



































บทท่ี 4

การดำเนินงานเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับ

1. คำนิยามทีเ่ก่ียวของและความหมาย

ขอมลูขาวสาร/เอกสาร/หนังสือลับ
คอืขอมลูขาวสารตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15  ตามพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ที่มีคำสั่งไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเร่ืองที่
เกีย่วกบัการดำเนนิงานของรัฐหรือทีเ่ก่ียวกบัเอกชน ซึง่มีการกำหนดช้ันความลบัเปน ชัน้ลับ ชัน้ลับมาก หรือชัน้ลับ
ทีส่ดุ โดยคำนงึถึงการปฏบิตัหินาทีข่องหนวยงานของรฐัและประโยชนแหงรัฐประกอบกนั

มาตรา 14 : ขอมลูขาวสารของทางราชการทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายตอสถาบนัพระมหากษตัรยิจะเปดเผย
มไิด

มาตรา 15 : ขอมลูขาสารของทางราชการซึง่หากเปดเผยจะกอใหเกดิความเสยีหายอยางหน่ึงอยางใด
ดงัตอไปน้ี

1) ความสมัพนัธระหวางประเทศ  ความมัน่คงแหงชาต ิ ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
2) จะทำใหการบงัคบัใชกฎหมายเสือ่มประสทิธภิาพหรือปฏบิตัภิารกิจไมสำเรจ็ตามวตัถุ

ประสงค
3) เปนความเหน็ คำแนะนำภายในหนวยงาน หรือเปนเรือ่งทีอ่ยูระหวางดำเนนิการ

ยงัไมแลวเสรจ็
4) จะเปนอนัตรายตอชวีติ หรือความปลอดภยัของบคุคล เชน พยาน
5) เปนขอมลูขาวสารสวนบุคคล เชน ประวตักิารทำงาน  การศกึษา
6) กฎหมายบญัญตัไิมใหเปดเผย/ผใูหขอมลูขาวสารไมประสงคเปดเผย

                            ชัน้ความลบั. ลับทีสุ่ด  ใชกับขอมลูขาวสาร ทีห่ากเปดเผยทัง้หมดหรือเพยีงบางสวนจะกอใหเกดิ
ความเสยีหายตอความมัน่คงและผลประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงทีส่ดุ. ลับมาก ใชกับขอมลูขาวสาร ทีห่ากเปดเผยทัง้หมดหรือเพยีงบางสวนจะกอใหเกดิ
ความเสยีหายตอความมัน่คงและผลประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง. ลับ  ใชกับขอมลูขาวสาร ทีห่ากเปดเผยทัง้หมดหรือเพยีงบางสวนจะกอใหเกดิความ
เสยีหายตอความมัน่คงและผลประโยชนแหงรัฐ
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หัวหนาหนวยงานของรฐั
หนาทีค่วามรบัผดิชอบ
1. กำหนดชัน้ความลบัพรอมใหเหตผุลประกอบ อาจมอบอำนาจหนาทีใ่หผใูตบงัคับบัญชาได
2. รกัษาขอมลูขาวสารลบัในหนวยงาน อาจมอบหมายหนาทีใ่หผใูตบงัคบับญัชาได
3. แตงต้ัง  นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัและผชูวย
4. แตงต้ังกรรมการตรวจสอบฯ ความถกูตองในการปฏบิตัติามระเบยีบ และความมอียจูริงของขอมลูขาวสาร

อยางนอยทกุ 6 เดอืน
5.  อนุญาตใหสงขอมลูขาวสารลบัออกนอกบรเิวณหนวยงานและใหนายทะเบยีนฯ ลงทะเบยีนกอนสงออก
6. อนุญาตใหสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายใน ภายนอกประเทศ สงทางโทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรบั ฯลฯ
7. อนญุาต ใหยมืขอมลูขาวสารลบั ระหวางหนวยงานของรฐั
8. อนุญาต การทำลายขอมลูขาวสารลบั
9. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
10.มคีำสัง่ใหเปดเผยขอมลูขาวสารลบั  โดยมขีอจำกดัหรือเงือ่นไข เชนใดก็ได

องคประกอบในการกำหนดช้ันความลับ

(1) ความสำคญัของเนือ้หา
(2) แหลงทีม่าของขอมลูขาวสาร
(3) วธีิการนำไปใชประโยชน
(4) จำนวนบคุคลทีค่วรรบัทราบ
(5) ผลกระทบหากมกีารเปดเผย
(6) หนวยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบในฐานะเจาของเรือ่งหรือผอูนมุตัิ

องคการรักษาความปลอดภยั

เปนองคการทีม่หีนาทีใ่หคำแนะนำ ชวยเหลอืในเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัแหงชาตแิกหนวยงาน และกำกบั
ดแูล ตรวจสอบ พรอมทัง้พิจารณาแกไขขอบกพรองเพือ่ใหระบบการรกัษาความปลอดภยัน้ันไดผลสมบรูณอยเูสมอ

สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนกันายกรฐัมนตร ีเปนองคการรกัษาความปลอดภยั
ฝายพลเรอืน

ศนูยรกัษาความปลอดภยั กองบัญชาการกองทพัไทย เปนองคการรกัษาความ
ปลอดภยัฝายทหาร

กองบัญชาการตำรวจสนัติบาล สำนกังานตำรวจแหงชาต ิเปนองคการรกัษาความ
ปลอดภยัฝายตำรวจ
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นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบั

เจาหนาทีผ่ซูึง่ไดรบัแตงต้ังจากหัวหนาหนวยงานใหทำหนาทีค่วบคมุและรบัผิดชอบการดำเนนิการเก่ียวกบัขอมลู
ขาวสารลบัภายในหนวยงาน มหีนาทีด่งัน้ี

1. ดำเนนิการทางทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัใหเปนไปตามระเบยีบ
2. เก็บรักษาแบบเอกสารตางๆ ซึ่งกรอกขอความแลวตามระเบียบ และบรรดาขอมูลขาวสารที่อยูในความ

ควบคมุดูแลไวในท่ีปลอดภยั
3. เกบ็รกัษาบัญชลีายมอืชือ่นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบั และผชูวยนายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัของหนวย

งานอ่ืน ๆ ทีต่ดิตอ
4. ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กำหนดในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาตเิพือ่กำหนดตวับคุคลทีจ่ะเขาถงึช้ันความลบัตามความเหมาะสมและความรบัผดิชอบ
5 .ปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วของกบัขอมลูขาวสารลบัตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบหรอืตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากหวัหนา

หนวยงานของรฐั

ทะเบยีนขอมลูขาวสารลบั

1. ทะเบยีนรับ (ทขล.1) สมดุทีล่งทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัทีไ่ดรบัมาจากหนวยงานสำนกั กอง อืน่
2. ทะเบยีนสง (ทขล.2) สมดุทีล่งทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัทีส่งออกนอกหนวยงาน
3. ทะเบยีนควบคมุขอมลูขาวสารลบั (ทขล.3) สมดุทีล่งทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัที่

- หนวยงานจดัทำขึน้
- รบัมาจากหนวยงานอืน่
- สงออกนอกหนวยงาน
- ลงรายการเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวอืน่ ๆ เชน  ทำลาย
ทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัถือเปนขอมลูขาวสารลบัดวย

2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาต ิพ.ศ. 2552 และระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544

การรับขอมลูขาวสารลบั (ภายในบริเวณหนวยงานเดยีวกนัหรือจากหนวยงานภายนอก)
เมือ่ไดรบัขอมลูขาวสารลบัแลว ใหดำเนนิการดังน้ี
1. ใหนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียน ลงลายมือชื่อในใบตอบรับ แลวสงคืนใหกับผูนำสงทันที หรือ ลง

ลายมอืชือ่ในเลมทะเบยีนสง (ทขล. 2) ของผสูง
2. นายทะเบยีน หรือผชูวยนายทะเบยีน ลงทะเบยีนรับ (ทขล. 1) และทะเบยีนควบคมุขอมลูขาวสาร (ทขล. 3)

จากน้ันใหเสนอกรมหรือผเูกีย่วของดำเนนิการตอไป





คูมือปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน

3. กรณีทีผ่รูบัตามจาหนาซองเปนผรูบัดวยตนเอง ใหลงลายมอืชือ่ในใบตอบรบัแลวสงคืนใหกับผนูำสงทนัที  และ
นำขอมูลขาวสารลับมอบใหนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเพื่อบันทึกลงในทะเบียน
ทขล. 1  และ ทขล. 3  ตอไป

4. กรณีเปนเจาหนาทีส่ารบรรณหรือเจาหนาทีอ่ืน่ทีไ่มไดรบัการแตงต้ังใหเปนนายทะเบยีนหรือผชูวยนายทะเบยีน
ขอมลูขาวสารลบัเปนผรูบัเอกสาร  จะดำเนนิการใดๆเก่ียวกบัขอมลูขาวสารลบัไมได   ตองมอบเอกสารนัน้
ใหแกนายทะเบยีนหรือผชูวยนายทะเบยีนขอมูลขาวสารลบัทนัทเีพือ่ใหดำเนนิการตอไป หรือสงใหผรูบัตาม
จาหนาซองได

5. ในกรณีทีผ่รูบัไมสามารถดำเนนิการใด ๆ  กับขอมลูขาวสารลบัน้ันได  ใหเกบ็รกัษาไวในท่ีปลอดภยั  เพือ่นำสง
นายทะเบยีนหรือผชูวยนายทะเบยีนตอไป

การสงขอมลูขาวสารลบั
1. การสงขอมลูขาวสารลบั  ภายในบรเิวณหนวยงานเดยีวกนั (อาคารเดยีวกนัหรือตางอาคารแตอยใูนพ้ืนท่ี

เดยีวกนั)  ดำเนนิการดังน้ี
- ลงรายละเอยีดการปฏบิตังิานในเลม ทขล.3 โดยใชใบปกขอมลูขาวสารลบั (ม ี3 ชนิดตามแบบทีส่ำนกั

นายกรัฐมนตรกีำหนด คอื ลบัทีส่ดุ ลบัมาก ลบั) ปดทบัขอมลูขาวสารลบัตามชัน้ความลบัของเอกสาร
หรือใสซองปดผนึกและตตีรา ลบัทีส่ดุ ลบัมาก ลบั ลงบนหนาซอง

- ผนูำสงขอมลูขาวสารลบั (เจาหนาทีน่ำสาร) จัดสงเอกสารไปยงัหนวยงานตางๆ โดยใหเจาหนาทีผ่รูบั
ผิดชอบของหนวยงานน้ัน เปนผูลงนามรับเอกสารในทะเบียนสง (ทขล.2) เพื่อใหนายทะเบียนหรือ
ผชูวยนายทะเบยีนลบัของหนวยงานน้ันลงบันทึกใน ทขล. 1 และ ทขล. 3 และนำเสนอผเูกีย่วของหรือ
เจาของเรื่องดำเนินการตอไป

2.  การสงขอมลูขาวสารลบัออกนอกบรเิวณหนวยงาน (ตางหนวยงานหรอืหนวยงานเดยีวกนัแตตางพืน้ที ่เชน
อยสูวนภูมภิาค) ดำเนนิการดังน้ี
- บรรจุขอมลูขาวสารลบัในซองทึบแสง (ซองสน้ีำตาล) สองชัน้
- ซองชั้นนอก ใหจาหนาตามระเบียบงานสารบรรณ (คือ เลขที่หนังสือของหนวยงานเจาของเรื่อง

ชือ่ - ทีอ่ย ูของผรูบัขอมลูขาวสารลบั)
- ซองชัน้ใน จาหนาเชนเดียวกบัซองชัน้นอก แตมสีวนทีต่องจัดทำเพิม่เตมิดงัน้ี

 * แสดงชัน้ความลบั 2 แหงคือ ณ ก่ึงกลางซองสวนบนดานจาหนาและกึง่กลางซอง ณ บรเิวณรอย
ปดผนึก

 * ลงลายมอืชือ่นายทะเบยีนฯ หรือผชูวยนายทะเบยีน 2 แหงคือ บรเิวณรอยปดผนึกดานซายและ
ดานขวาของเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบั

 * ใชเทปกาวใสปดทบัตามแนวผนึกซอง ทบัลายมอืชือ่และเครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบัดวย
 * นำซองชั้นในท่ีปดผนึกแลวบรรจุลงในซองชั้นนอก แลวปดผนึกซองตามปกติ (ดูตัวอยางไดใน

ภาคผนวก)
 * นำสงพรอมใบตอบรับใหผูรับลงรายละเอียดและลงชื่อรับเอกสารลงในใบตอบรับและสงคืนใหแก

หนวยงานเจาของเรือ่งโดยเรว็ และหนวยงานเจาของเรือ่งตองเก็บรกัษาใบตอบรบัไว จนกวา
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- จะไดรบัขอมลูขาวสารลบัชดุน้ันคืนมา
- ไดยกเลกิชัน้ความลบัขอมลูขาวสารฉบบัน้ัน
- รบัแจงวาหนวยงานทีร่บัไปไดทำลายขอมลูขาวสารลบัฉบบัน้ันแลว
หมายเหตุ  *หามระบชุัน้ความลบัและชือ่เรือ่งไวในใบตอบรับ

3. การสงขอมลูขาวสารลบัทัง้ภายในประเทศและสงออกภายนอกประเทศ จะสงทางไปรษณียหรือวธีิการอืน่ ๆ
ก็ได แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน กรณีสงทางไปรษณียใหสงโดยลงทะเบียน
ตอบรบั

การเก็บรกัษา
เกบ็รกัษาขอมลูขาวสารลบัไวในท่ีปลอดภยั โดยกำหนดระเบยีบการเกบ็รกัษาขอมูลขาวสารลบัไวเปนการเฉพาะ

ตามคำแนะนำขององคการรกัษาความปลอดภยั คอื
- ระหวางดำเนนิการ ใหดแูลรกัษาไมใหรัว่ไหล ไมทิง้ขอมลูขาวสารลบัไวบนโตะทำงาน หรือทิง้ไวไมมผีดูแูล

หากจำเปนใหเกบ็ในลิน้ชักปดกุญแจใหเรยีบรอย
- กรณีที่จัดทำเสร็จแลว เก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย เชน ในตูนิรภัย ตูเหล็กสี่ลิ้นชัก หรือตูเหล็ก 2 บาน

ลอ็คกญุแจมัน่คง

การปรับชัน้ความลบั
เปนการลดหรือเพิ่มชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับและใหรวมหมายถึงการยกเลิกชั้นความลับของขอมูล

ขาวสารดวย มขีอกำหนดดงัน้ี
1. กระทำโดยผมูอีำนาจกำหนดชัน้ความลบัของหนวยงานเจาของเรือ่ง
2. ตองแจงใหหนวยงานของรฐัอืน่ทีไ่ดรบัการแจกจายทราบ เพือ่ใหมกีารแกไขชัน้ความลบัดวยทกุครัง้
3.  ผบูงัคบับญัชาตามสายงานมอีำนาจในการปรบัชัน้ความลบั แตตองแจงใหผกูำหนดชัน้ความลบัทราบ
4. มต ิครม. เมือ่ 11 มนีาคม 2546 เรือ่งทีเ่สนอ ครม.ใหปรบัชัน้ความลบั และยกเลกิชัน้ความลบัลวงหนา

ตามระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544
5. ขอมลูขาวสารลบัทีม่คีำวนิิจฉยัใหเปดเผยโดยไมมขีอจำกดัใด หนวยงานเจาของเรือ่งควร ดำเนนิการยกเลกิ

ชัน้ความลบักอนเปดเผยทกุคร้ัง

การโอน
การโอนขอมลูขาวสารลบัระหวางหนวยงานของรฐั หรือการโอนภายในหนวยงานเดยีวกนัใหขออนมุตัหัิวหนา

หนวยงาน เจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทำบันทึกการโอนและการรับโอนไวเปนหลักฐาน และให
นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัจดแจงการโอนขอมลูขาวสารลบัดงักลาวไวในทะเบยีนควบคมุขอมลูขาวสารลบัดวย

การยมื
การใหยมืขอมลูขาวสารลบั ใหหัวหนาหนวยงานของรฐัหรอืผซูึง่หัวหนาหนวยงานของรฐัมอบหมายพจิารณาดวย

วาผยูมืมหีนาทีด่ำเนนิการในเร่ืองทีย่มืและสามารถปฏบิตัติามระเบยีบน้ีไดหรือไม
ถาเรือ่งทีผ่ปูระสงคจะขอยมืเปนเร่ืองทีห่นวยงานของรฐัอืน่เปนหนวยงานเจาของเรือ่งการใหยมืตองไดรบัอนญุาต

จากหนวยงานเจาของเรือ่งน้ันกอน เวนแตผยูมืจะเปนหนวยงานเจาของเรือ่งน้ันเอง





คูมือปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน

ใหนายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัทำบนัทกึการยมืพรอมทัง้จดแจงการยืมไวในทะเบยีนควบคมุขอมลูขาวสารลบั
ดวยแบบบนัทึกการยืมใหเปนไปตามทีน่ายกรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การตรวจสอบขอมลูขาวสารลับ
การตรวจสอบขอมลูขาวสารลบัมวีตัถุประสงค คอื
- เพือ่ตรวจสอบความมอียจูริง
- ตรวจสอบความถกูตองในการปฏบิตัิ
- ตรวจสอบเพือ่สงคืนเจาของเรือ่งหรือทำลาย
ขัน้ตอนการปฏิบตัมิดีงัน้ี
1. หัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 3 คน โดยมี

นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัเปนประธาน
2.  การตรวจสอบอยางนอยปละ 2 ครัง้ (ตรวจจาก ทขล.3)
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบเสนอหวัหนาหนวยงาน

ขอมลูขาวสารลับสูญหายหรอืรัว่ไหล
1. รายงานผูบังคับบัญชาทันทีที่ทราบเรื่อง
2. หัวนาหนวยงานตัง้กรรมการสอบสวน
3. นายทะเบยีนขอมลูขาวสารลบัหรือผชูวยบนัทกึการสญูหายใน ทขล.3

การทำลาย
ขอมลูขาวสารลบัจะทำลายไดใน 2 กรณี คอื
1. หมดความจำเปนใชประโยชน  โดยเจาหนาทีเ่ปนผพูจิารณาเบือ้งตน
2. ครบอายกุารเกบ็.ขอมลูขาวสารตามมาตรา 14 อายกุารเกบ็  75  ป.ขอมลูขาวสารตามมาตรา 15 อายกุารเกบ็  20  ป

1. หัวหนาหนวยงานของรฐัเปนผแูตงต้ังคณะกรรมการทำลายขอมลูขาวสารลบั มนีายทะเบยีนขอมลูขาวสาร
ลบัของหนวยงานเปนประธานและผเูกีย่วของอกีอยางนอย 2 คนเปนกรรมการ

2. ขอมลูขาวสารชัน้ “ลบัทีส่ดุ” หัวหนาหนวยงานของรฐัสามารถสัง่ทำลายขอมลูขาวสารชัน้ความลบัน้ีได
โดยไมตองสงสำนกัหอจดหมายเหตแุหงชาตกิอน หากพจิารณาแลวเหน็วามคีวามจำเปนอยางยิง่ทีต่อง
ทำลาย  เกบ็ไวเสีย่งตอการรัว่ไหล อนัจะกอใหเกดิอนัตรายแกประโยชนแหงรัฐ  หากไมเขาองคประกอบ
ดงักลาวใหสงสำนกัหอจดหมายเหตแุหงชาตพิจิารณา

3. ใหคณะกรรมการฯ สงเฉพาะรายชือ่ขอมลูขาวสารลบัทีจ่ะทำลายใหหอจดหมายเหตุแหงชาตพิจิารณากอน
ขอมลูขาวสารลบัใดทีส่ำนกัหอจดหมายเหตตุองการเกบ็เปนเอกสารประวตัศิาสตรทางสำนกัหอจดหมาย
เหตจุะแจงมาและกอนสงตองยกเลกิชัน้ความลบัและบนัทกึ ทขล.3 กอน ทีเ่หลอืเมือ่ไดรบัคำตอบวาให
ทำลายไดจึงจะทำลายได

4. วธีิการทำลาย  โดยเผา หรือ แปรรปูโดยเครือ่งยอยกระดาษ
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5. จดแจงการทำลายขอมลูขาวสารลบัไวใน ทขล. 3 ชองดำเนนิการ โดยใหระบวุนั เดอืน ป ทีท่ำลาย
6. จัดทำใบรบัรองการทำลายขอมลูขาวสารลบั โดยใบรบัรองการทำลายใหเกบ็รกัษาไวเปนหลักฐานไมนอย

กวา 1 ป

การเปดเผยขอมลูขาวสารลบั

ตามระเบยีบวาดวยการกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544
1. การเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทำโดยระมัดระวัง ในกรณีจำเปนใหกำหนดเง่ือนไขในการ

ปฏบิตัใิหเหมาะสม
2. ในกรณีทีหั่วหนาหนวยงานของรฐั  หรือเจาหนาทีข่องรฐัมคีำสัง่ใหเปดเผยขอมลูขาวสารลบัใด โดยมขีอจำกดั

หรือเงือ่นไขเชนใด ใหเปดเผยขอมลูขาวสารลบัตามขอจำกดัและเงือ่นไขนัน้
3. กรณีทีข่อมลูขาวสารลบัใดไมมเีครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบั  เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของสามารถเปดเผยขอมลู

ขาวสารลบัได เวนแต เจาหนาทีน้ั่นได ร ูหรือ ควรร ูวาขอมลูขาวสารนัน้ไดมกีารกำหนดช้ันความลบัไว
4. ขอมลูขาวสารลบัทีค่ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารมคีำวนิิจฉยัใหเปดเผยโดยไมมขีอจำกดั หรือ

เงือ่นไขใด ใหถือวาขอมลูขาวสารลบัน้ัน ถูกยกเลกิชัน้ความลบัแลว เวนแตมกีารฟองคดตีอศาล และศาลมี
คำสัง่หรือคำพพิากษาเปนอยางอืน่

พระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
5. คำวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารใหเปนท่ีสดุ
6. ขอมลูขาวสารตาม ม.15 แหง พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารฯ เปนขอมลูขาวสารทีไ่มตองเปดเผย (ขอมลูขาวสาร

ลบั) ถาเจาหนาทีด่ำเนนิการเปดเผยโดยสจุริต และปฏบิตัติอขอมลูขาวสารลบั โดยปฏบิตัติามระเบยีบวาดวย
การรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 เกดิความเสยีหายใหถือวาเจาหนาทีข่องรฐัไมตองรบัผิดชอบ
เพราะเปนการกระทำโดยสจุริต

เจาหนาที ่หมายถงึ เจาหนาทีต่ามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. ) 2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.
ขอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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