทยา...ฯลฯ) 

   ... กระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

   ... ทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสือมประสิทธิภาพ 

   ... ทาํใหก้ารปฏิบติัภารกิจไม่สาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

   ... ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต/ความปลอดภยัของ...(พยาน/แหล่งข่าว) 

   ... เป็นการรุกลาํสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

  ๔.๒ เป็นขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล 

  ๔.๓ เป็นขอ้พิจารณาหรือขอ้แนะนาํภายในหน่วยงานทีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

  ๔.๔ ผูใ้หข้อ้มลูข่าวสารไม่ประสงคใ์หเ้ปิดเผย 

  ๔.๕ เป็นขอ้มลูข่าวสารทีไดม้าจากการปฏิบติัการลบั หรือแหล่งข่าวลบั 

  ๔.๖ กฎหมายกาํหนดไม่ใหเ้ปิดเผย หรือใหเ้ป็นขอ้มลูข่าวสารลบั 

     ฯลฯ 

  อนึง  หากเหตุผลประกอบการกาํหนดชนัความลบัมีรายละเอียดมากหรือบางส่วน 

มีชนัความลบัสูงกว่าชนัความลบัของ ทขล.๓ ใหบ้นัทึกเหตุผลยอ่ไวใ้น ทขล.๓ แลว้ใหบ้นัทึก

เหตุผลละเอียด หรือเหตุผลส่วนทีมีชนัความลบัสูงสุดกว่าดงักล่าวไวใ้นกระดาษอีกแผน่หนึง

ต่างหากแนบไวร้ะหว่างใบปกเอกสารลบักบัขอ้มลูข่าวสารลบัฉบบันนั 

 ๕. หลกัการพจิารณากาํหนดชันความลบั  การพิจารณาว่าขอ้มลูข่าวสารใดจะเป็น

ความลบัหรือไม่ และถา้เห็นว่าควรสงัใหเ้ป็นความลบัแลว้จะเป็นความลบัในชนัใด  ซึงก่อนหนา้นี

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวทางมาเป็นสงัเขปบา้งแลว้ แต่เพือใหมี้ความชดัเจนยงิขึน จึงจะขยายความ

เพิมเติมอีกซึงจาํเป็นตอ้งนาํบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบมาเป็นองคป์ระกอบในการกาํหนด

เกณฑพิ์จารณา ดงันี 

  ๕.๑ พ.ร.บ.ขอ้มลูข่าวสาร ๒๕๔๐ ไดก้าํหนดกรอบไวว้่า ขอ้มลูข่าวสารอยา่งใดบา้งที 

เขา้ข่ายจะสงัใหเ้ป็นขอ้มลูข่าวสารลบัได ้ ซึงไดแ้ก่  ขอ้มลูทีไม่ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา ๑๔ ขอ้มลู

ข่าวสารทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ กบัมาตรา ๑๕ ซึงเป็นขอ้มลูทวัไป

ทีอาจกาํหนดใหเ้ป็นขอ้มลูข่าวสารลบัได ้โดยใหพิ้จารณาวา่หากเปิดเผยแลว้จะก่อใหเ้กิดความ

เสียหายอยา่งไร หรือเป็นความเห็น ขอ้พิจารณา คาํแนะนาํภายในหน่วยงาน หรือเป็นขอ้มลู 

ส่วนบุคคล หรือมีกฎหมายกาํหนดไวว้่าตอ้งสงวนไวเ้ป็นความลบั 


