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เป็นปีท่ี 52 ในรัชกาลปัจจบุนั 

 

            พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่ 

            โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของราชการ 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยคาํแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้

            มาตรา 1  พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ พระราชบญัญตัิข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

            มาตรา 2(1) พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นกําหนดเก้าสบิวนันบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เป็นต้นไป 

            มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอ่ืน ในสว่นท่ีบญัญตัิไว้แล้วในพระราชบญัญตัินี ้หรือซึง่ขดั

หรือแย้งกบับทแหง่พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้พระราชบญัญตัินีแ้ทน 

            มาตรา 4  ในพระราชบญัญตัินี ้

            ข้อมลูขา่วสาร หมายความวา่ สิง่ท่ีสือ่ความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมลู หรือสิง่ใดๆ ไมว่า่การสือ่

ความหมายนัน้จะทําได้โดยสภาพของสิง่นัน้เองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไมว่า่จะได้จดัทําไว้ในรูปของเอกสารแฟ้ม 

รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทกึภาพหรือเสยีง การบนัทกึโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ

วิธีอ่ืนใดท่ีทําให้สิง่ท่ีบนัทกึไว้ปรากฏได้ 

            ข้อมลูขา่วสารของราชการ หมายความวา่ ข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุดแูลของหนว่ยงาน

ของรัฐ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเอกชน 

             หนว่ยงานของรัฐ หมายความวา่ ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สว่น

ราชการสงักดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคด ีองค์กรควบคมุการประกอบวิชาชีพ 

หนว่ยงานอิสระของรัฐและหนว่ยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

            เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายความวา่ ผู้ซึง่ปฏิบตัิงานให้แก่หนว่ยงานของรัฐ 

            ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล หมายความวา่ ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสิง่เฉพาะตวัของบคุคล เช่น การศกึษา ฐานะ

การเงิน ประวตัิสขุภาพ ประวตัิอาชญากรรม หรือประวตักิารทํางาน บรรดาท่ีมช่ืีอของผู้นัน้หรือมเีลขหมาย รหสัหรือสิง่

บอกลกัษณะอ่ืนท่ีทําให้รู้ตวัผู้นัน้ได้ เช่น ลายพิมพ์นิว้มือ แผน่บนัทกึลกัษณะเสยีงของคนหรือรูปถา่ย และให้หมายความ

รวมถงึข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสิง่เฉพาะตวัของผู้ ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

            คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ 

            คนตา่งด้าว หมายความวา่ บคุคลธรรมดาท่ีไมม่ีสญัชาติไทยและไมม่ีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและนิติบคุคล 

ดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
(1) รก.2540/46ก./1/10 กนัยายน 2540 



            (1) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมีทนุเกินกึง่หนึง่เป็นของคนตา่งด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ ถือให้ถือวา่ใบหุ้นนัน้คน

ตา่งด้าวเป็นผู้ ถือ 

            (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึง่เป็นคนตา่งด้าว 

            (3) สมาคมหรือมลูนิธิท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนตา่งด้าว 

            (4) นิติบคุคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบคุคลอ่ืนใดท่ีมีผู้จดัการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึง่เป็นคนตา่งด้าว 

            นิติบคุคลตามวรรคหนึง่ ถ้าเข้าไปเป็นผู้จดัการหรือกรรมการ สมาชิกหรือมีทนุในนิติบคุคลอ่ืน ให้ถือวา่ผู้จดัการ

หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทนุดงักลา่วเป็นคนตา่งด้าว 

            มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินี ้

            กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

            มาตรา 6  ให้จดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการขึน้ในสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

มีหน้าท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานวชิาการและธุรการให้แกค่ณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลู

ขา่วสาร ประสานงานกบัหนว่ยงานของรัฐ และให้คาํปรึกษาแกเ่อกชนเก่ียวกบัการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัินี ้

 

หมวด 1 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

    

 

            มาตรา 7  หนว่ยงานของรัฐต้องสง่ข้อมลูขา่วสารของราชการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนีล้งพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา 

            (1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดาํเนินงาน 

            (2) สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสาํคญัและวธีิการดําเนินงาน 

            (3) สถานท่ีติดตอ่เพ่ือขอรับข้อมลูขา่วสารหรือคําแนะนําในการติดตอ่กบัหนว่ยงานของรัฐ 

            (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั คําสัง่ หนงัสอืเวยีน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทัง้นี ้เฉพาะท่ี

จดัให้มีขึน้โดยสภาพอยา่งกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทัว่ไปตอ่เอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

            (5) ข้อมลูขา่วสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

            ข้อมลูขา่วสารใดท่ีได้มีการจดัพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา 

นเุบกษาโดยอ้างอิงถึงสิง่พิมพ์นัน้ก็ให้ถือวา่เป็นการปฏิบตัติามบทบญัญตัิวรรคหนึง่แล้ว 

            ให้หนว่ยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหนา่ยจา่ยแจก ณ 

ท่ีทําการของหนว่ยงานของรัฐแหง่นัน้ตามท่ีเห็นสมควร 

            มาตรา 8  ข้อมลูขา่วสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายงัไมไ่ด้ลงพิมพ์ใน 

ราชกิจจานเุบกษา จะนํามาใช้บงัคบัในทางท่ีไมเ่ป็นคณุแก่ผู้ใดไมไ่ด้ เว้นแตผู่้นัน้จะได้รู้ถึงข้อมลูขา่วสารนัน้ตามความเป็น

จริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

            มาตรา 9  ภายใต้บงัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หนว่ยงานของรัฐต้องจดัให้มข้ีอมลูขา่วสารของราชการอยา่ง

น้อยดงัตอ่ไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

            (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงตอ่เอกชน รวมทัง้ความเห็นแย้งและคาํสัง่ท่ีเก่ียวข้องในการ

พิจารณาวินิจฉยัดงักลา่ว 



            (2) นโยบายหรือการตคีวามท่ีไมเ่ข้าขา่ยต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาตามมาตรา 7 (4) 

            (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจําปีของปีท่ีกําลงัดําเนินการ 

            (4) คูม่ือหรือคําสัง่เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่มีผลกระทบถึงสทิธิหน้าท่ีของเอกชน 

            (5) สิง่พิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 

            (6) สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการจดัทําบริการ

สาธารณะ 

            (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทัง้นี ้ให้ระบรุายช่ือ

รายงานทางวชิาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมลูขา่วสารท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

            (8) ข้อมลูขา่วสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

            ข้อมลูขา่วสารท่ีจดัให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ตามวรรคหนึง่ ถ้ามีสว่นท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ

มาตรา 15 อยูด้่วย ให้ลบหรือตดัทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นนัน้ 

            บคุคลไมว่า่จะมีสว่นได้เสยีเก่ียวข้องหรือไมก็่ตาม ยอ่มมสีทิธิเข้าตรวจด ูขอสาํเนาหรือขอสาํเนาท่ีมคีํารับรอง

ถกูต้องของข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ได้ ในกรณีท่ีสมควรหนว่ยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวาง

หลกัเกณฑ์เรียกคา่ธรรมเนียมในการนัน้ก็ได้ ในการนีใ้ห้คํานงึถงึการช่วยเหลอืผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะ

มีกฎหมายเฉพาะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

            คนตา่งด้าวจะมีสทิธิตามมาตรานีเ้พียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

            มาตรา 10  บทบญัญตัิมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมก่ระทบถึงข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีมกีฎหมายเฉพาะ

กําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอยา่งอ่ืน 

            มาตรา 11  นอกจากข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาแล้วหรือท่ีจดัไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดไูด้แล้วหรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบคุคลใดขอข้อมลูขา่วสารอ่ืนใดของราชการ

และคําขอของผู้นัน้ระบขุ้อมลูขา่วสารท่ีต้องการในลกัษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควรให้หนว่ยงานของรัฐผู้ รับผิดชอบจดัหา

ข้อมลูขา่วสารนัน้ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอนัสมควรเว้นแตผู่้นัน้ขอจํานวนมากหรือบอ่ยครัง้โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

            ข้อมลูขา่วสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบบุสลายงา่ย หนว่ยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจดัหาให้หรือจะ

จดัทําสาํเนาให้ในสภาพอยา่งหนึง่อยา่งใดเพ่ือมิให้เกิดความเสยีหายแก่ข้อมลูขา่วสารนัน้ก็ได้ 

            ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีหนว่ยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหนึง่ต้องเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีมีอยูแ่ล้วในสภาพท่ี

พร้อมจะให้ได้ มใิชเ่ป็นการต้องไปจดัทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจดัให้มีขึน้ใหม ่เว้นแตเ่ป็นการแปรสภาพเป็น

เอกสารจากข้อมลูขา่วสารท่ีบนัทกึไว้ในระบบการบนัทกึภาพหรือเสยีง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด  ทัง้นี ้ตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด แตถ้่าหนว่ยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนัน้มิใชก่ารแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเร่ืองท่ี

จําเป็นเพ่ือปกป้องสทิธิเสรีภาพสาํหรับผู้นัน้หรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หนว่ยงานของรัฐจะจดัหาข้อมลู

ขา่วสารนัน้ให้ก็ได้ 

            บทบญัญตัิวรรคสามไมเ่ป็นการห้ามหนว่ยงานของรัฐท่ีจะจดัให้มีข้อมลูขา่วสารของราชการใดขึน้ใหมใ่ห้แก่ผู้ ร้อง

ขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าท่ีตามปกติของหนว่ยงานของรัฐนัน้อยูแ่ล้ว 

            ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใช้บงัคบัแก่การจดัหาข้อมลูขา่วสารให้ตามมาตรานี ้

โดยอนโุลม 



            มาตรา 12  ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอข้อมลูขา่วสารของราชการตามมาตรา 11 แม้วา่ข้อมลูขา่วสารท่ีขอจะอยูใ่น

ความควบคมุดแูลของหนว่ยงานสว่นกลางหรือสว่นสาขาของหนว่ยงานแหง่นัน้ หรือจะอยูใ่นความควบคมุดแูลของ

หนว่ยงานของรัฐแหง่อ่ืนก็ตาม ให้หนว่ยงานของรัฐท่ีรับคําขอให้คาํแนะนําเพ่ือไปยื่นคําขอตอ่หนว่ยงานของรัฐท่ี

ควบคมุดแูลข้อมลูขา่วสารนัน้โดยไมช่กัช้า 

            ถ้าหนว่ยงานของรัฐผู้ รับคําขอเห็นวา่ข้อมลูขา่วสารท่ีมคีําขอเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีจดัทําโดยหนว่ยงานของรัฐแหง่

อ่ืน และได้ระบหุ้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา 16 ให้สง่คําขอนัน้ให้หนว่ยงานของรัฐผู้จดัทําข้อมลู

ขา่วสารนัน้พิจารณาเพ่ือมคีําสัง่ตอ่ไป 

            มาตรา 13  ผู้ใดเห็นวา่หนว่ยงานของรัฐไมจ่ดัพิมพ์ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 7 หรือไมจ่ดัข้อมลูขา่วสารไว้ให้

ประชาชนตรวจดไูด้ตามมาตรา 9 หรือไมจ่ดัหาข้อมลูขา่วสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินี ้หรือปฏิบตัิหน้าท่ีลา่ช้า หรือเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนัสมควร ผู้นัน้มีสทิธิร้องเรียน

ตอ่คณะกรรมการ เว้นแตเ่ป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมคีําสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 15 หรือคําสัง่ไมรั่บฟังคํา

คดัค้านตามมาตรา 17 หรือคําสัง่ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงหรือลบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา 25 

            ในกรณีท่ีมกีารร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสามสบิ

วนันบัแตว่นัท่ีได้รับคาํร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แตต้่องแสดงเหตผุลและรวมเวลาทัง้หมด

แล้วต้องไมเ่กินหกสบิวนั 

 

หมวด 2 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

    

 

            มาตรา 14  ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ 

            มาตรา 15  ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้หนว่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐอาจมคีําสัง่มิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานงึถงึการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายของหนว่ยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ 

และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้องประกอบกนั 

 

 

 

 

            (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทส หรือความ

มัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

            (2) การเปิดเผยจะทําให้การบงัคบัใช้กฎหมายเสือ่มประสทิธิภาพหรือไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ได้ ไมว่า่จะ

เก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหลง่ท่ีมาของข้อมลูขา่วสารหรือไม่

ก็ตาม 

            (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนว่ยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึง่เร่ืองใด แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงรายงาน

ทางวชิาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมลูขา่วสารท่ีนํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคาํแนะนําภายในดงักลา่ว 

            (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตหรือความปลอดภยัของบคุคลหนึง่บคุคลใด 



            (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกลํา้สทิธิสว่นบคุคลโดยไมส่มควร 

            (6) ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีมกีฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือข้อมลูขา่วสารท่ีมีผู้ให้มาโดยไมป่ระสงค์ให้

ทางราชการนําไปเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน 

            (7) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            คําสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ แตต้่องระบไุว้ด้วยวา่ท่ีเปิดเผยไมไ่ด้

เพราะเป็นข้อมลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และให้ถือวา่การมีคาํสัง่เปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการเป็น

ดลุพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา แตผู่้ขออาจอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัการ

เปิดเผยข้อมลูขา่วสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัินี ้

            มาตรา 16  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัวิา่ข้อมลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยตอ่บคุคลใดได้หรือไม่

ภายใต้เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หนว่ยงานของรัฐกําหนด 

วิธีการคุ้มครองข้อมลูขา่วสารนัน้ ทัง้นี ้ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวา่ด้วยการรักษาความลบั 

ของทางราชการ 

            มาตรา 17  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้

เสยีของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้นัน้เสนอคําคดัค้านภายในเวลาท่ีกําหนดแตต้่องให้เวลาอนัสมควรท่ีผู้นัน้อาจ

เสนอคําคดัค้านได้ ซึง่ต้องไมน้่อยกวา่สบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 

            ผู้ ท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึง่ หรือผู้ ท่ีทราบวา่การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้

เสยีของตน มีสทิธิคดัค้านการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารนัน้ได้โดยทําเป็นหนงัสอืถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ รับผิดชอบ 

            ในกรณีท่ีมกีารคดัค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคดัค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คดัค้าน

ทราบโดยไมช่กัช้า ในกรณีท่ีมคีําสัง่ไมรั่บฟังคําคดัค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูขา่วสารนัน้มิได้จนกวา่จะลว่งพ้น

กําหนดเวลาอทุธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกวา่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารได้มีคําวินิจฉยัให้เปิดเผย

ข้อมลูขา่วสารนัน้ได้แล้วแตก่รณี 

            มาตรา 18  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคาํสัง่มใิห้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมี

คําสัง่ไมรั่บฟังคําคดัค้านของผู้มปีระโยชน์ได้เสยีตามมาตรา 17 ผู้นัน้อาจอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย

ข้อมลูขา่วสารภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งคาํสัง่นัน้โดยยืน่คําอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ 

            มาตรา 19  การพิจารณาเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารท่ีมคีําสัง่มิให้เปิดเผยนัน้ไมว่า่จะเป็นการพิจารณาของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารหรือศาลก็ตาม จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิ

ให้ข้อมลูขา่วสารนัน้เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดท่ีไมจํ่าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจําเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคูก่รณีหรือ

คูค่วามฝ่ายใดก็ได้ 

            มาตรา 20  การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารใดแม้จะเข้าขา่ยต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือวา่เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐไมต้่องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสจุริตในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

            (1) ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ดาํเนินการโดยถกูต้องตามระเบียบตามมาตรา 16 

            (2) ข้อมลูขา่วสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีคําสัง่ให้เปิดเผยเป็น

การทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บคุคลใดเพ่ือประโยชน์อนัสาํคญัยิ่งกวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สขุภาพ 

หรือประโยชน์อ่ืนของบคุคล และคําสัง่นัน้ได้กระทําโดยสมควรแกเ่หต ุในการนีจ้ะมีการกําหนดข้อจํากดัหรือเง่ือนไขในการ

ใช้ข้อมลูขา่วสารนัน้ตามความเหมาะสมก็ได้ 



            การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ไมเ่ป็นเหตใุห้หนว่ยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะ

พงึมีในกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด 3 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

    

 

            มาตรา 21  เพ่ือประโยชน์แหง่หมวดนี ้บคุคล หมายความวา่บคุคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติไทยและบคุคลธรรมดาท่ี

ไมม่ีสญัชาติไทยแตม่ถ่ิีนท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

            มาตรา 22  สาํนกัขา่วกรองแหง่ชาติ สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ และหนว่ยงานของรัฐแหง่อ่ืนตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิ

ให้นําบทบญัญตัวิรรคหนึง่ (3) ของมาตรา 23 มาใช้บงัคบักบัข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ีอยูใ่นความควบคมุดแูลของ

หนว่ยงานดงักลา่วก็ได้ 

            หนว่ยงานของรัฐแหง่อ่ืนท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่นัน้ ต้องเป็นหนว่ยงานของรัฐ ซึง่การเปิดเผย

ประเภทข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา 23 วรรคหนึง่ (3) จะเป็นอปุสรรคร้ายแรงตอ่การดําเนินการของหนว่ยงาน

ดงักลา่ว 

            มาตรา 23  หนว่ยงานของรัฐต้องปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

            (1) ต้องจดัให้มีระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลเพียงเทา่ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือการดาํเนินงานของหนว่ยงาน

ของรัฐให้สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์เทา่นัน้ และยกเลกิการจดัให้มีระบบดงักลา่วเมื่อหมดความจําเป็น 

            (2) พยามยามเก็บข้อมลูขา่วสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมลูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์ได้

เสยีโดยตรงของบคุคลนัน้ 

            (3) จดัให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องอยูเ่สมอเก่ียวกบัสิง่ดงัตอ่ไปนี ้

 

                (ก) ประเภทของบคุคลท่ีมีการเก็บข้อมลูไว้ 

                (ข) ประเภทของระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล 

                (ค) ลกัษณะการใช้ข้อมลูตามปกต ิ

                (ง) วิธีการขอตรวจดขู้อมลูขา่วสารของเจ้าของข้อมลู 

                (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลู 

                (ฉ) แหลง่ท่ีมาของข้อมลู 

            (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลในความรับผิดชอบให้ถกูต้องอยูเ่สมอ 

            (5) จดัระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกนัมิให้มีการ

นําไปใช้โดยไมเ่หมาะสมหรือเป็นผลร้ายตอ่เจ้าของข้อมลู 

            ในกรณีท่ีเก็บข้อมลูขา่วสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมลู หนว่ยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบลว่งหน้า

หรือพร้อมกบัการขอข้อมลูถึงวตัถปุระสงค์ท่ีจะนําข้อมลูมาใช้ ลกัษณะการใช้ข้อมลูตามปกติ และกรณีท่ีขอข้อมลูนัน้เป็น

กรณีท่ีอาจให้ข้อมลูได้โดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 



            หนว่ยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบในกรณีท่ีมีการให้จดัสง่ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลไปยงัท่ีใดซึง่จะ

เป็นผลให้บคุคลทัว่ไปทราบข้อมลูขา่วสารนัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามลกัษณะการใช้ข้อมลูตามปกต ิ

            มาตรา 24  หนว่ยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ีอยูใ่นความควบคมุดแูลของตนตอ่หนว่ยงาน

ของรัฐแหง่อ่ืนหรือผู้ อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสอืของเจ้าของข้อมลูท่ีให้ไว้ลว่งหน้าหรือในขณะนัน้มิได้เว้น

แตเ่ป็นการเปิดเผย ดงัตอ่ไปนี ้

            (1) ตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหนว่ยงานของตนเพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าท่ีของหนว่ยงานของรัฐแหง่นัน้ 

            (2) เป็นการใช้ข้อมลูตามปกติภายในวตัถปุระสงค์ของการจดัให้มีระบบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลนัน้ 

            (3) ตอ่หนว่ยงานของรัฐท่ีทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสาํมะโนตา่ง ๆ ซึง่มีหน้าท่ีต้องรักษาข้อมลู

ขา่วสารสว่นบคุคลไว้ไมใ่ห้เปิดเผยตอ่ไปยงัผู้ อ่ืน 

            (4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวจิยัโดยไมร่ะบช่ืุอหรือสว่นท่ีทําให้รู้วา่เป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ี

เก่ียวกบับคุคลใด 

            (5) ตอ่หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ กรมศิลปากร หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึง่ เพ่ือการตรวจดู

คณุคา่ในการเก็บรักษา 

            (6) ตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน หรือการ

ฟ้องคดี ไมว่า่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

            (7) เป็นการให้ซึง่จําเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวติหรือสขุภาพของบคุคล 

            (8) ตอ่ศาล และเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐหรือบคุคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริง

ดงักลา่ว 

            (9) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามวรรคหนึง่ (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจดัทําบญัชีแสดงการ

เปิดเผยกํากบัไว้กบัข้อมลูขา่วสารนัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

            มาตรา 25  ภายใต้บงัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 บคุคลยอ่มมีสทิธิท่ีจะได้รู้ถงึข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ี

เก่ียวกบัตน และเมื่อบคุคลนัน้มคีําขอเป็นหนงัสอื หนว่ยงานของรัฐท่ีควบคมุดแูลข้อมลูขา่วสารนัน้จะต้องให้บคุคลนัน้

หรือผู้กระทําการแทนบคุคลนัน้ได้ตรวจดหูรือได้รับสาํเนาข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลสว่นท่ีเก่ียวกบับคุคลนัน้ และให้นํา

มาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

            การเปิดเผยรายงานการแพทย์ท่ีเก่ียวกบับคุคลใด ถ้ากรณีมีเหตอุนัควรเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยตอ่เฉพาะ

แพทย์ท่ีบคุคลนัน้มอบหมายก็ได้ 

            ถ้าบคุคลใดเห็นวา่ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนสว่นใดไมถ่กูต้องตามท่ีเป็นจริง ให้มีสทิธิยื่นคําขอเป็น

หนงัสอืให้หนว่ยงานของรัฐท่ีควบคมุดแูลข้อมลูขา่วสารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือลบข้อมลูขา่วสารสว่นนัน้ได้ซึง่หนว่ยงาน

ของรัฐจะต้องพิจารณาคาํขอดงักลา่ว และแจ้งให้บคุคลนัน้ทราบโดยไมช่กัช้า 

            ในกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงหรือลบข้อมลูขา่วสารให้ตรงตามท่ีมคีําขอ ให้ผู้นัน้มีสทิธิอทุธรณ์

ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้รับแจ้งคําสัง่ไมย่ินยอมแก้ไข

เปลีย่นแปลงหรือลบข้อมลูขา่วสาร โดยยื่นคาํอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ และไมว่า่กรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมลูมีสทิธิร้อง

ขอให้หนว่ยงานของรัฐหมายเหตคุําขอของตนแนบไว้กบัข้อมลูขา่วสารสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 



            ให้บคุคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสทิธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานีแ้ทนผู้ เยาว์ คนไร้

ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมลูท่ีถึงแก่กรรมแล้วได้ 

 

หมวด 4 

เอกสารประวตัิศาสตร์ 

    

 

            มาตรา 26  ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีหนว่ยงานของรัฐไมป่ระสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบกําหนดตามวรรค

สองนบัแตว่นัท่ีเสร็จสิน้การจดัให้มีข้อมลูขา่วสารนัน้ ให้หนว่ยงานของรัฐสง่มอบให้แก่หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ กรม

ศิลปากรหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือคดัเลอืกไว้ให้ประชาชนได้ศกึษาค้นคว้า 

            กําหนดเวลาต้องสง่ข้อมลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึง่ให้แยกตามประเภท ดงันี ้

            (1) ข้อมลูขา่วสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสบิห้าปี 

            (2) ข้อมลูขา่วสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สบิปี 

            กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

            (1) หนว่ยงานของรัฐยงัจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมลูขา่วสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้อง

จดัเก็บและจดัให้ประชาชนได้ศกึษาค้นคว้าตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ กรมศิลปากร 

            (2) หนว่ยงานของรัฐเห็นวา่ ข้อมลูขา่วสารของราชการนัน้ยงัไมค่วรเปิดเผยโดยมีคําสัง่ขยายเวลากํากบัไว้เป็นการ

เฉพาะราย คําสัง่การขยายเวลานัน้ให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แตจ่ะกําหนดเกินคราวละห้าปีไมไ่ด้ 

            การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกีารขยายระยะเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

            บทบญัญตัิตามมาตรานีม้ิให้ใช้บงัคบักบัข้อมลูขา่วสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้

หนว่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไมต้่องเก็บรักษา 

 

หมวด 5 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

    

 

            มาตรา 27  ให้มีคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึง่นายก 

รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดั

กระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย์  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาติ เลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ผู้ อํานวยการสาํนกัขา่วกรองแหง่ชาติ ผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ และผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้อีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

            ให้ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแตง่ตัง้ข้าราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีคนหนึง่เป็นเลขานกุาร และ

อีกสองคนเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

            มาตรา 28  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้



            (1) สอดสอ่งดแูลและให้คําแนะนําเก่ียวกบัการดาํเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหนว่ยงานของรัฐในการปฏิบตัิ

ตามพระราชบญัญตัินี ้

            (2) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี ้ตามท่ีได้

รับคําขอ 

            (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม 

พระราชบญัญตัินี ้

            (4) พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13 

            (5) จดัทํารายงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตันีิเ้สนอคณะรัฐมนตรีเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

แตอ่ยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

            (6) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัินี ้

            (7) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

            มาตรา 29  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึง่ได้รับแตง่ตัง้ตามมาตรา 27  มีวาระอยูใ่นตาํแหนง่คราวละสามปีนบัแตว่นัท่ี

ได้รับแตง่ตัง้ ผู้ ท่ีพ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

            มาตรา 30  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ กรรมการ ผู้ทรงคณุวฒุิซึง่ได้รับแตง่ตัง้ตามมาตรา 27 พ้นจาก

ตําแหนง่ เมื่อ 

            (1) ตาย 

            (2) ลาออก 

            (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมคีวามประพฤติเสือ่มเสยี บกพร่องหรือไมส่จุริตตอ่หน้าท่ีหรือหยอ่นความสามารถ 

            (4) เป็นบคุคลล้มละลาย 

            (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

            (6) ได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหโุทษ 

            มาตรา 31  การประชมุของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

            ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชมุหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

            การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

            มาตรา 32  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บคุคลใดมาให้ถ้อยคาํหรือให้สง่วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐาน

มาประกอบการพิจารณาได้ 



            มาตรา 33  ในกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไมม่ีข้อมลูขา่วสารตามท่ีมีคําขอไมว่า่จะเป็นกรณีตามมาตรา 11 

หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีคาํขอไมเ่ช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมี

อํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีเก่ียวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

            หนว่ยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึง่คณะกรรมการมอบหมายเข้า

ตรวจสอบข้อมลูขา่วสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนได้ไมว่า่จะเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีเปิดเผยได้หรือไมก็่ตาม 

            มาตรา 34  คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นําความในมาตรา 31 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

หมวด 6 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

    

 

            มาตรา 35  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารสาขาตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่

คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์คาํสัง่มิให้เปิดเผยข้อมลู

ขา่วสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคําสัง่ไมรั่บฟังคาํคดัค้านตามมาตรา 17 และคําสัง่ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ

ลบข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลตามมาตรา 25 

            การแตง่ตัง้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ ให้แตง่ตัง้ตามสาขาความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านของข้อมลูขา่วสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลงัของประเทศหรือการบงัคบั

ใช้กฎหมาย 

            มาตรา 36  คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารคณะหนึง่ ๆ ประกอบด้วยบคุคลตามความจําเป็น แต่

ต้องไมน้่อยกวา่สามคนและให้ข้าราชการท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานกุารและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

            ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงานของรัฐแหง่ใดกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารซึง่

มาจากหนว่ยงานของรัฐแหง่นัน้จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไมไ่ด้ 

            กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร จะเป็นเลขานกุารหรือผู้ช่วยเลขานกุารไมไ่ด้ 

            มาตรา 37  ให้คณะกรรมการพิจารณาสง่คาํอทุธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร โดย

คํานงึถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารแตล่ะสาขาภายในเจ็ดวนันบัแต่

วนัท่ีคณะกรรมการได้รับคาํอทุธรณ์ 

            คําวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารให้เป็นท่ีสดุ และในการมคีาํวินิจฉยัจะมข้ีอสงัเกต

เสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือให้หนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัิเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

            ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่การพิจารณาอทุธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย

ข้อมลูขา่วสารโดยอนโุลม 

            มาตรา 38  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารแตล่ะสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉยั 

และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉยัให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

            มาตรา 39  ให้นําบทบญัญตัิมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกบับทบญัญตัิ

ดงักลา่วมาใช้บงัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารโดยอนโุลม 

 



หมวด 7 

บทกาํหนดโทษ 

    

 

            มาตรา 40  ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของคณะกรรมการท่ีสัง่ตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินสามเดือน 

หรือปรับไมเ่กินห้าพนับาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ 

            มาตรา 41  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อจํากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

    

 

            มาตรา 42  บทบญัญตัิมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บงัคบักบัข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีเกิดขึน้ก่อน

วนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

            ให้หนว่ยงานของรัฐจดัพิมพ์ข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ หรือจดัให้มีข้อมลูขา่วสารตามวรรคหนึง่ไว้เพ่ือให้

ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการจะได้กําหนด 

            มาตรา 43  ให้ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2517 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารของ

ราชการ ยงัคงใช้บงัคบัตอ่ไปได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งตอ่พระราชบญัญตัินี ้เว้นแตร่ะเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 

16 จะได้กําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 

 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

    พลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ 

        นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

หมายเหตุ :-เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการดาํเนินการตา่ง ๆ ของรัฐเป็นสิง่จําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องกบัความเป็นจริง อนัเป็นการสง่เสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดย

ประชาชนมากยิ่งขึน้ สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิธิได้รู้ข้อมลูขา่วสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอนัไมต้่องเปิดเผยท่ี

แจ้งชดัและจํากดัเฉพาะข้อมลูขา่วสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสยีหายตอ่ประเทศชาติหรือตอ่ประโยชน์ท่ีสาํคญั

ของเอกชน  ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสทิธิหน้าท่ีของตนอยา่ง

เต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึง่ด้วย ประกอบกบัสมควรคุ้มครองสทิธิสว่นบคุคลในสว่นท่ี

เก่ียวข้องกบัข้อมลูขา่วสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้

 


