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1. บทน า

อธิบายถึงความเป็นมา ขอบข่าย บทนิยาม กฎหมายและแนวทางที่เกีย่วข้อง ในการจัดท าเอกสารหลักเกณฑ์
การจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยในการวิเคราะห์ 
วางแผน ตัดสินใจเชิงนโยบาย สพร. จึงได้จัดท าเอกสารหลักเกณฑ์การจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาจ าแนกและจัดระดับช้ันข้อมูล (Data Classification) ระบุหมวดหมู่และ
ระดับช้ันข้อมูล ก าหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล (Access Control) และก ากับดูแลข้อมูลที่มีคุณค่าขององค์กร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ของข้อมูล รวมทั้ง
สามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ

ส าหรับขอบข่ายก าหนดสามารถใช้ เป็นเกณฑ์พิจารณาก าหนดระดับช้ันข้อมูลส าหรับทุกชุดข้อมูลที่
แลกเปลี่ยนกันได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมถึงข้อมูลลับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ครอบคลุม
เอกสารที่เป็นกระดาษทุกประเภท เพ่ือเป็นเคร่ืองมือประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนด
ระดับช้ันข้อมูล ให้หน่วยงานสามารถก าหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและก ากับดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูล
ที่มีระดับช้ันความลับอย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถจัดการข้อมูลในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขอบข่าย : ข้อมูลทีแ่ลกเปลีย่นกันได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 
และไม่ครอบคลุมเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ 

ระดับชั้นขอ้มูล คือ การจ าแนกชั้นข้อมูล เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระดับของความ
อ่อนไหวและผลกระทบต่อบุคคล องค์กร และ
ประเทศ 

หมวดหมู่ข้อมูล คือ ประเภทข้อมูลท่ีสอดคล้อง
กับประกาศ คกก. พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 

การแบ่งปันขอ้มลู 
หมวดหมูข่อ้มลู การจัดระดบัชัน้

การแบง่ปันขอ้มูล คือ การ
แบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นๆ 
ภายใต้เงื่อนไขท า่หนดเช่น การ
แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพ่ิมเติมจากกรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 

เพ่ิมเติมจากกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ระดบัชัน้
ข้อมลู 



2. กรอบแนวคิด
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กล่าวถึงความส าคัญในการจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูล ซ่ึงเป็นเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับกลยุทธ์ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยหลักการพ้ืนฐานของการจัดระดับช้ันข้อมูลจะช่วยให้ค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลและ
เรียกดูข้อมูลได้ง่ายข้ึน ซ่ึงปัจจุบันมีความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐและแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่มีความซับซ้อน หากหน่วยงานภาครัฐสามารถแบ่งปันข้อมูล โดยน าข้อมูลที่
มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและสร้างชุดข้อมูลใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชุมชน 
ครอบครัว เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อม ส าหรับการวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน อ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ และพัฒนาประเทศต่อไป 

ปัญหาอุปสรรคที่พบบ่อยในการจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการออกแบบกรอบการ
จัดระดับช้ันข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ปัญหาด้านการใช้โซลูชันเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัญหาการฝึกอบรมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นในการจ าแนกระดับช้ันข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้
มาตรการการจัดหมวดหมู่และระดับช้ันข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ นั้น สามารถจัดการได้โดยหลักการแบ่งปัน
ข้อมูลและพิจารณาตามความเส่ียงที่ยอมรับได้  เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ



Data Classification & Data Sharing Framework

Source: https://synergygrc.com/the-importance-of-implementing-data-classification-frameworks/

กรอบการจัดระดับช้ันข้อมูล (Data Classification Framework)

เปิดเผย
(Open)

เผยแพร่ภายในองค์กร
(Private)

ลับมาก
(Secret / 

Medium Sensitive)

ลับท่ีสุด
(Top Secret)

กรอบการด าเนินงาน
(Operational  
Framework)

กรอบกฎหมาย
(Legal Framework)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

กรอบด้านเทคนิค
(Technical Framework)

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Governance Framework)

ประเภทบริการ

จ ากัดการใช้/ไม่เปิดเผย
(Restricted)

ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้
(Authorized)

เปิดเผยสาธารณะ
(Open)

บริการด้านข้อมูล
(Data Service)

การตรวจสอบเฉพาะบรกิาร
(Verification only Service)
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กรอบการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Framework)  

ลับ
Confidential / 

sensitive)



3. หลักเกณฑก์ารจัดระดับชั้นและหลักการและเงือ่นไขการแบ่งปนัขอ้มูล 

เอกสารประกอบมาตรฐานส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ

เป้าประสงค์หลักในการจัดท าหลักเกณฑ์นี้ เพ่ือพิจารณาก าหนดระดับช้ันข้อมูลภาครัฐและเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนดระดับชั้นข้อมูล สามารถก าหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล
และก ากับดูแลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือที่มีช้ันความลับอย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูล รวมทั้งก าหนดนโยบายการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์การจัดระดับช้ันและการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย 
1) การจัดหมวดหมู่และระดับช้ันข้อมูลภาครัฐ (Data Categories and Data Classification) 
2) เกณฑ์การแบ่งระดับช้ันข้อมูลภาครัฐ (Data Classification Level) 
3) เกณฑ์การประเมินความเส่ียงและผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Data Risk Assessment) 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินความเส่ียงฯ จะพิจารณาจาก (1) ระดับผลกระทบตามวัตถุประสงค์ด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล (CIA) และ (2) เกณฑ์พิจารณาผลกระทบ (Impact) ทั้งด้านภาพลักษณ์/ช่ือเสียง (Reputation) 
ผู้ใช้บริการและการด าเนินงานตามภารกิจ (Users & Operations) การเงินและสินทรัพย์ (Financial & Assets) และ
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ (Legal & Regulation) รวมทั้งเกณฑ์พิจารณาผลประโยชน์แห่งชาติ 
(National Interests) ร่วมกับการประเมินความเส่ียงจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหลของ
ข้อมูลอ่อนไหวหรือที่มีการจัดระดับช้ันข้อมูล



Data Class. 
Level

Data 
Category

เปดิเผย
(Open) 

เผยแพร่ภายในองค์กร
(Private)

ลับ
(Confidential / 

sensitive)

ลับมาก
(Secret / 

Medium Sensitive)

ลับที่สุด
(Top secret / 

Highly Sensitive)  

ข้อมูลสาธารณะ

▪ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 2540
(มาตรา 7 และมาตรา 9) 

▪ มาตรฐานและหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลภาครฐั

ข้อมูลใช้ภายใน 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อมูลความมั่นคง

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
(มาตรา 9 และมาตรา 15 ที่เปิดเผยได)้ 

▪ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 2540

(มาตรา 14 – มาตรา 15

อาจมีค าส่ังมิให้เปดิเผย)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
(มาตรา 24 - มาตรา 27) 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
2544

ISO 27001: 2013

หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ



หลักเกณฑ์การจัดระดับชั้นข้อมูล

Open 
Private

(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)
Confidential / sensitive
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Secret / Medium Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

Top secret / Highly Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

** ทั้งนี้ นิยามการก าหนดระดับชั้น และแนวทางในการ Classification และ Declassification ให้อ้างอิงตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ข้อมูลที่จัดระดับ Secret หรือ
Medium Sensitive สงวนไว้
ส ำหรับข้อมูลที่จะกอ่ให้เกดิควำม
สูญเสยี/ผลกระทบร้ำยแรง อำจ
ท ำให้ชื่อเสียงและกำรสูญเสีย
ทำงกำรเงิน/ทรัพย์สิน ต่อควำม
มั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐที่มี
นัยส ำคญั (Importance) หำก
สูญหำยหรือเปิดเผยอย่ำงไม่
ถูกต้องเหมำะสม 

เป็นข้อมูลที่มีระดับConfidential 
หรือ Sensitive จะก่อให้เกิด
ควำมสูญเสีย หำกมีกำรเปิดเผย
ต่อบุคคล/องค์กรที่ไม่ไดร้ับ
อนุญำตและส่งผลให้เกิดควำมอับ
อำยอย่ำงมำกต่อบุคคล/องค์กร 
และอำจเป็นผลทำงกฎหมำย หรือ
จะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่
ผลประโยชนแ์หง่รฐั เช่น ข้อมูล
กำรฟอ้งคดี และควำมเห็นภำยใน
หน่วยงำนที่ยังไม่ได้ข้อยุต ิฯลฯ

เป็นข้อมูลทีอ่งค์กรไม่ไดเ้ผยแพร่
โดยอิสระ โดยทั่วไปจะเก่ียวข้อง
กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นส่วนตวั 
(Private) ไม่ว่ำจะกับข้อมูล
บุคคลหรือองค์กร และแม้ว่ำกำร
สูญเสียหรือกำรเปดิเผยข้อมูล
อำจไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่
ส ำคัญ แต่ก็ไม่พึงประสงค์ที่ให้
เปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญำต

ค ำอธิบำย (Description) 

เป็นข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรที่หน่วยงำนของ
รัฐต้องเปิดเผยให้
ประชำชนได้รับรู้ รับทรำบ 
หรือตรวจสอบได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องร้องขอ 

ข้อมูลที่จัดระดับ Top Secret หรือ
Highly Sensitive จ ำกัดกำรใช้/ไม่
เปิดเผยส ำหรับข้อมูลที่จะกอ่ใหเ้กดิ
ควำมสญูเสยี/ผลกระทบร้ำยแรง
ที่สดุ อำจท ำให้ชื่อเสียงและกำร
สูญเสียทำงกำรเงิน/ทรัพย์สิน ต่อ
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐที่
ส ำคญัยิง่ยวด (Vital) หำกสูญหำย
หรือเปิดเผยอย่ำงไมถู่กตอ้งเหมำะสม

ตัวอย่ำง : ข้อมูลระเบียน ขิ้อมูล
พนักงำน เอกสำรประกอบกำร
ปฎิบัติงำน และ วิธีปฏิบัติภำยใน
หน่วยงำน ฯลฯ

ตัวอย่ำง :ข้อมูลกำรฟอ้งคดี และ
ควำมเห็นภำยในหน่วยงำนท่ียังไม่ได้
ข้อยุติ 

ตัวอย่ำง :รำยงำนกำรแพทย์ ข้อมูลควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และนโยบำย
ส ำคัญท่ีใช้ปฏิบัติต่อรัฐต่ำงประเทศ 

ตัวอย่ำง : กฎ มติ ค.ร.ม. 
ข้อบังคับ รำยงำนผลกำร 
ศึกษำทำงวิชำกำร และข้อมูล
เปดิภำครัฐ ฯลฯ 

ตัวอย่ำง :ข้อมูลก ำลังรบ ข้อมูลด้ำนกำร
ข่ำวกรองยุทธศำสตร์ ข้อมูลควำมม่ันคง
เชิงนโยบำย

เจ้ำหน้ำท่ีส่วนใหญข่ององค์กรมี
แนวโน้มท่ีจะจัดกำรกับขอ้มูล 
“Private" ในระหวำ่งกำรท ำงำน

ข้อมลู Sensitive มักจะได้รับกำร
จัดกำรโดยผูบ้ริหำรระดบักลำงขึน้ไป 
โดยท่ีเจ้ำหน้ำท่ีบำงคนท่ีมีระดบัต ำ่
กว่ำจะไดร้ับกำรเขำ้ถึงเฉพำะในบำง
สถำนกำรณเ์ท่ำน้ัน

ต้องได้รับกำรควบคุมอยำ่งเข้มงวด 
โดยผู้บริหำรระดบัสงู และในหลำย
กรณีจะมีกำรแจกจำ่ยส ำเนำเอกสำร 
ตำมระเบียบขั้นตอนเฉพำะของ
องค์กร/ประเทศ

กรณีข้อมูลท่ีอยู่ในช้ัน “ลับทีสุ่ด”จะไม่
สามารถน าเขา้ในระบบสารสนเทศได้ 
ต้องด าเนินการในรูปแบบเอกสาร (Hard 
Copy) เท่าน้ัน 

ตัวอยำ่ง: กำรจ ำกดักำรเขำ้ถงึ (Access Control)

ไม่มีกำรจ ำกัดกำรเขำ้ถึง
ข้อมูล/เปดิเผยสูส่ำธำรณะ 

“การก าหนดระดับช้ันข้อมูล  จะท าให้หน่วยงานสามารถดูแลข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน”



เกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับชั้นข้อมูล 

Open 
Private

(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)
Confidential / sensitive
(กระทบระดับบุคคล/องค์กร)

Secret / Medium Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

Top secret / Highly Sensitive
(กระทบระดับองค์กร/ประเทศ)

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Private” หรือไม ่
รวมถึงกำรเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญำตหรือไม่: 

• สร้ำงควำมทกุข์ใจให้กับบุคคล

• ละเมิดกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมเพ่ือ
รักษำควำมเชื่อใจของข้อมูลที่ให้โดย
บุคคลที่สำม

• ละเมิดข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยในกำร
เปดิเผยข้อมูล 

• ท ำให้เกิดกำรสูญเสียทำงกำรเงนิ
หรือสูญเสียศักยภำพในกำรหำ
รำยได้ หรือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรไดร้บัผลประโยชน์ทีไ่ม่เหมำะสม 

• ให้ผลประโยชน์ที่ไมเ่ปน็ธรรมแก่
บุคคลหรือองค์กร 

• สูญเสียควำมได้เปรยีบขององค์กร
เชิงพำณิชย์หรือนโยบำยในกำร
เจรจำกับผู้อ่ืน

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Confidential” 
หรือไม ่รวมถึงกำรเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญำตหรือไม่: 

• ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์กับ
องค์กร/ประเทศอ่ืนในทำงลบ

• ก่อให้เกิดควำมทกุข์ใจอย่ำงมำกตอ่
บุคคล 

• ท ำให้เกิดกำรสูญเสียทำงกำรเงนิหรอื
กำรสูญเสียศักยภำพในกำรหำรำยได้ 
หรือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ได้รับผลประโยชน์ หรือควำมได้เปรยีบ
ที่ไม่เหมำะสมส ำหรบับุคคลหรือองค์กร
หรือประเทศต่ำง ๆ 

• ฝำ่ฝนืกำรด ำเนนิกำรทีเ่หมำะสมเพ่ือ
รักษำควำมมั่นใจของข้อมูลทีใ่ห้โดย
บุคคลที่สำม

• ขัดขวำงกำรพัฒนำที่มปีระสิทธิภำพ
หรือกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
องค์กร

• ฝำ่ฝนืข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยในกำร
เปดิเผยข้อมูล 

• สูญเสียควำมได้เปรยีบขององค์กรเชิง
พำณิชย์หรือนโยบำยในกำรเจรจำกบั
ผู้อ่ืน

• บ่อนท ำลำยกำรจัดกำรทีเ่หมำะสมและ
กำรด ำเนนิงำนขององค์กร 

ข้อมลูถกูจดัเปน็ชัน้ “Secret” หรือไม ่
รวมถึงกำรเปดิเผยโดยไมไ่ด้รบั
อนุญำตหรือไม่: 

• สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อควำมสัมพันธ์กับองคก์รอ่ืน ๆ 
(เช่น ก่อให้เกิดกำรประทว้งอย่ำงเปน็
ทำงกำรหรอืกำรลงโทษอ่ืน ๆ) 

• สร้ำงควำมเสียหำยต่อประสิทธิภำพ
กำรด ำเนนิงำนหรอืควำมปลอดภัย
ขององค์กร/ประเทศ 

• ภำรกิจงำนส ำคัญทีก่ระทบต่อด้ำน
กำรเงินขององค์กร หรือผลประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจและกำรคำ้ของประเทศ 

• บ่อนท ำลำยศักยภำพทำงกำรเงนิ
ส่วนใหญ่ขององค์กร/ประเทศ

• ขัดขวำงกำรพัฒนำหรือกำร
ด ำเนินงำนของนโยบำยองค์กร/
ประเทศอย่ำงจริงจัง 

• ปดิตัวลงหรือขัดขวำงกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคญัของ
องค์กร/ประเทศ 

ข้อมูลจะถกูจดัเปน็ชัน้ “Top Secret” หรือไม ่: 
• ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมัน่คงของ
ประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และ
ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลงั
ของประเทศ

• ท ำให้กำรบังคบัใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ 
หรือไม่อำจส ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์ได ้เช่น กำร
ฟอ้งคดี กำรปอ้งกัน กำรปรำบปรำม  กำร
ทดสอบ กำรตรวจสอบ หรือกำรรูแ้หล่งทีม่ำ
ของข้อมูลข่ำวสำรหรอืไมก่็ตำม

• ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของ
รัฐในกำรด ำเนนิกำรเรือ่งหนึ่งเรือ่งใด ซึ่งไม่
รวมถึงรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่ประกอบ
ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำ

• กำรเปดิเผยจะก่อให้เกดิอันตรำยต่อชีวิตหรือ
ควำมปลอดภัยของบุคคล

• ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มกีฎหมำย
คุ้มครองมใิหเ ้ปดิเผย หรือข้อมูลข่ำวสำรที่มี
ผู้ให้มำโดยไม่ประสงค์ให้ทำงรำชกำรน ำไป
เปดิเผยต่อผู้อ่ืน

ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ
มำตรำ 14 ข้อมูลข่ำวสำรรำชกำรที่อำจก่อให้ 
เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์จะ
เปดิเผยมิได้
มำตรำ 15 ข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร…หน่วยงำน
อำจมีค ำสัง่มใิหเ้ปิดเผยกไ็ด ้ โดยค ำนึงถึงกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ประโยชน์สำธำรณะ 
และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ
มำตรำ 7 หน่วยงำนของรฐัต้อง
ส่งข้อมูลข่ำวสำร ของรำชกำร
อย่ำงน้อยดังต่อไปนีล้งพิมพ์ใน
รำชกิจจำนเุบกษำ 
มำตรำ 9 ภำยใต้บังคับมำตรำ 14 
และมำตรำ 15 หน่วยงำนของรฐั
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรอย่ำงนอ้ยดังตอ่ไปนีไ้ว้ให้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได ้ทั้งนี้ ตำม
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด

เกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับชั้นข้อมลู ได้พิจารณาจากผลกระทบ (Impact) ทั้งด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง (Reputation) ผู้ใช้บริการและการด าเนินงานตามภารกิจ
(Users & Operations) การเงินและสินทรพัย ์(Financial & Assets) ความสอดคล้องกับกฎระเบยีบ ข้อบังคับ (Legal & Regulation) 



ตัวอย่าง: ผลการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ไดร้ับอนุญาต

ตัวอย่ำงส ำหรับกำรจดัชัน้เผยแพร่ภำยในองคก์ร (Private)ตัวอย่ำงกำรจดัชัน้ข้อมูลเปิด



หลักการและเงือ่นไขการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Criteria)

Examples of data sharing concerns: 

▪ ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยต่อสำธำรณะได้ เนื่องจำกเป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีไม่ต้องเปิดเผย ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ มำตรำ 14 และ มำตรำ 15
ท่ีอำจสั่งอำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ และมีข้อมูลท่ีสำมำรถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

▪ ข้อมูลประกอบด้วยต าแหน่งของชนิดพันธ์ุท่ีใกล้สูญพันธ์ุ/ถูกคุกคาม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณค่า และจะถูกแบ่งปันกับหน่วยงาน/ฝ่ายท่ีเชื่อถือ
ได้เท่านั้นที่ตกลงตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในกำรใช้ซ ้ำ (Reuse Criteria)

▪ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้จนกว่ำจะมีกำรออกสิทธิบัตร (Patents) ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรมน้ัน

Data Sharing Framework: 
เป็นกรอบปรับปรุงกำรเข้ำถึงและกำรน ำข้อมูลภำครัฐกลับมำใช้ใหม่ ในขณะท่ียังคงรักษำควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูล กำร

แบ่งปันข้อมูลเป็นกำรจัดเตรียมกำรเข้ำถึงข้อมูลในลักษณะท่ีมีกำรควบคุมกำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งกำรแบ่งปันข้อมูลช่วยให้น ำข้อมูลท่ีมีอยู่กลับมำใช้ใหม่
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะและกำรสร้ำงชุดข้อมูลใหม่เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภำคประชำสังคม (ชุมชน ครอบครัว และประชำชน) ระบบ
เศรษฐกิจและภำคกำรผลิต (อุตสำหกรรม กำรค้ำและบริกำร) ตลอดจนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำม กำรแบ่งปันขอ้มูลจะต้องไดร้ับกำร
จัดกำรอยำ่งระมัดระวังและปลอดภัย เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำประชำชนไว้วำงใจว่ำหน่วยงำนของรัฐบำลมีกำรจดักำรกับขอ้มูลที่ถือครองอยำ่งไร

Data Sharing Principles: 
1. โครงการ (Project) : ข้อมูลจะถูกแบ่งปันเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชนส์ำธำรณะ
2. คน (People) : ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เหมำะสมในกำรเข้ำถึงข้อมูล
3. สภาพแวดล้อม (Settings) : ที่เอื้อต่อกำรแบ่งปันขอ้มลูและช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรใช้งำนหรือกำรเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้
รับอนุญำต

4. ข้อมูล (Data) : มีกำรใช้กำรป้องกันที่เหมำะสมและเป็นสดัส่วนกับข้อมูล
5. ผลลัพธ์ (Output) : ผลลัพธ์จำกกำรจัดเตรียมกำรแบ่งปันข้อมูลได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเหมำะสมก่อนที่จะแบ่งปันหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเพ่ิมเติม



หลักการและเงือ่นไขการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Criteria)

Data Sharing Request: 
 แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับกำรตรวจสอบเป้ำประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง (หำกมี)

 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือ ผลประโยชน์แห่งชาติ รวมท้ัง ควำมสอดคล้องกับข้อกฎหมำยท่ีก ำหนด 

 ระบุถึงข้อมูลท่ีต้องการร้องขอ/เหตุผลที่ร้องขอ, กรอบเวลำท่ีต้องกำรใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง 

 ระบุถึงตัวบุคคล/หน่วยงานจะร่วมงานในโครงกำร/ข้อตกลงในกำรแบ่งปันข้อมูล 

 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการแบ่งปันข้อมูล อำทิ ข้อมูลเหมำะสมส ำหรับกำรตอบสนองค ำขอข้อมูลแบ่งปัน

ก าหนดนโยบาย/
หลักการการแบง่ปันข้อมูล

(Data Sharing Policy/Principle)

 ก ำหนดเงื่อนไขให้สอดคล้องตำม “5 Data Sharing Principles”
พร้อมระบุเหตุผลท่ียอมรับได้ในการไม่แบ่งปันข้อมูล 

 ข้อมูลจะพร้อมใช้งำนหรือเปดิเผยข้อมูลเม่ือใด 

 หน่วยงำนอื่นจะเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงไร

 มีข้อจ ำกัดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือไม่ 

 ข้อมูลมีเอกสำรเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่

ก าหนดข้อมูลแบ่งปัน และ ค าขอการแบ่งปันข้อมูล 
(Shared Data and Data Sharing Request) 

Shared Data: 
 ข้อมูลส ำคัญท่ีสอดคล้องกับ Data Strategy ภำรกิจและเปำ้หมำยของ
หน่วยงำน/ประเทศ 

 ข้อมูลท่ีมีควำมอ่อนไหวหรือมีกำรจัดชั้นควำมลับในระดับ “Private” 
“Confidential” และ “Secret”

ก าหนดข้อตกลงการแบง่ปันข้อมูล
(Data Sharing Agreement)

 ท ำขึ้นระหว่ำงผู้ดูแลข้อมูลและหน่วยงำนท่ีได้รับชุดข้อมูลท่ีร้องข้อหรือข้อมูลแบ่งปนั

 อำจรวมถึงผลกำรตรวจสอบตำมเปำ้ประสงค์และรำยละเอียดของโครงกำรที่ครอบคลุมโดยข้อตกลง 

 ควรระบุถึงข้อมูลใดบ้ำงที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ภำยใต้ข้อตกลง

 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษใด ๆ ที่อำจถูกก ำหนดไว้หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลง 
(ซึ่งอำจรวมถึงกำรอ้ำงอิงถึงบทลงโทษท่ีมีกำรบังคับใช้ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง)


