
 การจัดทําแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information Classification Guideline) 

โดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(EGA)



Agenda
13.00 – 14.00  การแบ่งกลุ่มระดมสมองการจําแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับศูนย์

ข้อมูลภาครัฐ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

ประเภทข้อมูลด้าน

ความมั่นคงของประเทศ 

ประเภทข้อมูลสําคัญ  ประเภทข้อมูลทั่วไป 

14.30 – 15.00 นําเสนอสรุปผลการระดมสมอง วทิยากรทั้ง 3 กลุ่ม 

15.00 – 15.15 รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 15..45 กล่าวสรุปแนวทางการแบ่งประเภท

ข้อมูลภาครัฐ และก้าวต่อไปของการ

ดําเนินงาน 

นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร 

ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ

ปฏิบัติการ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) 

15.45 – 16.00 ช่วง ถาม-ตอบ / กิจกรรม Lucky Draw



Introduction
วิทยากร

ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

บริษัท ที-เน็ต จํากัด

ดร.บรรจง หะรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

การสื่อสาร บริษัท ที-เน็ต จํากัด

ดร.ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

การสื่อสาร บริษัท ที-เน็ต จํากัด



เอกสารอ้างอิง

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ปี 2544

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ฉบับแก้ไข 2551

4. พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

ภาครัฐ พ.ศ. 2549

5. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ปี 2544



วงจรชีวิตของข้อมูลโดยทั่วไป
การสร้าง (Creation)

การแจกจ่าย (Dissemination)

การใช้งาน (Use)

การปรับปรุงหรือแก้ไข

(Maintenance)

การป้องกัน (Protection)

การทําลาย (Disposition)

การอาไคว์ (Archives)

การควบคุมการเข้าถึง (Access)



หัวข้อใน ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544 (1 / 2)

หมวด 1 บททั่วไป

• ส่วนที่ 1 องค์การรักษาความปลอดภัย

• ส่วนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ

หมวด 2 การกําหนดชั้นความลับ

• ส่วนที่ 1 ผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับ

• ส่วนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ

• ส่วนที่ 3 การปรับชั้นความลับ

หมวด 3 การทะเบียน

• ส่วนที่ 1 นายทะเบียน

• ส่วนที่ 2 การตรวจสอบ



หัวข้อใน ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544 (2 / 2)

หมวด 4 การดําเนินการ
• ส่วนที่ 1 การจัดทํา

• ส่วนที่ 2 การสําเนาและการแปล

• ส่วนที่ 3 การโอน

• ส่วนที่ 4 การส่งและการรับ

• ส่วนที่ 5 การเก็บรักษา

• ส่วนที่ 6 การยืม

• ส่วนที่ 7 การทําลาย

• ส่วนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน

• ส่วนที่ 9 กรณีสูญหาย

• ส่วนที่ 10 การเปิดเผย

บทเฉพาะกาล



ชั้นความลับที่มีการใช้งานกันในระดับสากล
ลับที่สุด (Top Secret)

ลับมาก (Secret)

ลับ (Confidential)

ใช้งานภายในเท่านั้น (Internal Use)

ทั่วไป (Official)



ข้อมูลลับ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
อ้างอิงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 2 ข้อมูล

ข่าวสารที่ไมต่้องเปิดเผย ดังต่อไปนี้

• มาตรา 14 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้”

• มาตรา 15 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ลีักษณะอยา่งหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐบาลอาจมคีําสั่งมใิหเ้ปิดเผยก็

ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์

สาธารณะ และเป็นประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน” โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้



ตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.2544 

ข้อ 12 ชั้นความลับของ
ข้อมูลข่าวสารลับ 

แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่ง
หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด

ลับมาก (SECRET) ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
อย่างร้ายแรง

ลับ (CONFIDENTIAL) ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

นิยามข้อมูลลับแยกตามชั้นความลับ



การกําหนดชั้นความลับ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ข้อ 19 ให้

พิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ เช่น

• (1) ความสําคัญของเนื้อหา

• (2) แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

• (3) วิธีการนําไปใช้ประโยชน์

• (4) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ

• (5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย

• (6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผูอ้นุมัติ



ผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
ข้อ 16 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมหีน้าทีร่ับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอ้มลูข่าวสารลับนั้นด้วยวา่

เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหน้าที่

ดังกล่าวได้ตามความจาํเป็นใหผู้้ใต้บังคับบัญชาหรือใหแ้ก่ราชการส่วนภูมภิาค ใน

กรณีที่สามารถมอบอํานาจได้ตามกฎหมาย



ข้อมูลลับ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

มาตรา 14 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้”

มาตรา 15 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ลีักษณะอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอาจมคีําสั่งมใิหเ้ปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึง

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และเป็น

ประโยชน์ของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องประกอบกัน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• 15 (1) - 1 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

• 15 (1) - 2 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

• 15 (1) - 3 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง

ของประเทศ



ข้อมูลลับ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

มาตรา 15 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ลีักษณะอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอาจมคีําสั่งมใิหเ้ปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึง

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และเป็น

ประโยชน์ของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องประกอบกัน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• 15 (2) : การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

• 15 (3)  : ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่

ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทํา

ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว

• 15 (4) : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด



ข้อมูลลับ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 

มาตรา 15 : “ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ลีักษณะอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอาจมคีําสั่งมใิหเ้ปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึง

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และเป็น

ประโยชน์ของเอกชนทีเ่กี่ยวข้องประกอบกัน” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• 15 (5) : รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

• 15 (6) -1 : ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย 

• 15 (6) -2 : ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น



ข้อมูลทั่วไป
1. ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความมั่นคงของประเทศ

6. ที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือ

มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้

ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

5. รายงานการแพทย์

หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

4. ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ

ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

3. ความเห็นหรือคําแนะนําภายใน

หน่วยงานของรัฐในการ

ดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด

2.การบังคับใช้กฎหมาย

เสื่อมประสิทธิภาพ



ตัวอย่างวิธีคิดสําหรับ

หมวดข้อมูลลับที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ 

พ.ศ.2540 ได้ระบุไว้



มาตรา 15(1) – 1: 
ข้อมูลความมั่นคงของประเทศ

15(1) - 1 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ

ลับที่สุด

(Top Secret)

ประเทศชาติล่มสลาย เสียแผ่นดิน สิ้นชาติ เสียอํานาจในการ

ปกครองประเทศ

ลับมาก (Secret) เกิดสงครามระหว่างประเทศ เกิดการก่อการร้ายข้ามชาติ

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

เกิดการก่อการร้ายภายในประเทศ เหตุจลาจลภายในประเทศ

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านความมัน่คงของประเทศทีเ่กิดขึ้นแล้ว

และสามารถเผยแพร่ได้ 



มาตรา 15(1) – 2 : 
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15(1) - 2 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

ลับที่สุด 

(Top Secret)

ทําให้สิ้นสุดความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดสงคราม

ระหว่างประเทศ

ลับมาก (Secret) มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรุนแรง

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลความสมัพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว

และสามารถเผยแพร่ได้ 



มาตรา 15(1) – 3 :
ข้อมูลความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

15(1) – 3 : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของ

ประเทศ

ลับที่สุด 

(Top Secret)

มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราการลงทุน, อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา, การลงทุนหรือการส่งออก มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

ลับมาก (Secret) มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราการลงทุน, อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา, การลงทุนหรือการส่งออก มากกว่า 1,000 ล้านบาท

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราการลงทุน, อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา, การลงทุนหรือการส่งออก มากกว่า 100 ล้านบาท

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์มวลรวม การลงทุน การ

แลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุน หรือการส่งออกของประเทศ



มาตรา 15(2) : 
ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม 

15 (2) : การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอ่าจสาํเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ 

การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งทีม่าของข้อมลูข่าวสารหรือไมก่็ตาม

ลับที่สุด

(Top Secret)

ทําให้กฎหมายไมส่ามารถบังคับใช้งานได้ ทําให้ไมส่ามารถฟ้องร้อง

คดีผู้กระทําความผิด ทําให้ไมส่ามารถปราบปรามผู้กระทําความผิด

ได้ 

ลับมาก (Secret) มีผลต่อการบังคับใชก้ฎหมาย มีผลต่อการสูญเสียรูปคดีของการ

ฟ้องร้อง มีผลต่อการปราบปรามผู้กระทําความผิด

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการออกกฎหมายใหม ่การฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นที่

มีการเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามทีเ่กิดขึ้น  



มาตรา 15(3) : 
ข้อมูลความเห็นหรือคําแนะนํา

15(3) : ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด

แต่ทั้งนี้ไมร่วมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมลูข่าวสารที่นํามาใช้ใน

การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว

ลับที่สุด 

(Top Secret)

ขึ้นอยู่กับผลกระทบของความเห็นนั้นว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์แหง่รัฐอย่างร้ายแรงทีสุ่ดหรือไม ่(ตามนิยาม)

ลับมาก (Secret) ขึ้นอยู่กับผลกระทบของความเห็นนั้นว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์แหง่รัฐอย่างร้ายแรงหรือไม ่(ตามนิยาม)

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

ขึ้นอยู่กับผลกระทบของความเห็นนั้นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

ประโยชน์แหง่รัฐหรือไม ่(ตามนิยาม)

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น รายงานผลการศึกษาทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง

ที่เผยแพร่ได้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่นํามาใช้ในการใหค้วามเห็นหรือ

ให้คําแนะนําต่างๆ 



มาตรา 15(4) : 
ข้อมูลที่มีผลด้านอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล

15(4)  : การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด

ลับที่สุด 

(Top Secret)

มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า 10,000

คน

ลับมาก (Secret) มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า 1,000 คน

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า 100 คน

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุบัติภัยทีท่าํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิตของ

ประชาชน ข้อมูลภัยคุกคามต่อชวีิตหรือความปลอดภัยของ

ประชาชน



มาตรา 15(5) : 
ข้อมูลรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

15(5) : รายงานการแพทย์หรือข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ํา

สิทธิส่วนบุคคลโดยไมส่มควร

ลับที่สุด 

(Top Secret)

มีผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยทาํใหเ้สียชือ่เสียงและ

ทรัพย์สินอย่างร้ายแรง

ลับมาก (Secret) มีผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ทาํใหเ้สียชื่อเสียงหรือ

ทรัพย์สิน

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มีผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ไมท่าํใหเ้สียชือ่เสียงและ

ทรัพย์สิน

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของขอ้มลูอนุญาตใหเ้ผยแพร่ได้



มาตรา 15 (6) - 1 : 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครอง

15 (6) - 1 : ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่กีฎหมายคุ้มครองมใิหเ้ปิดเผย

ลับที่สุด 

(Top Secret)

ขึ้นอยู่กับกฎหมายกําหนดว่าข้อมลูนั้นอยู่ในชั้นความลับนี้หรือไม่

ลับมาก (Secret) ขึ้นอยู่กับกฎหมายกําหนดว่าข้อมลูนั้นอยู่ในชั้นความลับนี้หรือไม่

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

ขึ้นอยู่กับกฎหมายกําหนดว่าข้อมลูนั้นอยู่ในชั้นความลับนี้หรือไม่

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมลูเผยแพร่ว่าข้อมลูใดทีก่ฎหมายกําหนดว่าอยู่ใน

ชั้นความลับใด



มาตรา 15 (6) - 2 : 
ข้อมูลที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

15 (6) - 2 : ข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ใหม้าโดยไมป่ระสงค์ใหท้างราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ลับที่สุด 

(Top Secret)

ขึ้นอยู่ผลกระทบของข้อมลูข่าวสารที่มผีู้ใหม้านั้นว่าก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างร้ายแรงทีสุ่ดหรือไม ่

ลับมาก (Secret) ขึ้นอยู่ผลกระทบของข้อมลูข่าวสารที่มผีู้ใหม้านั้นว่าก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างร้ายแรงหรือไม ่

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

ขึ้นอยู่ผลกระทบของข้อมลูข่าวสารที่มผีู้ใหม้านั้นว่าก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐหรือไม ่

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ใหม้าโดยประสงค์ให้ทาง

ราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน



ตัวอย่างวิธีคิดสําหรับข้อมูลลับ
หมวดอื่นๆ ที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ไม่ได้ระบุไว้ 



ข้อมูลความลับทางการค้า 
ข้อมูลสูตรทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลความลบัทางการค้า ข้อมลูสูตรทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่

สามารถสร้างผลประโยชน์ด้านการเงินแก่ประเทศ  

ลับที่สุด 

(Top Secret)

มีผลต่อความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศที่

มีมูลค่ากว่า  10,000 ล้านบาท 

ลับมาก (Secret) มีผลต่อความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศที่

มีมูลค่ากว่า  1,000 ล้านบาท 

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

มผีลต่อความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศที่

มีมูลค่ากว่า  100 ล้านบาท 

ทั่วไป (Official) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการค้าขายทัว่ไปที่เผยแพร่ได้ ข้อมูลสูตร

ทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ได้ 



ข้อมูลลับอื่นๆ ..... (เพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

ข้อมูล ......

ลับที่สุด 

(Top Secret)

ลับมาก (Secret)

ลับ (Confidential)

(ข้อมูลสําคัญ)

ทั่วไป (Official)



ตัวอย่างข้อมูลทั่วไป ที่รวบรวมมาจากข้างต้น 



ตัวอย่างข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถเผยแพร่ได้ 

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถเผยแพร่ได้ 

ข้อมูลทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์มวลรวม การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุน หรือการ
ส่งออกของประเทศ

ข้อมูลการออกกฎหมายใหม่ การฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นที่มีการเผยแพร่ การป้องกันและ
ปราบปรามที่เกิดขึ้น

รายงานผลการศึกษาทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ได้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่
นํามาใช้ในการให้ความเห็นหรือให้คําแนะนําต่างๆ 

ข้อมูลอุบัติภัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชน ข้อมูลภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลอนุญาตให้เผยแพร่ได้

ข้อมูลเผยแพร่ว่าข้อมูลใดที่กฎหมายกําหนดว่าอยู่ในชั้นความลับใด

ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน

ข้อมูลการค้าขายทั่วไปที่เผยแพร่ได้ ข้อมูลสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ได้ 



ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ (เพิ่มเติมตามความเหมาะสม) 
....................


