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เป็นปีที ๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
 โดยทเีป็นการสมควรให้มกีฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคาํแนะนาํและยินยอมของรัฐสภา
ดงัต่อไปนี 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเรียกว่า “พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิีให้บังคับเมอืพ้นกาํหนดเก้าสบิวนันับแต่วันประกาศในราชกจิจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอนื ในส่วนทบีัญญัติไว้แล้วในพระราช 

บัญญัตนิีหรือซึงขดัหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตนิีให้ใช้พระราชบัญญัตนิีแทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สงิทสีอืความหมายให้รู้ เรืองราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล หรือสงิใดๆ ไม่

ว่าการสอืความหมายนันจะทาํได้โดยสภาพของสงินันเองหรือโดยผ่านวิธกีารใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาํ
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสอื แผนผัง แผนท ีภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทกึภาพ
หรือเสยีง การบันทกึโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอีนืใดททีาํให้สงิทบีันทกึไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกยีวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกยีวกบัเอกชน  



 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิน  

รัฐวิสาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนทไีม่เกยีวกบัการพิจารณาพิพากษาคด ี
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอืนตามทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าทขีองรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึงปฏบิัตงิานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกยีวกบัสงิเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสขุภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทาํงาน  บรรดาทมีีชือ
ของผู้นันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสงิบอกลักษณะอนืททีาํให้รู้ตัวผู้นันได้  เช่น  ลายพิมพ์นิวมือ  แผ่น
บันทกึลักษณะเสยีงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกยีวกบัสงิเฉพาะตัว

ของผู้ทถีงึแก่กรรมแล้วด้วย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาทไีม่มสีญัชาตไิทยและไม่มถีนิทอียู่ 

ในประเทศไทย  และนิตบุิคคลดงัต่อไปนี 
 (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทมีทุีนเกนิกงึหนึงเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้
ถอืว่าใบหุ้นนันคนต่างด้าวเป็นผู้ถอื 
 (๒) สมาคมทมีสีมาชิกเกนิกงึหนึงเป็นคนต่างด้าว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธทิมีวีัตถุประสงค์เพือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอนืใดทมีีผู้จัดการหรือกรรมการเกนิกงึหนึง
เป็นคนต่างด้าว 
  นิติบุคคลตามวรรคหนึง  ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอนื  
ให้ถอืว่าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจ้าของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  
เพือปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี 
 กฎกระทรวงนัน  เมอืประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๖ ให้จัดตังสาํนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึนในสังกัดสาํนักงาน

ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  มีหน้าทปีฏบิัติงานเกยีวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ  และให้คาํปรึกษา
แก่เอกชนเกยีวกบัการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี 
 

 

 

 
 



หมวด  ๑ 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีลงพิมพ์ใน

ราชกจิจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาํเนินงาน 
 (๒) สรปุอาํนาจหน้าททีสีาํคัญและวิธกีารดาํเนินงาน 
 (๓) สถานทตีดิต่อเพือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คาํสงั  หนังสอืเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทงันี เฉพาะทจีัดให้มีขึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพือให้มีผลเป็นการทวัไปต่อเอกชนที

เกยีวข้อง 
 (๕) ข้อมูลข่าวสารอนืตามทคีณะกรรมการกาํหนด 
 ข้อมูลข่าวสารใดทไีด้มกีารจัดพิมพ์เพือให้แพร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกจิจานุเบกษาโดยอ้างองิถงึสงิพิมพ์นันกใ็ห้ถอืว่าเป็นการปฏบิัตติามบทบัญญัตวิรรคหนึงแล้ว 
 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไว้เผยแพร่เพือขายหรือ

จาํหน่ายจ่ายแจก ณ ททีาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามทเีหน็สมควร 
 มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารทต้ีองลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกจิจา

นุเบกษา  จะนาํมาใช้บังคับในทางทไีม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนัน
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร    
 มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทงันี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ทคีณะกรรมการกาํหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉัยทมีีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทงัความเหน็แย้งและคาํสงัที
เกยีวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดงักล่าว 
 (๒) นโยบายหรือการตคีวามทไีม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีทกีาํลังดาํเนินการ 
 (๔) คู่มือหรือคาํสงัเกยีวกบัวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าทขีองรัฐ ซึงมีผลกระทบถึงสทิธหิน้าทขีอง
เอกชน 
 (๕) สงิพิมพ์ทไีด้มกีารอ้างองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาทมีีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนใน
การจัดทาํบริการสาธารณะ 



 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการทแีต่งตังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทงันี ให้ระบุรายชือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารทนีาํมาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 
 (๘) ข้อมูลข่าวสารอนืตามทคีณะกรรมการกาํหนด 
 ข้อมูลข่าวสารทจีัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึง  ถ้ามีส่วนทต้ีองห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาํโดยประการอนืใดทไีม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน 
 บุคคลไม่ว่าจะมส่ีวนได้เสยีเกยีวข้องหรือไม่กต็ามย่อมมีสทิธเิข้าตรวจดู ขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที
มีคาํรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงได้  ในกรณีทีสมควรหน่วยงานของรัฐโดย 
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนันกไ็ด้   ในการนีให้คาํนึง 
ถงึการช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อยประกอบด้วย ทงันีเว้นแต่จะมกีฎหมายเฉพาะบัญญัตไิว้เป็นอย่างอนื 
  คนต่างด้าวจะมสีทิธติามมาตรานีเพียงใดให้เป็นไปตามทกีาํหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัตมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถงึข้อมูลข่าวสารของราชการทมีี
กฎหมายเฉพาะกาํหนดให้มกีารเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธกีารอย่างอนื 
 มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทลีงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษาแล้ว หรือทจีัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือทมีีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคล
ใดขอข้อมูลข่าวสารอนืใดของราชการและคาํขอของผู้นันระบุข้อมูลข่าวสารทต้ีองการในลักษณะทอีาจ

เข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนันให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอนัสมควร 
เว้นแต่ผู้นันขอจาํนวนมากหรือบ่อยครังโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร  
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพทอีาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดทาํสาํเนาให้ในสภาพอย่างหนึงอย่างใด เพือมิให้เกดิความเสยีหายแก่ข้อมูลข่าวสาร
นันกไ็ด้ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการทหีน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึงต้องเป็นข้อมูลข่าวสารทมีีอยู่

แล้วในสภาพทพีร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทาํ วิเคราะห์ จาํแนก  รวบรวม  หรือจัดให้มีขีน
ใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารทบีันทกึไว้ในระบบการบันทกึภาพหรือ
เสยีง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอนืใด  ทงันี ตามทคีณะกรรมการกาํหนด  แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ
เหน็ว่ากรณีทขีอนันมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นเรืองทจีาํเป็นเพือปกป้องสทิธิ
เสรีภาพสาํหรับผู้นันหรือเป็นเรืองทจีะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล

ข่าวสารนันให้กไ็ด้ 
 บทบัญญัตวิรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐทจีะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึน

ใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอาํนาจหน้าทตีามปกตขิองหน่วยงานของรัฐนันอยู่แล้ว 
 ให้นาํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส ี  มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี โดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๒ ในกรณีทมีีผู้ยืนคาํขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารทขีอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอืนกต็าม ให้หน่วยงานของรัฐทรัีบคาํขอให้

คาํแนะนาํ เพือไปยืนคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐทคีวบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนันโดยไม่ชักช้า 
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทีมีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารทีจัดทาํโดย

หน่วยงานของรัฐแห่งอนื และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบทกีาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส่ง
คาํขอนันให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทาํข้อมูลข่าวสารนันพิจารณาเพือมคีาํสงัต่อไป 
 มาตรา ๑๓ ผู้ใดเหน็ว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี หรือปฏบิัติหน้าทล่ีาช้าหรือเหน็ว่าตนไม่ได้รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผู้นันมีสทิธร้ิองเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรืองเกยีวกบั
การมีคาํสงัมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคาํสงัไม่รับฟังคาํคัดค้านตามมาตรา  ๑๗  
หรือคาํสงัไม่แก้ไขเปลียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีทมีีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึง  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันทไีด้รับคาํร้องเรียน  ในกรณีทมีีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  แต่
ต้องแสดงเหตผุลและรวมเวลาทงัหมดแล้วต้องไม่เกนิหกสบิวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๒ 
ขอ้มูลข่าวสารทีไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 
 
 มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการทอีาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสถาบัน 
จะเปิดเผยมไิด้ 
 มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการทมีลัีกษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าทขีองรัฐอาจมีคาํสังมิให้เปิดเผยกไ็ด้ โดยคาํนึงถึงการปฏิบัติหน้าทตีามกฎหมายของ

หน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนทเีกยีวข้องประกอบกนั 
 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อความมันคงของประเทศ  ความสมัพันธร์ะหว่าง
ประเทศและความมนัคงในทางเศรษฐกจิหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะทาํให้การบังคับใช้กฎหมายเสือมประสทิธภิาพ  หรือไม่อาจสาํเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกยีวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  
หรือการรู้แหล่งทมีาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 
 (๓) ความเหน็หรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเรืองหนึงเรืองใด  แต่
ทงันีไม่รวมถงึรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเทจ็จริง  หรือข้อมูลข่าวสารทนีาํมาใช้ในการทาํความเหน็
หรือคาํแนะนาํภายในดงักล่าว 
 (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการทมีีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารทมีีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาํไปเปิดเผยต่อผู้อนื 
 (๗) กรณอีนืตามทกีาํหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
 คาํสงัมใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเงอืนไขอย่างใดกไ็ด้  แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า
ทเีปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํสงัเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าทขีองรัฐตามลาํดับสายการบังคับบัญชา  
แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามทีกําหนดใน

พระราชบัญญัตนิี 
 มาตรา ๑๖ เพือให้เกดิความชัดเจนในทางปฏบิัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ

บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธรัีกษามิให้รัวไหลให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด
วิธกีารคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนัน  ทงันี ตามระเบียบทคีณะรัฐมนตรีกาํหนดว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 

พระมหากษัตริย์ 



 มาตรา ๑๗ ในกรณีทเีจ้าหน้าทขีองรัฐเหน็ว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าทขีองรัฐแจ้งให้ผู้นันเสนอคาํคัดค้านภายในเวลาที

กาํหนด แต่ต้องให้เวลาอนัสมควรทผู้ีนันอาจเสนอคาํคัดค้านได้ ซึงต้องไม่น้อยกว่าสบิห้าวันนับแต่วันที
ได้รับแจ้ง 
 ผู้ทไีด้รับแจ้งตามวรรคหนึง  หรือผู้ททีราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชน์ได้เสยีของตน มีสทิธคิัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้โดยทาํเป็นหนังสอืถึง
เจ้าหน้าทขีองรัฐผู้รับผดิชอบ 
 ในกรณีทมีีการคัดค้าน  เจ้าหน้าทขีองรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาํคัดค้านและแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีทมีีคาํสงัไม่รับฟังคาํคัดค้าน เจ้าหน้าทขีองรัฐจะ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่า

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาํวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้  แล้วแต่
กรณ ี
 มาตรา ๑๘ ในกรณีทเีจ้าหน้าทขีองรัฐมีคาํสงัมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคาํสงัไม่รับฟังคาํคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสยีตามมาตรา ๑๗  ผู้นันอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสบิห้าวันนับแต่วันทไีด้รับแจ้งคาํสงั

นันโดยยืนคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกียวกับข้อมูลข่าวสารทีมีคําสังมิให้เปิดเผยนันไม่ว่าจะเป็นการ

พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลกไ็ด้  จะต้อง
ดาํเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนันเปิดเผยแก่บุคคลอืนใดทีไม่จําเป็นแก่การ

พิจารณาและในกรณทีจีาํเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณหีรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด้ 
 มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดให้ถอืว่าเจ้าหน้าทขีองรัฐไม่ต้องรับผดิหากเป็นการกระทาํโดยสจุริตในกรณดีงัต่อไปนี 
 (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าทขีองรัฐได้ดาํเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าทขีองรัฐในระดับตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงมี
คาํสังให้เปิดเผยเป็นการทัวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพือประโยชน์อันสาํคัญยิงกว่าทีเกียวกับ

ประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวิต  ร่างกาย  สขุภาพ หรือประโยชน์อนืของบุคคล  และคาํสงันันได้กระทาํ
โดยสมควรแก่เหตุ  ในการนีจะมีการกาํหนดข้อจาํกัดหรือเงือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนัน

ตามความเหมาะสมกไ็ด้ 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมใีนกรณดีงักล่าว 
 

 



หมวด  ๓ 
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา ๒๑ เพือประโยชน์แห่งหมวดนี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 

ทมีสีญัชาตไิทย และบุคคลธรรมดาทไีม่มสีญัชาตไิทยแต่มถีนิทอียู่ในประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ  สาํนักงานสภาความมันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่งอืนตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงอืนไขทมีใิห้นาํบทบัญญัตวิรรคหนึง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้บังคับ
กบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทอียู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวกไ็ด้ 
 หน่วยงานของรัฐแห่งอนืทจีะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึงนัน ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
ซึงการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึง (๓) จะเป็นอุปสรรค

ร้ายแรงต่อการดาํเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 
 มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดงัต่อไปนี 
 (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเกียวข้อง และจาํเป็นเพือการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์เท่านัน  และยกเลิกการจัดให้มีระบบ

ดงักล่าวเมอืหมดความจาํเป็น 
 (๒) พยายามเกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทจีะ

กระทบถงึประโยชน์ได้เสยีโดยตรงของบุคคลนัน 
 (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ

เกียวกับสิงดังต่อไปนี 
  (ก) ประเภทของบุคคลทมีกีารเกบ็ข้อมูลไว้ 
  (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ
  (ง) วิธกีารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
  (จ) วิธกีารขอให้แก้ไขเปลียนแปลงข้อมูล 
  (ฉ) แหล่งทมีาของข้อมูล 
 (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพือป้องกนัมใิห้มกีารนาํไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
 ในกรณทีเีกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ทจีะนาํข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้ข้อมูล



ตามปกติ  และกรณีทขีอข้อมูลนันเป็นกรณีทอีาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมี

กฎหมายบังคับ 
 หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ไปยังทใีดซึงจะเป็นผลให้บุคคลทวัไปทราบข้อมูลข่าวสารนันได้  เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้

ข้อมูลตามปกต ิ
 มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทอียู่ในความควบคุมดูแล

ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอนืหรือผู้อนื โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสอืของเจ้าของข้อมูล
ทใีห้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนันมไิด้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปนี 
 (๑) ต่อเจ้าหน้าทขีองรัฐในหน่วยงานของตน เพือการนาํไปใช้ตามอาํนาจหน้าทขีองหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนัน 
 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนัน 
 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐททีาํงานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสาํมะโนต่างๆ ซึงมีหน้าที
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อนื 
 (๔) เป็นการให้เพือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชือหรือส่วนททีาํให้รู้ ว่าเป็นข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลทเีกยีวกบับุคคลใด 
 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอนืของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึง  เพือการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 
 (๖) ต่อเจ้าหน้าทขีองรัฐ เพือการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย  การสบืสวน  
การสอบสวน  หรือการฟ้องคด ี ไม่ว่าเป็นคดปีระเภทใดกต็าม 
 (๗) เป็นการให้ซึงจาํเป็น เพือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสขุภาพของบุคคล 
 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าทขีองรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทมีีอาํนาจตามกฎหมายทจีะ
ขอข้อเทจ็จริงดงักล่าว 
 (๙) กรณอีนืตามทกีาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 
(๙) ให้มีการจัดทาํบัญชีแสดงการเปิดเผยกาํกบัไว้กบัข้อมูลข่าวสารนัน  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมีสทิธทิจีะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทเีกยีวกบัตน  และเมอืบุคคลนันมคีาํขอเป็นหนังสอื หน่วยงานของรัฐทคีวบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนันจะต้องให้บุคคลนันหรือผู้กระทาํการแทนบุคคลนันได้ตรวจดูหรือได้รับสาํเนาข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนทเีกยีวกบับุคคลนัน  และให้นาํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ทเีกียวกับบุคคลใด  ถ้ากรณีมีเหตุอนัควรเจ้าหน้าทขีองรัฐจะ

เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ทบุีคคลนันมอบหมายกไ็ด้ 



 ถ้าบุคคลใดเหน็ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทเีกยีวกบัตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามทเีป็นจริง ให้มี

สิทธิยืนคาํขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐทคีวบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลียนแปลงหรือลบ

ข้อมูลข่าวสารส่วนนันได้ ซึงหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาํขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนันทราบ
โดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีทหีน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามทมีีคาํขอ ให้ผู้
นันมีสทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับ

แจ้งคาํสงัไม่ยินยอมแก้ไขเปลียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยืนคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณใีดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมสีทิธร้ิองขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไว้กบั
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทเีกยีวข้องได้ 
 ให้บุคคลตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงมีสทิธดิาํเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรา
นีแทนผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมอืนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลทถีงึแก่กรรมแล้วก ็

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 



หมวด  ๔ 
เอกสารประวติัศาสตร ์

___________ 
 
 มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการทหีน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเกบ็รักษาหรือมีอายุ

ครบกาํหนดตามวรรคสองนับแต่วันทเีสรจ็สนิการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอืนของรัฐตามทีกาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา เพือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
 กาํหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึงให้แยกประเภท   ดงันี 
 (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมอืครบเจด็สบิห้าปี 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมอืครบยีสบิปี 
 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได้ในกรณดีงัต่อไปนี 
 (๓) หน่วยงานของรัฐยังจาํเป็นต้องเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพือประโยชน์ใน
การใช้สอย โดยต้องจัดเกบ็และจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามทจีะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
กรมศิลปากร 
 (๔) หน่วยงานของรัฐเหน็ว่า  ข้อมูลข่าวสารนันยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาํสงัขยายเวลากาํกบัไว้
เป็นการเฉพาะราย คาํสงัการขยายเวลานันให้กาํหนดระยะเวลาไว้ด้วย 
แต่จะกาํหนดเกนิคราวละห้าปีไม่ได้ 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็น ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารทกีาํหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามทคีณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทขีองรัฐจะต้องทาํลายหรืออาจทาํลายได้โดยไม่ต้อง

เกบ็รักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธกิารสภาความมันคงแห่งชาติ เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้อาํนวยการสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอนืจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตงัอกีเก้าคนเป็นกรรมการ 
 ให้ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีแต่งตงัข้าราชการของสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีคนหนึง

เป็นเลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าท ี ดงัต่อไปนี 
 (๑) สอดส่องดูแล และให้คาํแนะนาํเกยีวกบัการดาํเนินงานของเจ้าหน้าทขีองรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี 
 (๒) ให้คาํปรึกษาแก่เจ้าหน้าทขีองรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เกยีวกบัการปฏบิัตติาม
พระราชบัญญัตนิีตามทไีด้รับคาํขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนิี 
 (๔) พิจารณาและให้ความเหน็เรืองร้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทาํรายงานเกยีวกบัการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครังคราว
ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยปีละหนึงครัง 
 (๖) ปฏบิัตหิน้าทอีนืตามทกีาํหนดในพระราชบัญญัตนิี 
 (๗) ดาํเนินการเรืองอนืตามทคีณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้รับแต่งตังตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันทไีด้รับแต่งตัง  ผู้ทพ้ีนจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตงัใหม่ได้ 
  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้รับแต่งตังตาม
มาตรา ๒๗  พ้นจากตาํแหน่ง เมอื 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสอืมเสยี  บกพร่อง  หรือไม่สจุริตต่อหน้าท ี 
หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทสีุดให้จาํคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทไีด้

กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของ
จาํนวนกรรมการทงัหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม   ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิัตหิน้าทไีด้  ให้กรรมการทมีาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทปีระชุม 
 การวินิจฉัยชีขาดของทปีระชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึงให้มีเสียงหนึงในการ

ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในทปีระชุมออกเสยีงเพิมขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชีขาด 
 มาตรา  ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาํหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีทหีน่วยงานของรัฐปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทมีีคาํขอไม่ว่าจะเป็น
กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถ้าผู้มีคาํขอไม่เชือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเข้าดาํเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที

เกยีวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึงคณะกรรมการ

มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทอียู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที
เปิดเผยได้หรือไม่กต็าม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด

อย่างหนึงตามทคีณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้และให้นาํความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 

 

 

 

 



หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 
 
 มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  มีอาํนาจหน้าทพิีจารณาวินิจฉัย
อทุธรณค์าํสงัมใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคาํสงัไม่รับฟังคาํคัดค้าน
ตามมาตรา  ๑๗  และคาํสงัไม่แก้ไขเปลียนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแต่งตังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง  ให้แต่งตังตามสาขา
ความเชียวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมนัคงของประเทศ  เศรษฐกจิและ
การคลังของประเทศ  หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึงๆ ประกอบด้วยบุคคล
ตามความจาํเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  และให้ข้าราชการทคีณะกรรมการแต่งตังปฏบิัติหน้าที
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกียวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาํอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  โดยคาํนึงถึงความเชียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วัน นับแต่วันทคีณะกรรมการได้รับคาํอทุธรณ ์
 คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นทีสุด และในการมี 
คาํวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพือให้หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องปฏิบัติเกียวกับ

กรณใีดตามทเีหน็สมควรกไ็ด้ 
 ให้นาํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให้เป็นไปตามระเบียบที

คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ให้นาํบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย

อนุโลม 
 
 
 



หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามคาํสงัของคณะกรรมการทสีงัตามมาตรา  ๓๒   ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิสามเดอืน  หรือปรับไม่เกนิห้าพันบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อจาํกดัหรือเงือนไขทเีจ้าหน้าทขีองรัฐกาํหนดตาม

มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึงปี  หรือปรับไม่เกนิสองหมนืบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใช้บังคับกบัข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทเีกดิขนึก่อนวันทพีระราชบัญญัตนิีใช้บังคับ 
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง  หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึงไว้เพือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณ ี  ทงันี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารทคีณะกรรมการจะ
ได้กาํหนด 
 มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที

เกยีวกบัข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าทไีม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี  
เว้นแต่ระเบียบทคีณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํหนดเป็นอย่างอนื 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ ในระบอบประชาธปิไตย  การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดาํเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น

สงิจาํเป็น  เพือทปีระชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สทิธทิางการเมืองได้โดยถูกต้องกบั

ความเป็นจริง  อนัเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิงขึน  สมควรกาํหนดให้
ประชาชนมีสทิธไิด้รู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอนัไม่ต้องเปิดเผยทแีจ้งชัดและจาํกดั
เฉพาะข้อมูลข่าวสารทหีากเปิดเผยแล้วจะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสีาํคัญ

ของเอกชน   ทงันี เพือพัฒนาระบอบประชาธปิไตยให้มันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสทิธิ
หน้าทขีองตนอย่างเตม็ท ี  เพือทจีะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อกีประการหนึงด้วย  ประกอบกบั
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทเีกียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึง

จาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี 
 

 


