พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การให้ ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ
เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องกับ
ความจริงอันเป็ นการส่งเสริ มให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ ้น สมควรกาหนดให้ ประชาชน
มีสิทธิได้ ร้ ู ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยที่แจ้ งชัดและจากัดเฉพาะข้ อมูล
ข่าวสารที่ หากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิด ความเสี ยหายต่อประเทศชาติ หรื อต่อประโยชน์ ที่ส าคัญของเอกชน
ทังนี
้ ้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยให้ มนั่ คงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาส รู้ ถึงสิทธิ หน้ าที่ของตน
อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับ ข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมอีกประการหนึง่
สิทธิการรั บรู้ หรื อรั บทราบข้ อมูลข่ าวสารของราชการตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับ
ทราบข้ อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อ
ราชการส่วนท้ องถิ่น เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลนันจะกระทบต่
้
อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัย ของ
ประชาชนหรื อส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการที่ต้องเปิ ดเผยเป็ นการทั่วไป
ประเภทข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
ประเภทข้ อมูล ข่าวสารของราชการ ข้ อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่ง ที่ สื่ อความหมายให้ ร้ ู
เรื่ องราวข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลหรื อสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจาก สื่ อความหมายนันจะท
้
าได้ โดยสภาพของสิ่งนันเองหรื
้
อ
โดยผ่านวิธี การใด ๆ และไม่ว่า จะได้ จัด ทาไว้ ใ นรู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนัง สื อ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่ายฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ สิ่ง
ที่บนั ทึกไว้ ปรากฏได้ "ข้ อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่าข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรื อ
ควบคุม ดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนินงานของรั ฐหรื อ ข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
ข้ อมูลข่ าวสารที่ต้องเปิ ดเผยเป็ นการทั่วไป
๑ . ข้ อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
( ๑.๑) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐนัน้
( ๑.๒) สรุปอานาจหน้ าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน

( ๑.๓) สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสาร หรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน ของรัฐ
( ๑.๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรื อการ
ตีความ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่จดั ให้ มีขึ ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
( ๑.๕) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้ อมูลข่าวสารใดที่ได้ มีการจัดพิมพ์เพื่อให้
แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้ างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนก็
ั ้ ให้
ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติดงั กล่าวแล้ ว
๒ . ข้ อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) แต่ยงั ไม่ได้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ( มาตรา
๗) ได้ แก่ ข้ อมูลข่าวสารที่ต้อง ลงพิมพ์ตามมาตรา ๗( ๔) ถ้ ายังไม่ได้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะ
นามาใช้ บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ใู ดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ นู นจะได้
ั้
ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารนัน้ ตามความจริ งมา
ก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
๓ . ข้ อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้ องจัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
( มาตรา ๙) ได้ แก่
( ๓.๑) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็
้
นแย้ งและคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
( ๓.๒) นโยบาย หรื อการตีความที่ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗
( ๓.๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ
( ๓.๔) คูม่ ือ หรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของ
เอกชน
( ๓.๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้ มีการอ้ างอิงถึงอานาจหน้ าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงาน
( ๓.๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
( ๓.๗) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตังโดยกฎหมาย
้
หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทังนี
้ ้ให้ ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการพิจารณาไว้
ด้ วย
( ๓.๘) ข้ อ มูล ข่ า วสารอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด ข้ อ มูล ข่ า วสารอื่ น ใดของราชการ
นอกเหนื อจากข้ อ มูล ข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และมาตรา ๙ (มาตรา ๑๑) ๓๑.๕ ข้ อมูล
ข่าวสารที่คดั เลือกไว้ ให้ ประชาชนศึกษาค้ นคว้ า ( เอกสารประวัติศาสตร์ ) ได้ แก่ ข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ที่ หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรื อข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อมีอายุ
ครบ ๗๕ ปี และข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้นการจัดให้ มีข้อมูล

ข่าวสารนันให้
้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้ แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ ประชาชนค้ นคว้ า ( มาตรา ๒๖)
๔ . ข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกเหนือจากข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ (มาตรา ๑๑)
๕ . ข้ อมูลข่าวสารที่คดั เลือกไว้ ให้ ประชาชนศึกษาค้ นคว้ า ( เอกสารประวัติศาสตร์ ) ได้ แก่ ข้ อมูล
ข่าวสารของราชการที่หน่วยราชการของรัฐ ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ หรื อข้ อมูลข่าวสารของราชการตาม
มาตรา ๑๔ เมื่อมีอายุครบ ๗๕ ปี และข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี นับแต่วนั ที่
เสร็ จสิน้ การจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้ แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ ประชาชนค้ นคว้ า ( มาตรา ๒๖)
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ และไม่ ต้องเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุ ภาพ ประวัติ อาชญากรรม
หรื อประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นนั ้ หรื อหมายรหัส หรื อสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้ หมายความ
รวมถึง ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึง แก่กรรมแล้ วด้ วย ( มาตรา ๔ วรรคห้ า) บุคคล
หมายความว่า บุค คลธรรมดาที่ มี สัญ ชาติไ ทยและบุคคล ธรรมดาที่ ไ ม่มี สัญชาติไ ทย แต่มี ถิ่นที่ อยู่ใ น
ประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
ข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่ ต้องเปิ ดเผย
๑. ข้ อมูล ข่าวสารของราชการที่ เ ปิ ดเผยไม่ไ ด้ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิ ดเผยมิได้ ( มาตรา ๑๔)
๒. ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ อาจมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผย ( มาตรา ๑๕)
โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน
( ๒.๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายและความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรื อความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ หรื อการคลังของประเทศ
( ๒.๒) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่ อมประสิทธิ ภ าพหรื อไม่อาจส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรื อ
การรู้ แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม

( ๒.๓) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่
ทังนี
้ ไ้ ม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการทาความเห็น
หรื อคาแนะนาภายในดังกล่าว
( ๒.๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
( ๒.๕) รายงานการแพทย์หรื อข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
( ๒.๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ใู ห้ มา
โดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการ นาไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
( ๒.๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎี กาคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุ ไว้ ด้วยว่าที่เปิ ดเผยมิได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร ประเภทใดและให้
ถือว่าการมีคาสัง่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารทางราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะ ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับ
สายการบัง คับบัญชาแต่ผ้ ูขออาจอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่
กาหนด ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
หน่ วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาคราชการ ส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการ
พิจ ารณาพิพ ากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิช าชีพ หน่วยงานอิสระของรั ฐ และหน่วยงานอื่ น ที่
กาหนด ในกฎกระทรวง (มาตรา ๔ วรรค ๓) "เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ " หมายความว่า ผู้ซึ่ง ปฏิ บัติง านให้ แ ก่
หน่วยงานของรัฐ (มาตรา๔) หน่วยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องดาเนินการและปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ ดังนี ้
( ๑) หน่วยงานของรัฐ ต้ อ งจัดพิมพ์หรื อจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
ไว้ เพื่อให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ กาหนด
(มาตรา ๔๒ วรรค ๒)
( ๒) หน่วยงานของรัฐ ต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามที่กาหนดในมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาและรวบรวม และจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ เผยแพร่ขายหรื อจาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที
้
่เห็นสมควร (มาตรา ๗)
( ๓) หน่วยงานของรั ฐ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการข้ อ มูล ข่า วสารของราชการจะวาง
หลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับขอสาเนาหรื อขอสาเนา ที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูล ข่าวสารของ
ราชการก็ได้ ในการนี ้ให้ คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทังนี
้ ้เว้ นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติ ไว้ เป็ นอย่างอื่น

( ๔) หน่วยงานของรัฐ ต้ องจัดหาข้ อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
หรื อจัดไว้ ให้ ประชาชนตรวจดู หรื อที่จดั ให้ ประชาชน ได้ ค้นคว้ า ตามมาตรา ๒๖ ในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้
ตามสมควรให้ ผ้ ขู อภายในเวลาอันสมควร เว้ นแต่ผ้ นู นจะขอจ
ั้
านวนมากหรื อบ่อยครัง้ โดยไม่มีเหตุผล อัน
สมควร และถ้ าข้ อมูลข่าวสารของราชการนันมี
้ สภาพอาจบุบสลายได้ ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา
ในการจัดหาให้ หรื อจะจัดทาสาเนาอย่างหนึ่ง อย่างใด เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนัน้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ข้างต้ น ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ ว ในสภาพที่
พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวมหรื อจัดให้ มีขึ ้นใหม่ เว้ นแต่เป็ นการแปร
สภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสาร ที่บนั ทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพ หรื อเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอื่นใด ทังนี
้ ้ตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนัน้ มิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้ าและเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อปกป้องสิทธิเสรี ภาพสาหรับผู้นนั ้ หรื อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณะหน่วยงาน ของรัฐจะจัดหาข้ อมูลข่าวสารนัน้ ให้ ก็ได้ บทบัญญัตินีไ้ ม่เป็ นการห้ าม
หน่วยงาน ของรัฐที่จะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ ้นใหม่ให้ แก่ ผู้ร้องขอ หากเป็ นการสอดคล้ อง
ด้ วยอานาจหน้ าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู
้ ่แล้ ว ให้ นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่มาใช้ บงั คับ แก่การจัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ ตามมาตรานี ้โดยอนุโลม (มาตรา ๑๑)
( ๕) หน่วยงานของรัฐ ต้ องแนะนาให้ ผ้ ขู อข้ อข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรื อส่วนสาขา ของหน่วยงานแห่งนัน้ หรื อจะอยู่ในความควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ ไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนัน้ โดย
ไม่ชัก ช้ าถ้ า หน่วยงานของรั ฐ ผู้รั บ ค าขอเห็ น ว่าข้ อ มูล ข่า วสารที่ มี ค าขอเป็ นข้ อมูล ข่า วสารที่ จัด ท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ ระบุการห้ ามเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบ มาตรา ๑๖ ให้ ส่งคาขอให้ หน่วยงาน
ของรัฐผู้จดั ทาข้ อมูลข่าวสารนันพิ
้ จารณาเพื่อมีคาสัง่ ต่อไป
( ๖) หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐอาจมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ มี
ลักษณะอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ก็ได้ โดยคานึงถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน ( มาตรา ๑๕)
( ๖.๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรื อความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ หรื อการคลังของประเทศ
( ๖.๒) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อมประสิทธิ ภาพ หรื อไม่อาจส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่วา่ เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรื อการรู้
แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
( ๖.๓) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการทาความเห็น
หรื อคาแนะนาภายในดังกล่าว

( ๖.๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
( ๖.๕) รายงานการแพทย์หรื อข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
( ๖.๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ใู ห้ มา
โดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
( ๖.๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วยว่า ที่เปิ ดเผยไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและ
เพราะเหตุใ ดและให้ ถือ ว่า การมี ค าสั่ง เปิ ดเผยข้ อ มูล ข่า วสารของราชการเป็ นดุล พิ นิ จ โดยเฉพาะของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับสายบังคับบัญชาแต่ผ้ ขู ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี ้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิว่าข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ได้ หรื อไม่ ภายใต้ เงื่อนไขเช่นใดและสมควรมีวิธีรักษามิ ให้ รั่วไหล ให้
หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน้ ทังนี
้ ้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้ วย
การรักษาความลับของทางราชการ ตาม ( มาตรา ๑๖)
( ๗) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เห็ น ว่า ในกรณี ที่ การเปิ ดเผยข้ อ มูลข่า วสารของราชการใดอาจกระทบถึ ง
ประโยชน์ได้ เสียของผู้ใดให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแจ้ งให้ ผ้ นู นั ้ เสนอคาคัดค้ านภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้อง
ให้ เวลาอันสมควรที่ผ้ นู นอาจเสนอค
ั้
าคัดค้ านได้ ซึ่งต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง (มาตรา
๑๗) ผู้ที่ได้ รับแจ้ งตามวรรคหนึ่งหรื อผู้ที่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้ เสียของตนมีสิทธิคดั ค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารนันได้
้ โดยทาหนังสือถึงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคาคัดค้ านและแจ้ งผลการ
พิจารณา ให้ ผ้ ูคดั ค้ านทราบโดยไม่ชกั ช้ าในกรณี ที่มีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้ อมูล ข่าวสารนัน้ มิไ ด้ จนกว่าจะล่วงพ้ นกาหนดเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา๑๘หรื อจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคาวินิจฉัยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ แล้ วแต่กรณี
( ๘) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดแม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริ ตใน กรณีดงั ต่อไปนี ้ ( มาตรา ๒๐)
( ๘.๑) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องตามระเบี ยบ
มาตรา ๑๖
( ๘.๒) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมี
คาสัง่ ให้ เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรื อชีวิต ร่างกายสุขภาพ หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสัง่ นันได้
้ กระทา โดยสมควรแก่เหต
ในการนีจ้ ะมีการกาหนดข้ อจากัด หรื อเงื่ อนไขในการใช้ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามความเหมาะสมก็ได้ การ

เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารข้ างต้ นไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐ พ้ นจากความผิดตาม กฎหมายหากจะพึงมีใน
กรณีดงั กล่าว
( ๙) หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้ องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้ ตามมาตรา ๒๓
( ๙.๑) ต้ อ งจัด ให้ มี ร ะบบข้ อ มูล ข่า วสารส่ว นบุค คลเพี ย งเท่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ นเพื่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้ มีระบบดังกล่าว
เมื่อหมดความจาเป็ น
( ๙.๒) พยายามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่จ ะ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียโดยตรงของบุคคลนัน้
( ๙.๓) จัดให้ มีการพิมพ์ในราชกิจ จานุเบกษาและตรวจสอบแก้ ไขให้ ถูกต้ องอยู่เสมอ เกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี ้
( ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้ อมูลไว้
( ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
( ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
( ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
( ฉ) แหล่งที่มาของข้ อมูล
( ๙.๔) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถกู ต้ องอยูเ่ สมอ
( ๙.๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิ
ให้ มีการนาไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ าย ต่อเจ้ าของข้ อมูล ในกรณีที่เก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจาก
เจ้ าของข้ อมูล หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบล่วงหน้ าหรื อพร้ อมกับการขอข้ อมูล ถึง
วัตถุประสงค์ที่จะนาข้ อมูลมาใช้ ลกั ษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้ อมูลนันเป็
้ นกรณีที่อาจให้
ข้ อมูลได้ โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณีมีกฎหมาย บังคับหน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบ
ในกรณีมีการให้ จดั ส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็ นผลให้ บุคคลทัว่ ไปทราบข้ อมูลข่าวสาร
นัน้ ได้ เว้ นแต่เ ป็ นไปตามลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ (มาตรา ๒๓) "บุคคล" หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
( ๑๐) สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ แห่งอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่มิให้ นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ บงั คับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ ( มาตรา ๒๒) หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกาหนด
ในกฎกระทรวงนัน้ ต้ องเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิ ดเผย ประเภทข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา
๒๓ วรรคหนึง่ (๓)จะเป็ นอุปสรรคร้ ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว

( ๑๑) หน่วยงานของรัฐ จะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ อยู่ในความควบคุม ดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผู้อื่น โดยปราศจาก ความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ล่วงหน้ า
หรื อในขณะนันมิ
้ ได้ เว้ นแต่ (มาตรา ๒๔)
( ๑๑.๑) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการ
นาไปใช้ ตามอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้
( ๑๑.๒) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็ นการใช้ ข้อมูลตามปกติภายใต้ วตั ถุประสงค์ของ
การจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้
( ๑๑.๓) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้ านการวางแผน หรื อ
การสถิติ หรื อสามะโนต่าง ๆ ซึง่ หน้ าที่ต้องรักษา ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ให้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อื่น
( ๑๑.๔) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็ นการให้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุ
ชื่อหรื อส่วนที่ทาให้ ร้ ูวา่ เป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับบุคคลใด
( ๑๑.๕) การเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลต่อหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ กรมศิลปากร หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖วรรคหนึง่ เพื่อการตรวจดูคณ
ุ ค่าในการเก็บรักษา
( ๑๑.๖) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรื อการฟ้องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
( ๑๑.๗) เป็ นการให้ ซงึ่ จาเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุขภาพของบุคคล
( ๑๑.๘) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อศาล และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริ ง ดังกล่าวกรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎี กา
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (๓) (๔) (๕)(๖)(๗)(๘)และ(๙) ให้ มีการจัดทา บัญชีแสดงการ
เปิ ดเผยกากับไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารนันตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
( ๑๒) เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิ ดเผยต่อ เฉพาะแพทย์ที่
บุคคลนันมอบหมายก็
้
ได้ ถ้ ากรณีมีเหตุอนั สมควร ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๒
( ๑๓) หน่วยงานของรัฐต้ องส่งมอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุ
ครบกาหนดเวลา คือข้ อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ปี หรื อมาตรา ๑๕ เมื่อครบ
กาหนด ๒๐ปี นับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารให้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ า ตาม
มาตรา ๒๖ โดย กาหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออก ไปได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( ๑๓.๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพื่อประโยชน์
ในการใช้ ส อยโดยต้ องจัดเก็ บและจัดให้ ประชาชน ได้ ศึกษาค้ นคว้ าตามที่จ ะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร

( ๑๓.๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารของราชการนันยั
้ งไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสัง่ ขยาย
เวลากากับไว้ เป็ นการเฉพาะรายคาสัง่ การขยาย เวลานันให้
้ กาหนดระยะเวลาไว้ ด้วยแต่จะกาหนดเกินคราว
ละห้ าปี ไม่ไ ด้ การตรวจสอบหรื อทบทวนมิ ใ ห้ มี ก ารขยายระยะเวลาไม่เ ปิ ดเผยจนเกิ นความจ าเป็ นให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่กาหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติตามมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูล
ข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
จะต้ องทาลายหรื ออาจทาลายได้ โดยไม่ต้องเก็บรักษา
( ๑๔) หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องยิ นยอมให้ คณะกรรมการหรื อผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้ าตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ ครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่
เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม ( มาตรา ๓๓ วรรค ๒) ในกรณีที่หน่วยงานรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร ตามที่มี
คาขอไม่ว่าจะกรณี มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๒๕ ถ้ าผู้มี คาขอไม่เชื่ อว่า เป็ นความจริ ง และร้ องเรี ยนต่อ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการ มี อานาจเข้ าดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง่
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน ตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ร.บ. นี ้ได้ กาหนดสิทธิของประชาชนหรื อเอกชน ดังนี ้
( ๑) สิ ท ธิ ใ นการขอค าปรึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ก้ ั บ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐ มนตรี ในฐานะเป็ นหน่วยงานทางวิชาการและธุรการ ให้ แก่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร ข อง
ราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร (มาตรา ๖ )
( ๒) สิทธิ เข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ เสียเกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ตาม
ย่อมมีสิทธิเข้ าตรวจดู ขอสาเนาหรื อ ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารของราชการ ตาม
มาตรา ๙ ได้
( ๓) สิทธิขอข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาแล้ วหรื อที่จดั ไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ แล้ ว หรื อที่มีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา
๒๖ แล้ ว โดยคาขอนันได้
้ ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้ ตามสมควร ตามมาตรา
๒๖
( ๔) สิทธิที่จะได้ ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้ องให้ กบั บุคคล
นันหรื
้ อผู้กระทาแทนได้ ตรวจดู หรื อได้ รับสาเนาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้ ตามมาตรา
๒๕ วรรค ๑
( ๕) สิทธิในการดาเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเจ้ าของ
ข้ อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา ๒๓เกี่ ยวกับการขอ ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรื อการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา ๒๔เกี่ยวกับการให้ คายินยอมให้ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุม

ดูแลข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผู้อื่นและมาตรา ๒๕
เกี่ ยวกับการการได้ ร้ ู ข้ อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตน การขอให้ แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อลบข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้ องตามที่เ ป็ นจริ งรวมทัง้ มีสิทธิ อุทธรณ์ ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาสั่งไม่
ยินยอมแก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารนัน้ ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๕
( ๖) สิทธิในการร้ องเรี ยน ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรื อไม่
จัดข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ หรื อไม่จดั หาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตราที่
๑๑ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ าหรื อเห็นว่าตนไม่ได้ รับ ความ
สะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผู้นนมี
ั ้ สิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการเว้ นแต่เ ป็ น
เรื่ องเกี่ ยวกับการมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผย ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรื อคาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้ านตาม
มาตรา หรื อคาสัง่ ไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๑๓
๕.๗สิทธิในการอุทธรณ์คาสัง่ ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา
๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ หรื อมี คาสั่ง ไม่รับฟั ง คาคัดค้ านของผู้มี ประโยชน์ ได้ เสี ยตามมาตรา ๑๗ ผู้นัน้ อาจ
อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ภายใน ๑๕ วันนับตังแต่
้ วันที่ได้ รับแจ้ งนัน้ โดยยื่นคา
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการตามมาตรา ๑๘
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหน้ าที่
ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและวิ ช าการให้ แก่ คณะกรรมการข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้ คาปรึ กษา แก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตินี ้
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
( ๑) คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
เป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงการต่า งประเทศปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์
เลขาธิ ก าร คณะกรรมการกฤษฎี กาเลขาธิ การสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ เลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติผ้ อู านวยการสานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและ
เอกชนซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กเก้ าคนเป็ นกรรมการ ( มาตรา ๒๗)ให้ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตัง้
ข้ าราชการของ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี คนใดคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ และอี กสองคนเป็ น
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

( ๒) คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้ (มาตรา ๒๘)
( ๒.๑) สอดส่องดูแลและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี ้
( ๒.๒) ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ เ จ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ตามที่ได้ รับคาขอ
( ๒.๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก าและการออกกฎกระทรวงหรื อ ระเบี ย บขอ ง
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
( ๒.๔) พิจารณาและให้ ความเห็นเรื่ องร้ องเรี ยน (มาตรา 13)
( ๒.๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครัง้ คราว
ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
( ๒.๖) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตนิ ี ้
( ๒.๗) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
( ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี นับ
แต่วนั ที่ได้ รับแต่งตังผู
้ ้ ที่พ้นจากตาแหน่งแล้ ว อาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ ได้ ตามมาตรา ๒๙
( ๔) นอกจากพ้ นตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
๒๗ พ้ นจาก
ตาแหน่งเมื่อ (มาตรา ๓๐) ,
( ๔.๑) ตาย
( ๔.๒) ลาออก
( ๔.๓) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ตต่อ หน้ าที่
หรื อหย่อนความสามารถ
( ๔.๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
( ๔.๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
( ๔.๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
( ๕) การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม (มาตรา ๓๑) ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากกรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
( ๖) ให้ คณะกรรมการมี อ านาจเรี ย กให้ บุ ค คลใดมาให้ ถ้ อยค าหรื อ ให้ ส่ ง วัต ถุ เอกสาร หรื อ
พยานหลักฐานมาประกอบคาพิจารณาได้ (มาตรา ๓๒)

( ๗) ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มี คาขอ ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ตาม
มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๒๕ถ้ าผู้มีคาขอไม่เชื่อว่า เป็ นความจริ งและร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ให้ กรรมการมีอานาจเข้ าดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการ
ตรวจสอบให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ า ที่ของรัฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรื อผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย เข้ าตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม มาตรา ๓๓ วรรค ๒
( ๘) คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นา ความในมาตรา ๓๑ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๒)
( ๙) ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๗ ผู้ใดเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๗ หรื อไม่จดั ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา ๙ หรื อ ไม่ จัด หาข้ อ มูล ข่ า วสารให้ แ ก่ ต นตามมาตรา ๑๑ หรื อ ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ลา่ ช้ าหรื อเห็นว่าตนไม่ได้ รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผู้นนมี
ั้
สิทธิร้องเรี ยนต่อ คณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา
๑๕ หรื อคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านตามมาตรา ๑๗ หรื อคาสัง่ ไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลตามมาตรา ๒๕

พระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ จึงทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติ ขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า " พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อบัง คับ อื่ น ในส่ ว นที่ บัญ ญั ติ ไ ว้ แล้ วใน
พระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึ่งขัดหรื อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้ พระราชบัญญัตินี ้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
" ข้ อมูลข่าวสาร " หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้ ร้ ูเรื่ องราวข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูล หรื อสิ่งใด ๆ
ไม่วา่ การสื่อความหมายนันจะท
้
าได้ โดยสภาพของสิ่งนันเองหรื
้
อโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้ จดั ทา
ไว้ ในรู ปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย พิ มพ์ การบันทึกภาพ หรื อ
เสียง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้ สิ่งที่บนั ทึกไว้ ปรากฏได้
" ข้ อมูล ข่าวสารของราชการ " หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนินงานของรัฐ หรื อข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับเอกชน " หน่วยงานของรั ฐ " หมายความว่า ราชการส่ว นกลาง ราชการส่วนภูมิ ภ าค
ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
" เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ " หมายความว่า ผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
" ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรื อประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นนั ้
หรื อมีเลขหมายรหัส หรื อสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้ ร้ ู ตวั ผู้ นันได้
้ เช่น ลายพิมพ์นิ ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ

เสียงของคนหรื อรู ปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม
แล้ วด้ วย
" คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
" คนต่างด้ าว " หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี ้
( ๑) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มีทนุ เกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ใู ห้ ถือ
ว่าใบหุ้นนันคนต่
้
างด้ าวเป็ นผู้ถือ
( ๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว
( ๓) สมาคมหรื อมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้ าว
( ๔) นิติบคุ คลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่มีผ้ จู ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ น
คนต่างด้ าว นิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมีทนุ ในนิติบคุ คลอื่น
ให้ ถื อ ว่า ผู้จัด การหรื อ กรรมการ หรื อ สมาชิ ก หรื อ เจ้ า ของทุน ดัง กล่า วเป็ นคนต่า งด้ า ว มาตรา ๕ ให้
นายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบัญ ญั ติ นี ้ และมี อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้ จัดตังส
้ านักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการขึน้ ในสานักงานปลัด
สานักนายกรั ฐมนตรี มี หน้ าที่ปฏิบัติง านเกี่ ยวกับงานด้ านวิชาการและธุ รการให้ แก่ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ คาปรึ กษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตินี ้

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร

---------------------มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
( ๑) โครงสร้ างและการจัดองค์การในการดาเนินงาน
( ๒) สรุปอานาจหน้ าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
( ๓)สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
( ๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรื อ การ
ตีความ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่จดั ให้ มีขึ ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ มีผลการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
( ๕) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด

ข้ อมูลข่าวสารใดที่ได้ มีการจัดพิมพ์เพื่อให้ แพร่ หลายตามจานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้ างอิงสิ่งพิมพ์นนั ้ ก็ให้ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ วให้
หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ เผยแพร่เพื่อขายหรื อจาหน่ายจ่ายแจก
ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที
้
่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้ อมูล ข่าวสารที่ ต้องลงพิม พ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ ายัง ไม่ไ ด้ ลงพิม พ์ ในราชกิ จ จา
นุเบกษา จะนามาใช้ บงั คับในทางที่ ไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ูใดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูนนั ้ จะได้ ร้ ู ถึงข้ อมูลข่าวสารนัน้ ตาม
ความเป็ นจริงมาก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่ า งน้ อยดัง ต่อ ไปนี ไ้ ว้ ใ ห้ ประชาชนเข้ าตรวจดูไ ด้ ทัง้ นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด
( ๑) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็
้
นแย้ งและคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
( ๒) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
( ๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ
( ๔) คูม่ ือหรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของ
เอกชน
( ๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้ มีการอ้ างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
( ๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
( ๗) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตังโดยกฎหมาย
้
หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทังนี
้ ้ ให้ ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ในการพิจารณาไว้
ด้ วย
( ๘) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อมูลข่าวสารที่จัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ตามวรรคหนึ่งถ้ ามีส่วนที่ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรื อ มาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ ลบหรื อตัดทอนหรื อทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารส่วนนัน้
บุคคลไม่ว่าจะมี ส่วนได้ เสี ยเกี่ ยวข้ องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมี สิ ทธิ์ เ ข้ าตรวจดู ขอส าเนาหรื อขอ
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนียมในการนันก็
้ ได้ ในการนี ้
ให้ คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้
เป็ นอย่างอื่น

คนต่างด้ าวจะมีสิทธิตามมาตรานี ้เพียงใดให้ เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดให้ มีการเผยแพร่หรื อเปิ ดเผย ด้ วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว หรื อที่จดั ไว้
ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ ว หรื อที่มีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา ๒๖ แล้ ว ถ้ าบุคคลใดขอ
ข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคาขอของผู้นนระบุ
ั ้ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้
ตามควร ให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้
้ แก่ผ้ ขู อภายในเวลาอันสมควร เว้ นแต่ผ้ ู
นันขอจ
้ านวนมากหรื อบ่อยครัง้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้ อมูลข่าวสารของราชการใดมีส ภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาให้ หรื อจะจัดทาสาเนาให้ ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสาร
นันก็
้ ได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ตามวรรคหนึ่ง ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ มี
อยู่แล้ วในสภาพที่พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรื อจัดให้ มีขึ ้นใหม่
เว้ นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพหรื อเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนัน้
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้ า และเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อปกป้องสิทธิเสรี ภาพสาหรับผู้นนั ้ หรื อ
เป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้
้ ก็ได้
บทบัญญัตวิ รรคสามไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด
ขึ ้นใหม่ให้ แก่ผ้ รู ้ องขอ หากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอานาจหน้ าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู
้ ่แล้ ว
ให้ นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้ บงั คับแก่การจัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ ตาม
มาตรานี ้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่มี ผ้ ูยื่นคาขอข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ ว่าข้ อมูล
ข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรื อส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้ หรื อ
จะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้ คาแนะนา
เพื่อไปยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนัน้ โดยไม่ชักช้ า ถ้ าหน่วยงานของรัฐผู้
รับคาขอเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่จดั ทาโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ ระบุ
ห้ ามการเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ ส่งคาขอนันให้
้ หน่วยงานของรัฐผู้จดั ทาข้ อมูล
ข่าวสารนันพิ
้ จารณาเพื่อมีคาสัง่ ต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรื อไม่จัด
ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ หรื อไม่จดั หาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา ๑๑
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ล่าช้ า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้ รับความสะดวก

โดยไม่มี เหตุอันสมควร ผู้นนั ้ มีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการมี คาสั่งมิให้
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรื อคาสั่งไม่รับฟั งคาคัดค้ านตามมาตรา ๑๗ หรื อคาสัง่ ไม่แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ ว
เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องเรี ยน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้อง
แสดงเหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล้
้
วต้ องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่ ต้องเปิ ดเผย
-----------------------มาตรา ๑๔ ข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้ หน่วยงานของรัฐ
หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึงถือการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้ องประกอบกัน
( ๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
( ๒) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบัง คับให้ กฎหมายเสื่ อมประสิทธิ ภาพ หรื อไม่อาจสาเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อ
การรู้แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
( ๓) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นามาให้ ในการทาความเห็นหรื อ
คาแนะนาภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิต หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
( ๕) รายงานการแพทย์หรื อข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
( ๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ใู ห้ มา
โดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
( ๗) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วย
ว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่ าการมีคาสัง่ เปิ ดเผย

ข้ อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่
ผู้ขออาจอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่กาหนดในพระราช
มาตรา ๑๖ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ ว่าข้ อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อ
บุคคลใดได้ หรื อไม่ภายใต้ เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้ หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการ
คุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน้ ทัง้ นี ้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้ วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่เ จ้ าหน้ าที่ ของรัฐ เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของผู้ใด ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแจ้ งให้ ผ้ นู นเสนอค
ั้
าคัดค้ านภายในเวลาที่กาหนด แต่
ต้ องให้ เวลาอันสมควรที่ผ้ นู นอาจเสนอค
ั้
าคัดค้ านได้ ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ผู้ที่ไ ด้ รับแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ง หรื อผู้ที่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ ได้ เสี ยของตนมี สิทธิ คัดค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนัน้ ได้ โดยทาเป็ นหนัง สือถึง
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคาคัดค้ านและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ คู ดั ค้ านทราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่มีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารนันมิ
้ ได้ จนกว่าจะล่วงพ้ นกาหนดเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๘ หรื อจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคาวินิจฉัยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรื อ มาตรา ๑๕ หรื อมีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้ เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นนอาจอุ
ั้
ทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่ นัน้ โดยยื่น
คาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจ ารณาเกี่ ยวกับข้ อมูลข่าวสารที่ มี คาสั่ง มิ ให้ เปิ ดเผยนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรื อศาลก็ตาม จะต้ องดาเนิน
กระบวนการพิจารณาลับหลังคูก่ รณีหรื อคูค่ วามฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดแม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ ถือ
ว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( ๑) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบ
ตามมาตรา ๑๖
(๒) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมี
คาสัง่ ให้ เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิ่งกว่าที่เกี่ ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรื อชีวิตร่างกาย สุขภาพ หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสัง่ นันได้
้ กระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการนี ้จะมีการกาหนดข้ อจากัดหรื อเงื่อนไขการใช้ ข้อมูลข่าวสารนันตามความเหมาะสมก็
้
ได้ การเปิ ดเผย

ข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีใน
กรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล
------------มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี ้ "บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่ง อื่ นตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบี ยบโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มีให้ นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ บงั คับกับข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐ แห่งอื่นที่จ ะ
กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ ต้ องเป็ นหน่ว ยงานของรัฐซึ่งการเปิ ดเผยประเภทข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด ระบบข้ อ มูล ข่า วสารส่ว นบุค คล
ดังต่อไปนี ้
( ๑) ต้ อ งจัด ให้ มี ร ะบบข้ อ มูล ข่า วสารส่ว นบุคคลเพี ย งเท่า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ นเพื่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้ มีระบบดังกล่าวเมื่อ
หมดความจาเป็ น
( ๒) พยายามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียโดยตรงของบุคคลนัน้
( ๓) จัดให้ มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ ไขให้ ถูกต้ องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี ้
1. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้ อมูลไว้
2. ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
3. ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
4. วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
5. วิธีการขอให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
6. แหล่งที่มาของข้ อมูล
( ๔) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถกู ต้ องอยูเ่ สมอ

( ๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้ มีการนาไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณี ที่เก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของ
ข้ อมูลทราบล่วงหน้ าหรื อพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้ อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูล
ตามปกติ และกรณีที่ขอข้ อมูลนันเป็
้ นกรณี ที่อาจให้ ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณี มีกฏหมาย
บังคับ หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบในกรณีมีการให้ จดั ส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยัง
ที่ใดซึง่ จะเป็ นผลให้ บคุ คลทัว่ ไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้
ล่วงหน้ าหรื อในขณะนันมิ
้ ได้ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี ้
( ๑) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ ตามอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนัน้
( ๒) เป็ นการใช้ ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนัน้
( ๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้ านการวางแผนหรื อการสถิติหรื อสามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้ าที่
ต้ องรักษาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อื่น
( ๔) เป็ นการให้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรื อส่วนที่ทาให้ ร้ ู ว่าเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
( ๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึง่ เพื่อการตรวจดูคณ
ุ ค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรื อการฟ้องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
( ๗) เป็ นการให้ ซงึ่ จาเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุขภาพของบุคคล
( ๘) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่มีอานาจตามกฏหมายที่จะ
ขอข้ อเท็จจริงดังกล่าว
( ๙) กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรค
หนึง่ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้ มีการจัดทาบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกากับไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารนัน้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บัง คับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมี สิทธิ ที่จ ะได้ ร้ ู ถึง ข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับตน และเมื่ อบุคคลนัน้ มีคาขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ข้ อมูล ข่าวสารนัน้ จะต้ องให้ บุคคลนัน้ หรื อผู้กระทาการแทนบุคคลนัน้ ได้ ตรวจดูหรื อได้ รับส าเนาข้ อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนันและให้
้
นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ ยวกับบุคคลใด ถ้ ากรณี มีเหตุอันควรเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะ
เปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนันมอบหมายก็
้
ได้ ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตนส่วนใดไม่ถูกต้ องตามที่เป็ นจริ ง ให้ มีสิทธิยื่นคาขอเป็ นหนังสือในหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูล
ข่าวสารแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูล ข่าวสารส่วนนัน้ ได้ ซึ่ง หน่วยงานของรัฐ จะต้ องพิจ ารณาคาขอ
ดังกล่าว และแจ้ งให้ บคุ คลนันทราบโดยไม่
้
ชกั ช้ า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงตามที่มีคาขอ ให้ ผ้ ู
นันมี
้ สิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับแจ้ ง
คาสัง่ ไม่ยินยอมแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสาร โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่า
กรณีใด ๆ ให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิร้องขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้ องได้
ให้ บุคคลตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงมี สิทธิ ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และ
มาตรานี ้แทนผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเจ้ าของข้ อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ วได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
---------------มาตรา ๒๖ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็ บรักษาหรื อมีอายุ
ครบกาหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็ จสิน้ การจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
คัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ า กาหนดเวลาต้ องส่งข้ อมูลข่ าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้
แยกตามประเภท ดังนี ้
( ๑) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้ าปี
( ๒) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจ
ขยายออกไปได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( ๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพื่อประโยชน์ใน
การใช้ สอยโดยต้ องจัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

( ๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารของราชการนัน้ ยังไม่ควรเปิ ดเผยโดยมีคาสัง่ ขยาย
เวลากากับไว้ เป็ นการเฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานัน้ ให้ กาหนดระยะเวลาไว้ ด้วย แต่จะกาหนดเกิน
คราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อทบทวนมิให้ มีการขยายระยะเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจาเป็ นให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฏกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออก
ระเบียบกาหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องทาลายหรื ออาจทาลายได้ โดยไม่ต้องเก็บ
รักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
---------------------------มาตรา ๒๗ ให้ มี ค ณะกรรมการข้ อมู ล ข่ า วสารของราชการ ประกอบด้ ว ยรั ฐ มนตรี ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา เลขาธิ การคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
เลขาธิ การสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่ งชาติ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตังอี
้ ก
เก้ าคนเป็ นกรรมการ ให้ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตังข้
้ าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
คนหนึง่ เป็ นเลขานุการและอีกสองคนเป็ นผู้ชว่ ยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
( ๑) สอดส่องดูแลและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี ้
( ๒) ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ เ จ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ตามที่ได้ รับคาขอ
( ๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก าและการออกกฏกระทรวงหรื อ ระเบี ย บของ
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๔) พิจารณาและให้ ความเห็นเรื่ องร้ องเรี ยนตามมาตรา ๑๓
( ๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครัง้ คราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
( ๖) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี ้

( ๗) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสามปี นับแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ รับแต่งตังตาม
้
มาตรา ๒๗ พ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
( ๑) ตาย
( ๒) ลาออก
( ๓) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรื อไม่สจุ ริ ตต่อหน้ าที่หรื อ
หย่อนความสามารถ
( ๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
( ๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพ ากษาถึง ที่สุดให้ จ าคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ไ ด้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิ จ ฉัยชี ข้ าดของที่ ประชุม ให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้ มี เสี ยงหนึ่ง ในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการมีอานาจเรี ยกให้ บุคคลใดมาให้ ถ้อยคาหรื อให้ ส่งวัตถุ เอกสาร
หรื อพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณีตามมาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๒๕ ถ้ าผู้มีคาขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริ งและร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการมีอานาจเข้ าดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้ องได้
และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรื อผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้ าตรวจสอบข้ อมูล ข่าวสารที่ อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่
เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
------------------------------มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังตามข้
้
อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้ าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ มิให้
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ หรื อคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้ านตามมาตรา ๑๗ และ
คาสัง่ ไม่แก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตังคณะกรรมการวิ
้
นิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ แต่งตังตามสาขา
้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของข้ อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการ
คลังของประเทศหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้ วยบุคคล
ตามความจาเป็ น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตังปฏิ
้ บตั ิห น้ าที่เป็ น
เลขานุก ารและผู้ช่วยเลขานุก ารในกรณี พิ จ ารณาเกี่ ยวกับข้ อมูล ข่า วสารของหน่วยงานของรั ฐ แห่ง ใด
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วย งานของรัฐแห่งนันจะเข้
้
าร่ วมพิจารณาด้ วย
ไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารจะเป็ นเลขานุการหรื อผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
แต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้ รับคาอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
แยกการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ เป็ นที่สุด และในการมีคาวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ให้ นาความในมาตรา ๑๓
วรรคสอง มาใช้ บงั คับแก่การพิจารณาอุท ธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้ น าบทบัญ ญัติม าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้ บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
--------------------มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อจากัดหรื อเงื่อนไขที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกาหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา 42 บทบัญญัตมิ าตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการ
ที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรื อจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึ่งไว้ เพื่อให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้
กาหนด
มาตรา 43 ให้ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้ อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้ บงั คับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนดตามมาตรา 16 จะได้ กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

