
 

รายงานสรุปผลการรับฟงความคดิเห็น 

รางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... 

จากประชาชน มาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีการดําเนินการจัดทํารางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐ

และความลับของทางราชการ พ.ศ. .... จึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผู ท่ีเก่ียวของเพื่อประกอบ       

การจัดทํารางกฎหมาย และให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบแนวทางการจัดทําและเสนอ           

รางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑในการ

ตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ปรับปรุงใหมในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี             

เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งน้ี การดําเนินการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเสร็จสิ้นลงแลวตามรายงานสรุปผล  

การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติขอมูลความม่ันคงของรฐัและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ดังนี้ 

๑) วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานทางเว็บไซต www.nsc.go.th และ ww.lawamendment.go.th 

โดยมีประกาศเร่ือง การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของ     

ทางราชการพ.ศ. .... ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เผยแพรเปนการลวงหนาทางเว็บไซตดังกลาว เพื่อประกาศ

วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการรับฟงความคิดเห็น โดยมีขอมูลประกอบการรับฟง

ความคิดเห็นประกอบดวย ๑) ความเปนมา ๒) สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา ๓) ความจําเปนที่ตองตรา

กฎหมายเพ่ือแกไขปญหา ๔) หลักการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมาย และ ๕) รางพระราชบัญญัติฯ       

และประเด็นที่จะรับฟงความคิดเห็น 

ทั้งนี้ โดยการจัดรับฟงความคิดเห็นที่มีตอรางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ

ของทางราชการพ.ศ. .... (รับฟงทั้งฉบับ) และตอแนวทางบรรจุบางหลักการไวในรางพระราชบัญญัติฯ         

(รับฟงรายประเด็น) รวม ๔ ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็นคํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ      

ของทางราชการ ๒) หมวด ๑ การเปดเผยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ ๓) หมวด ๒ 

คณะกรรมการขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ และ ๔) หมวด ๓ บทกําหนดโทษ 

๒) จํานวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟงความคดิเห็นแตละคร้ัง 

รับฟงความคิดเห็นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานทางเว็บไซต www.nsc.go.th    

และ ww.lawamendment.go.th รวม ๑ ครั้ง เปนระยะเวลา ๓๒ วัน ตั้ งแตวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑       

ถึงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
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๓) พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคดิเห็น 

สวนราชการและหนวยงานของรัฐผูเก่ียวของ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยการรับฟง     

ความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานทางเว็บไซต www.nsc.go.th 

และ www.lawamendment.go.th รวมระยะเวลา ๓๒ วัน มีจํานวนผูเขาเย่ียมชมเว็บไซตทั้งสิ้น ๓๑๗ ครั้ง 

ซึ่งสวนราชการและหนวยงานของรัฐผูเก่ียวของ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป สามารถแสดงความคิดเห็น

ตามแบบการรับฟงความคิดเห็น สงกลับมาไดทั้งชองทางผานเว็บไซต หรือดาวนโหลดแบบการรับฟง      

ความคิดเห็นเพื่อสงกลับมาตามชองทางอื่น ไดแก ชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล โทรสาร         

และไปรษณีย  ท้ังนี้มีผูแสดงความคิดเห็นผานชองทางเว็บไซต  ๒๔ รายการ และแสดงความคิดเห็น          

ผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ๑ รายการ สรุปรวมมีผูแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๕ คน 

๔) ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

๔.๑ รางพระราชบัญญัตขิอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... 

๔.๒ คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรฐัและความลับของทางราชการ 

๔.๓ หมวด ๑ การเปดเผยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ  

๔.๔ หมวด ๒ คณะกรรมการขอมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

๔.๕ หมวด ๓ บทกําหนดโทษ 

๕) ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของในแตละประเด็น 

รางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... 

ขอคัดคาน มีผูแสดงความคิดเห็น ๖ คน “ไมเห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมซึ่งมีเน้ือหาสอดคลองกันวา ขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการไดรับการคุมครอง

อยูแลว ตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกท้ัง พระราชบัญญัติ

ดังกลาวไดกําหนดขั้นตอน วิธีการ บทกําหนดไว จึงไมจําเปนตองตรากฎหมายใหม เนื่องจากอาจทําใหเกิด

ปญหาในการตีความ และการบังคับใช อยางไรก็ดี  ควรเพ่ิมบทนิยามคําวา “ขอมูลความมั่นคงของรัฐ        

และความลับของทางราชการ” ในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือใหเกิด      

ความชัดเจนในการตีความวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

ความคิดเห็น  มีผูแสดงความคิดเห็น ๑๙ คน “เห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) เห็นควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเพ่ือประโยชน

ในการเก็บรักษาขอมูลสําคัญของรัฐ ที่อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

๒) รางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... สอดคลอง    

กับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อยางไรก็ดี ควรอธิบายหลักเกณฑหรือยกตัวอยาง
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สําหรับทุกขอความที่มีคําวา "เหมาะสม" "เหตุสมควร" "พอสมควรแกเหตุ" เพ่ิมเติม เนื่องจากคําเหลาน้ี      

อาจเปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลยพินิจในการตีความ ซึ่งอาจทําใหสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ     

ไดตามผูปรับนําไปใชของแตละกรณี 

๓) รัฐมีหนาที่ดูแลขอมูลที่ เก่ียวของกับความมั่นคงของชาติ และเปนผูไดรับสิทธิในการจัดการ    

ความเรียบรอยของขอมูลขาวสาร และสื่อสารสนเทศของบานเมือง ทั้งนี้ ตองเปนไปเพ่ือความสงบเรียบรอย 

และ สงเสริมใหประชาชนเปนผูรวมพิจารณาตัดสินใจ โดยมีขอมูลที่ ไดรับจากทางรัฐอยางเทาเทียม        

ทั่วถึงเสมอกัน เพ่ือการมีสวนรวมของประชาชนอยางศานติเปนธรรม ซึ่งงานบริหารจัดการขอมูลขาวสารกลุมนี้

จําเปนตองรวมเขาในรางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการดวย มิฉะนั้น             

รางพระราชบัญญัตินี้ จะมีอํานาจเพียงแครักษาความลับของราชการเพียงเทานั้น ไมไดทําหนาที่ครอบคลุม    

ถึงความมั่นคงของชาติแตอยางใด 

๔) ควรกําหนดขอบเขตและความสําคัญของขอมูลความม่ันคงที่ประชาชนควรรับทราบ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนกับประชาชนและประเทศชาติ หากขอมูลความลับใดหากเปดเผยแมเพียงบางสวน หากไมเกิด

ประโยชนตอประเทศชาติ และสวนรวม หรือสรางความเสียหาย ยอมกอใหเกิดผลกระทบและอาจเปน       

ภัยคุกคามตอประเทศชาติและความมั่นคงได 

๕) ควรมีหนวยงานหรือผูมีหนาที่ ท่ีรับผิดชอบในการแจงหรือเปดเผยขอมูลความมั่นคง รวมถึง

เจาหนาที่ ท่ีทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเน่ือง      

มาจากการเปดเผยขอมูลความมั่นคง ตลอดจนมีศูนยรับแจงเหตุขอมูลความมั่นคง หรือแจงขอมูลที่เปนเหตุ    

ที่กอใหเกิดภัยความม่ันคงเบื้องตน ท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารไดทันทวงที ในชองทางการสื่อสาร  

social network  เพื่อปองกันผลกระทบ 

คํานยิามขอมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

ขอคัดคาน มีผูแสดงความคิดเห็น ๕ คน “ไมเห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑) คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการครอบคลุมเกินไป ขัดกับหลักใช

เทาที่จําเปน การรวมสถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันศาสนาในคํานิยามเปนการขยายขอบเขตมากเกิน

ความจําเปน  

สถาบันพระมหากษัตริย มีลักษณะเปนบุคคลสาธารณะ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริยไมมีสวนเก่ียวของกับความมั่นคงของรัฐ (โปรดเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหราชอาณาจักร 

และราชอาณาจักรนอรเวย)  
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สวนสถาบันศาสนา การที่รัฐไทยรวมเอาศาสนามากํากับโดยรัฐ ทําใหไทยหนีหางจากความเปน 

secular state นอกจากนี้การคุมครองโดยรางพระราชบัญญัตินี้ยังครอบคลุมไปถึง ศาสนาอื่น ๆ อีกดวย     

ทําใหในระยะยาวอาจจะเกิดปญหาได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากคณะกรรมการที่แตงต้ังใชดุลพินิจแตกตางกัน  

ในแตละศาสนา นอกจากนี้ยังเห็นไมมีความจําเปนที่ตองเก็บความลับในดานศาสนา คาดวาผูรางอาจจะ

ตองการกฎหมายที่ครอบคลุมไวกอน แตการครอบคลุมก็ขัดกับหลักใชเทาที่จําเปนเชนกัน 

 ๒) คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ ควรครอบคลุมทุกสวน ที่เกี่ยวของ

กับขอมูลความมั่นคงท้ังในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทางนิติบัญญัติขอมูลทางการบริหาร

ขอมูลทางดานตุลาการ ดานการทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่รัฐอันเก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ 

ความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๑๙ คน “เห็นดวย” และ ๑ คน “ไมแสดงความคิดเห็น”     

ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ๑) คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการมีความชัดเจนและจํากัดเฉพาะ    

ในมิติที่เปนความม่ันคงโดยแท ซึ่งสอดคลองตามหลักความไดสัดสวน และไมเปนการจํากัดสิทธิของประชาชน

เกินความจําเปนตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี สมควรนําคํานิยามดังกลาวไปบัญญัติเพ่ิมเติม

ขอมูลในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมสมควรตราเปนกฎหมายใหมขึ้นใชบังคับ 

 ๒) คํานิยามขอมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการมีความกระชับ เขาใจงาย        

และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

 หมวด ๑ การเปดเผยขอมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

ขอคัดคาน มีผูแสดงความคิดเห็น ๔ คน “ไมเห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกันวา ควรเพ่ิมแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และภาคเอกชนในการ    

ตองรักษาขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการในทุกภาคสวน โดยมีหนวยงานความมั่นคง   

ทําหนาที่ประสานงานกับองคกรภาคเอกชนเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง   

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ตลอดจนมีเครือขายความมั่นคงภาคเอกชนเพ่ือเปนฐานขอมูลความมั่นคงตอไป 

นอกจากนี้  ควรกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับการเปดเผยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ             

ของทางราชการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๒๐ คน “เห็นดวย” และ ๑ คน “ไมแสดงความคิดเห็น”    

ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) เห็นดวยในเร่ืองการที่มีการแบงลําดับดับการเขาถึงขอมูล และชั้นความลับของขอมูล และเชื่อ    

ในกระบวนการท่ีผานมาวามีกรณีศกึษาที่นาจะเปนประโยชนในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต

อยางไรก็ดี ในปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนขอมูลขาวสาร ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติน้ี
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จําเปนตองดําเนินการบังคับใชในกลุมโลกไซเบอรดวย นอกจากน้ี ควรมีการศึกษา วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุง 

ปรับใชประโยชน ประยุกตใชงาน ถายทอดฝกฝน ควบคูไปกับการบังคับใชพระราชบัญญัติ และควรมีกฎหมายอื่น

รองรับในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการโดยมิชอบบนโลกไซเบอร 

 ๒) ควรสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ     

ของทางราชการ เพ่ือที่ประชาชนจะไดรับประโยชนและรับทราบวาตนมีหนาที่สําคัญอยางไรท่ีจะตอง     

ปฏิบัติตาม หรือ เฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามปญหาตามกฎเกณฑของกฎหมาย อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการบังคบัใชรางพระราชบัญญัติขอมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ตอไป 

 หมวด ๒ คณะกรรมการขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

ขอคัดคาน มีผูแสดงความคิดเห็น ๗ คน “ไมเห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมดังนี้ 

๑) คณะกรรมการขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการมีความซ้ําซอนกับคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) การกําหนดใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๔ ไมสามารถตรวจสอบโดยฝาย        

ตุลาการได เปนการทําลายหลักนิติรัฐ ซึ่งโดยหลักการแลว การกระทําทางปกครองใดๆ ไมควรถึงท่ีสุด       

โดยฝายปกครองเอง ตองถูกรับรูและตรวจสอบโดยฝายตลุาการดวย 

ความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๑๗ คน “เห็นดวย” และ ๑ คน “ไมแสดงความคิดเห็น”     

ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑) ควรมีมติการพิจารณาการเปดเผยขอมูลสําคัญ และการลําดับความสําคัญของขอมูลความลับ   

ของคณะกรรมการฯ ท้ังนี้  ขอมูลนั้นควรเปนประโยชนและควรเปดเผยขอมูลความมั่นคงและความลับ       

ของทางราชการกับภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคเอกชนนั้นได เปนตน 

๒) ในสวนของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณนั้น มองวาเปนกรณีท่ีเกิดความขัดแยง    

ขึ้นในสังคม หรือเกิดความเสียหายจากการเปดเผยขอมูลฯ และ ความผิดพลาดของเจาหนาที่ของรัฐ            

ในการเปดเผยขอมูลความมั่นคง จึงเห็นควรมีคณะกรรมการอุทธรณเพ่ือวินิจฉัยปญหาดังกลาว เพื่อพิจารณา

และสั่งการแกไขปญหา ตลอดจนความรบัผิดชอบของเจาหนาที่ดังกลาว 

หมวด ๓ บทกําหนดโทษ 

ขอคัดคาน มีผูแสดงความคิดเห็น ๓ คน “ไมเห็นดวย” ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมดังนี้ 

๑) ควรเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับการกระทํามิชอบในหนาที ่หรอืประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที ่

๒) บทกําหนดโทษสูงเกินไป 
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ความคิดเห็น มีผูแสดงความคิดเห็น ๒๑ คน “เห็นดวย” และ ๑ คน “ไมแสดงความคิดเห็น”     

ในจํานวนนี้มีบางสวนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ควรบัญญัติเพ่ิมโทษสําหรับการกระทํามิชอบในหนาท่ี  

หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที่  หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดท้ังตอตนเอง และ

บุคคลภายนอก 

๖) คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ขอคัดคาน ๑ ขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการไดรับการคุมครองอยูแลว         

ตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้ง พระราชบัญญัติดังกลาว     

ไดกําหนดข้ันตอน วิธีการ บทกําหนดไว จึงไมจาเปนตองตรากฎหมายใหม เนื่องจากอาจทาใหเกิดปญหา      

ในการตีความ และการบังคับใช อยางไรก็ดี ควรเพ่ิมบทนิยามคาวา “ขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ

ของทางราชการ” ในพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อใหเกิดความชัดเจน            

ในการตีความวาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ  

คําช้ีแจง ๑ มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองเปดเผยขอมูล     

หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐหรือ          

เปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ เน่ืองจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายวาดวยขอมูลความม่ันคง

ของรัฐและความลับของทางราชการเปนการเฉพาะ สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลความมั่นคงของรัฐ

และความลับของทางราชการเพ่ือใหมีมาตรการคุมครองขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

 

ขอคัดคาน ๒ คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการครอบคลุมเกินไป        

ขัดกับหลักใชเทาที่จาเปน การรวมสถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันศาสนาในคานิยามเปนการขยาย

ขอบเขตมากเกินความจาเปน  

คําชี้แจง ๒ คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการไดอางอิงมาจากคํานิยาม

ความมั่นคง ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ และคํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐ

และความลับของทางราชการของกฎหมายตางประเทศ อาทิ พระราชบัญญัติความลับทางราชการ ค.ศ.๑๙๘๙ 

ของสหราชอาณาจักร  พระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคง ค.ศ.๑๙๘๕ ของแคนาดา และ พระราชบัญญัติ

ความลับทางราชการ ค.ศ.๑๙๖๓ ของไอรแลนด  
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ขอคัดคาน ๓ คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ ควรครอบคลุมทุกสวน 

ที่เก่ียวของกับขอมูลความมั่นคงท้ังในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทางนิติบัญญัติขอมูลทาง 

การบริหารขอมูลทางดานตุลาการ ดานการทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่รัฐอันเกี่ยวของกับความมั่นคง        

ของประเทศ 

คําชี้แจง ๓ คํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการไดอางอิงมาจากคํานิยาม

ความมั่นคง ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ และคํานิยามขอมูลความมั่นคงของรัฐ

และความลับของทางราชการของกฎหมายตางประเทศ อาทิ พระราชบัญญัติความลับทางราชการ ค.ศ.๑๙๘๙ 

ของสหราชอาณาจักร  พระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคง ค.ศ.๑๙๘๕ ของแคนาดา และ พระราชบัญญัติ

ความลับทางราชการ ค.ศ.๑๙๖๓ ของไอรแลนด 

 

ขอคัดคาน ๔ ควรเพ่ิมแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และภาคเอกชนในการตองรักษาขอมูล

ความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการในทุกภาคสวน โดยมีหนวยงานความมั่นคงทาหนาท่ี

ประสานงานกับองคกรภาคเอกชนเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังภัยคุกคาม

ในทุกรูปแบบ ตลอดจนมีเครือขายความมั่นคงภาคเอกชนเพื่อเปนฐานขอมูลความมั่นคงตอไป นอกจากน้ี     

ควรกําหนดมาตรการเฉพาะสาหรับการเปดเผยขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คําช้ีแจง ๔ การคุมครองขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเปนภาระเฉพาะ      

จึงสมควรกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  

 

ขอคัดคาน ๕ คณะกรรมการขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการมีความซ้ําซอนกับ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

คําชี้แจง ๕ คณะกรรมการขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ เปนคณะกรรมการ

ภายใตรางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ซึ่งเปนกฎหมาย

เฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยงานดานความมั่นคง จึงมีความเชี่ยวชาญพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณไดอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนทางความมั่นคง  

 

 



- ๘ - 

 

ขอคัดคาน ๖ การกําหนดใหคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๔ ไมสามารถตรวจสอบโดย

ฝาย ตุลาการได เปนการทาลายหลักนิติรัฐ ซึ่งโดยหลักการแลว การกระทาทางปกครองใดๆ ไมควรถึงที่สุด 

โดยฝายปกครองเอง ตองถูกรับรูและตรวจสอบโดยฝายตลุาการดวย  

คําชี้แจง ๖ บทบัญญัติดังกลาวได ถูกเทียบเคียงมาจากพระราชกําหนดการบริหารราชการ            

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีมีวัตถุประสงคใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐเปนไปดวยความ

รวดเร็ว และควบคุมสถานการณไดทันถวงที อยางไรก็ตาม รางพระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและ

ความลับของทางราชการ พ.ศ. .... มิไดตดัสิทธิการยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม 

 

ขอคัดคาน ๗ ควรเพ่ิมบทกําหนดโทษสาหรับการกระทามิชอบในหนาที่ หรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรงในหนาที่  

คําช้ีแจง ๗ บทกําหนดโทษดังกลาวสอดคลองตามประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ การกําหนด

โทษท่ีสูงเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐผูกระทาการโดยสุจริต ขอคัดคาน ๘ 

บทกําหนดโทษสูงเกินไป คาช้ีแจง ๘ บทกําหนดโทษดังกลาวสอดคลองตามประมวลกฎหมายอาญา นอกจากน้ี 

การกําหนดโทษท่ีต่ําเกินไป อาจทาใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

 

----------------------------------------- 


