
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และเพื่อให้การบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริหารขอ้มูลขา่วสาร
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบของราชการ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดของกรมสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ   
และผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  ที่มิใช่ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายตุลาการ  หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
“รองอธิบดี”  หมายความว่า  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงาน

ของหน่วยงานในสังกัด 
“หัวหน้าหนว่ยงานในสังกัด”  หมายความว่า  หัวหน้าหนว่ยงานในสังกดัที่ครอบครองหรือควบคมุดแูล

ข้อมูลข่าวสารนั้น 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๗ ให้มี  “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”  เรียกโดยย่อว่า  
“กข.กสพ.”  ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ก ากับดูแลกองกฎหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
เลขานุการกรม  และข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งอีกไม่เกิน  ๗  คน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการในกองกฎหมาย
อย่างน้อยสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๘ ให้  กข.กสพ.  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต   

และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
(๒) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  

รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
(๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการ  การพิจารณา

ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ   
(๔) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๕) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและปรบัปรงุข้อมลูข่าวสารตามระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานในสังกัด 
(๗) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการ  

ตามระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือให้ปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  ตามที่  กข.กสพ.  

มอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคลใด ๆ  มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 

(๑๐) ด าเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมาย 
ข้อ ๙ การประชุม  กข.กสพ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

จึงเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่  กข.กสพ.  
แต่งตั้งโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ มติของ  กข.กสพ.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีจึงจะด าเนินการตามมตินั้นได้ 

หมวด  ๒ 
การจดัระบบข้อมูลขา่วสาร 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ 

ข้อ ๑๓ ในการด าเนินงานตามข้อ  ๑๒  ให้หน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  จัดให้มี
เจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและประสานงานในการด าเนินงานดังกล่าว  ให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อย 

หมวด  ๓ 
การขอข้อมลูข่าวสารและการอนญุาต 

 
 

ข้อ ๑๔ บุคคลใดประสงค์จะเข้าตรวจดู  หรือขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสาร  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบแนบท้าย  หรือท าเป็นหนังสือพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจ าเป็นยื่นต่ออธิบดีหรือผู้มีอ านาจอนุญาต   

กรณีส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งระเบียบนี้  แต่ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ข้อ ๑๕ ผู้มีอ านาจอนุญาตตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  ส าหรับการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

ของหน่วยงานของตน   
(๒) รองอธิบดี  ส าหรับการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน 

ที่ตนก ากับดูแล 
(๓) อธิบดี  ส าหรับการขอข้อมูลข่าวสารทุกประเภท   
ข้อ ๑๖ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบยีบนี้  โดยให้

ด าเนินการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดไว้   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗ ข้อมูลข่าวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  หรือค าสั่ง  
ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต  
ไว้เป็นพิเศษ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  หรือค าสั่งว่าด้วยการนั้น   

หมวด  ๔ 
การบริการข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษรวบรวม  จัดเตรียม  และจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ  เพ่ือเผยแพร่  ขาย  จ าหน่าย  จ่ายแจก  ตรวจดู  
และศึกษา  ค้นคว้า  และเผยแพร่  ตลอดจนจัดหาและจัดท าส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   

การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามค าแนะน า  หรือความเห็นของ  
กข.กสพ.   

ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้ถือปฏิบัติตามข้อ  ๑๘  โดยอนุโลม  เว้นแต่
เป็นเรื่องลับ  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  หรือระเบียบ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ  หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย   
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรือที่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย   

ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่าย  ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  กข.กสพ.  ก าหนด 

ข้อ ๒๑ การเรียกค่าธรรมเนียมการขอเข้าตรวจดู  ขอส าเนา  หรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  กข.กสพ.  ก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสมควรอย่างอื่น  ให้ผู้มีอ านาจ
อนุญาตยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมได้ตามที่เห็นสมควร  และรายงานให้อธิบดีทราบ   

การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร   
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  เป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งชื่อตัวชื่อสกุล   
และต าแหน่ง  ตลอดจนวัน  เดือน  ปี  ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ให้รับรองตามจ านวนที่ผู้ยื่นค าขอขอให้รับรอง   

ข้อ ๒๒ รายได้จากการขาย  หรือจ าหน่ายข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๒๐  และค่าธรรมเนียมตาม
ข้อ  ๒๑  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

ข้อ ๒๓ การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร  ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งดว่น  
โดยให้ค านึงถึงความสิ้นเปลือง  เช่น  จ านวนข้อมูลข่าวสาร  ระยะเวลา  และค่าใช้จ่ายในการส่ง  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นผู้พิจารณา 

ข้อ ๒๔ การบริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



หมวด  ๕ 
สถานทีบ่ริการขอ้มูลขา่วสาร 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ควบคุม  ดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ  และจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร  ดังนี้ 

ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือให้ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  เรียกว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”  
โดยให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

ก. ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 

ข. เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ค. จัดท าประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และก าหนดสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พันต ารวจเอก  ไพสิฐ  วงศ์เมือง 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 

 

หลักเกณฑก์ารขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตตามข้อ ๑๖ 
 

ประเภทของข้อมูลข่าวสาร ผู้มีอ านาจอนุญาต 
๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้   

๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๒ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่งของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งมีผลใช้บังคับในลักษณะมีผลกระทบ
ต่อบุคคลภายนอก 

๑.๓ สิ่งพิมพ์และวัสดุเผยแพร่ต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๔ โครงสร้าง การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงาน 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

๑.๕ ประกาศประกวดราคา และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๑.๖ บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานอ่ืน 
๑.๗ รายงานผลประจ าปีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๘ เอกสาร วารสาร จุลสารวิชาการ และรายงานผลการวิจัย

ต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๙ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลกระทบต่อ

บุคคลภายนอก 
 

 
- หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ครอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร 

 
๒. ข้อมูลข่าวสารทีอ่าจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยหรือเป็นความลับของ
ราชการ 

๒.๑ ข้อมูลในส านวน (คดีพิเศษ, สืบสวน, ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 
ให้ด าเนินการตามค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง มาตรการรักษาความลับขอ้มูลในส านวน 
 

๒.๒ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัย 
 
 
๒.๓ ประวัติข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
๒.๔ ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานในสังกัด 
ประโยชน์ของราชการ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
ดังนี้ 

 

 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ครอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร/ 
รองอธิบดี/อธิบดี 
 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล/ 
รองอธิบดี/อธิบดี 
 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ความยินยอมของเจ้าของประวัติ/ 
รองอธิบดี/อธิบดี 
 
- หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ครอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร/ 
รองอธิบดี/อธิบดี 
  



๒ 
 

 
ประเภทของข้อมูลข่าวสาร ผู้มีอ านาจอนุญาต 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี  
การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานในสังกัดในการ
ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ
รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น
หรือค าแนะน าภายใน 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังกล่าว 

 
๒.๕ ข้อมูลอื่นใดนอกจาก ๒.๑-๒.๔ ที่มีการก าหนดชั้นความลับ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หวัหน้าหน่วยงานในสังกัดที่ครอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร/ 
รองอธิบดี/อธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


