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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2540 

เป็นปีท่ี 52 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

            โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

 

            มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

            มาตรา 2
(1)

 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

            มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือ

แยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 

            มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 

            “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ ไม่วา่การส่ือ

ความหมายนั้นจะทาํไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวธีิการใดๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของเอกสารแฟ้ม 

รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวธีิ

อ่ืนใดท่ีทาํใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

            “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน
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ของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน 

             “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ ส่วน

ราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์รควบคุมการประกอบวชิาชีพ 

หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

            “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
            “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ

การเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการทาํงาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย รหสัหรือส่ิง

บอกลกัษณะอ่ืนท่ีทาํใหรู้้ตวัผูน้ั้นได ้ เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความ

รวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย 

            “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

             “คนต่างด้าว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและนิติบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

            (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้วใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคน

ต่างดา้วเป็นผูถื้อ 

            (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 

            (3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 

            (4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 

            นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิกหรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือ

กรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 

 

            มาตรา 5  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

            กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

            มาตรา 6  ใหจ้ดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี มี

หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการ  และคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และใหค้าํปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
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หมวด 1 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   

 

            มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

            (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 

            (2) สรุปอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัและวธีิการดาํเนินงาน 

            (3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

            (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั คาํสั่ง หนงัสือเวยีน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดั

ใหมี้ข้ึนโดยสภาพอยา่งกฎเพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

            (5) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

            ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา

โดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นก็ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้ 

            ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือจาํหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ี

ทาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

 

            มาตรา 8  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะนาํมาใชบ้งัคบั

ในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 

 

            มาตรา 9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดท้ั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

            (1)ผลการพิจารณาหรือคาํวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแยง้และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณา

วนิิจฉยัดงักล่าว 

            (2)นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

            (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีท่ีกาํลงัดาํเนินการ 

             

 

 (4)คู่มือหรือคาํสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของเอกชน 

            (5) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

            (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัทาํบริการ
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สาธารณะ 

            (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือ

รายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย 

            (8) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

            ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัให้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ

มาตรา 15 อยูด่ว้ย ใหล้บหรือตดัทอนหรือทาํโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้น 

            บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรือขอสาํเนาท่ีมีคาํรับรองถูกตอ้ง

ของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวาง

หลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้ในการน้ีให้คาํนึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่จะมี

กฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

            คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง 

 

            มาตรา 10  บทบญัญติัมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายเฉพาะกาํหนดใหมี้

การเผยแพร่หรือเปิดเผยดว้ยวธีิการอยา่งอ่ืน 

 

            มาตรา 11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้

ตรวจดูไดแ้ลว้หรือท่ีมีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและ

คาํขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควรใหห้น่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบจดัหาขอ้มูล

ข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควรเวน้แต่ผูน้ั้นขอจาํนวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

            ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจดัหาใหห้รือจะ

จดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้นก็ได ้

            ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาใหต้ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ี

พร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํวิเคราะห์ จาํแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่  

 

เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ 

หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหา

ผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสาํหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่

สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้็ได ้

            บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดข้ึนใหม่ใหแ้ก่ผูร้้อง

ขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ 
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            ใหน้าํความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้ตามมาตราน้ี โดย

อนุโลม 

 

            มาตรา 12  ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่คาํขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ีขอจะอยูใ่นความ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับคาํขอให้คาํแนะนาํเพื่อไปยืน่คาํขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูล

ข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

            ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บคาํขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคาํขอเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัทาํโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน 

และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีกาํหนดตามมาตรา 16 ใหส่้งคาํขอนั้นใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัทาํขอ้มูลข่าวสาร

นั้นพิจารณาเพื่อมีคาํสั่งต่อไป 

 

            มาตรา 13  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้

ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีคาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคาํสั่งไม่รับฟังคาํคดัคา้น

ตามมาตรา 17 หรือคาํสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 

            ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ ภายในสามสิบวนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้

ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 

 

 

หมวด 2 

ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

   

 

            มาตรา 14  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะเปิดเผยมิได ้

 

            มาตรา 15  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

อาจมีคาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยก็ได ้ โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ

ประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 
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            (1)การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทส หรือความมัน่คง

ในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

            (2)การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาํเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้ ไม่วา่จะ

เก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็

ตาม 

            (3)ความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทาง

วชิาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํมาใชใ้นการทาํความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในดงักล่าว 

            (4)การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

            (5)รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

            (6)ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดยไม่ประสงคใ์หท้าง

ราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 

            (7) กรณีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            คาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ท่ีเปิดเผยไม่ได้

เพราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีคาํสั่งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ

โดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

 

 

 

            มาตรา 16  เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดไดห้รือไม่ภายใต้

เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวธีิรักษามิใหร่ั้วไหลใหห้น่วยงานของรัฐกาํหนด 

วธีิการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบั 

ของทางราชการ 

 

            มาตรา 17  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย

ของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอคาํคดัคา้นภายในเวลาท่ีกาํหนดแต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอคาํ

คดัคา้นได ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

            ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย

ของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบ 

            ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ค้ดัคา้นทราบ
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โดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีคาํสั่งไม่รับฟังคาํคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้

กาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกวา่คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้คาํวินิจฉยัใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารนั้นไดแ้ลว้แต่กรณี 

 

            มาตรา 18  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีคาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคาํสั่ง

ไม่รับฟังคาํคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่งนั้นโดยยืน่คาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 

            มาตรา 19  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยนั้นไม่วา่จะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะตอ้งดาํเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสาร

นั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จาํเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจาํเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 

            มาตรา 20  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่

ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 

            

 

  (1)ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตามมาตรา 16 

            (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง มีคาํสั่งใหเ้ปิดเผยเป็นการ

ทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัสาํคญัยิง่กวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือ

ประโยชน์อ่ืนของบุคคล และคาํสั่งนั้นไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหตุ ในการน้ีจะมีการกาํหนดขอ้จาํกดัหรือเง่ือนไขในการใช้

ขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได ้

            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตามกฎหมายหากจะพึงมี

ในกรณีดงักล่าว 

 

หมวด 3 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

   

 

            มาตรา 21  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี บุคคล หมายความวา่บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มี

สัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 



 หนา้ 8 จาก 15 

 

            มาตรา 22  สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีมิใหน้าํ

บทบญัญติัวรรคหน่ึง (3) ของมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงาน

ดงักล่าวก็ได ้

            หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงการเปิดเผย

ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดาํเนินการของหน่วยงาน

ดงักล่าว 

 

            มาตรา 23  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

            (1)ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นเพื่อการดาํเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้นและยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมดความจาํเป็น 

            
 

  (2)พยามยามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย

โดยตรงของบุคคลนั้น 

            (3)จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิงดงัต่อไปน้ี 

                  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอ้มูลไว ้

                  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

                  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 

                  (ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 

                  (จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

                  (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

            (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 

            (5)จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหมี้การ

นาํไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 

            ในกรณีท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบล่วงหนา้หรือ

พร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะนาํขอ้มูลมาใชล้กัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติและกรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ี

อาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบงัคบั 

            หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบในกรณีท่ีมีการใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัท่ีใดซ่ึงจะ
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เป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 

 

            มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของ

รัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้นโดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิไดเ้วน้แต่

เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี 

            (1) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

            (2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

            
 

  (3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีทาํงานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือสาํมะโนต่าง ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาขอ้มูล

ข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 

            (4)เป็นการใหเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีทาํให้รู้วา่เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวกบับุคคลใด 

            (5)ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดู

คุณค่าในการเก็บรักษา 

            (6)ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้อง

คดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

            (7)เป็นการใหซ่ึ้งจาํเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

            (8)ต่อศาลและเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะขอขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

            (9) กรณีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี้การจดัทาํบญัชีแสดงการ

เปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

            มาตรา 25  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

และเม่ือบุคคลนั้นมีคาํขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นจะตอ้งใหบุ้คคลนั้นหรือผูก้ระทาํการ

แทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือไดรั้บสาํเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น และใหน้าํมาตรา 9 วรรคสอง 

และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

            การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท่ี์

บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ้

            ถา้บุคคลใดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ใหมี้สิทธิยืน่คาํขอเป็น
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หนงัสือใหห้น่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้นไดซ่ึ้งหน่วยงาน

ของรัฐจะตอ้งพิจารณาคาํขอดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่ชกัชา้ 

            ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามท่ีมีคาํขอ ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้คาํสั่งไม่ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยืน่คาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ 

 

 

วา่กรณีใด ๆ ใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

            ใหบุ้คคลตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาํเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตราน้ีแทนผูเ้ยาว ์ คนไร้

ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรมแลว้ได ้

 

หมวด 4 

เอกสารประวตัิศาสตร์ 

   

 

            มาตรา 26  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบกาํหนดตามวรรค

สองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ใหห้น่วยงานของรัฐส่งมอบใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม

ศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคดัเลือกไวใ้ห้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

            กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแ้ยกตามประเภท ดงัน้ี 

            (1)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี 

            (2)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เม่ือครบยีสิ่บปี 

            กาํหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

            (1)หน่วยงานของรัฐยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ในการใชส้อยโดยตอ้ง

จดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

            (2)หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีคาํสั่งขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็นการ

เฉพาะราย คาํสั่งการขยายเวลานั้นใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะกาํหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้

            การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

            บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบกาํหนดให้
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หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งทาํลายหรืออาจทาํลายได ้โดยไม่ตอ้ง   เก็บรักษา 

 

หมวด 5 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   

 

            มาตรา 27  ใหมี้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั 

ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ 

            ใหป้ลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และ

อีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 

            มาตรา 28  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

            (1)สอดส่องดูแลและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัน้ี 

            (2)ใหค้าํปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ตามท่ีไดรั้บคาํขอ 

            (3)เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี ตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

            (4)พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13 

            (5)จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราว ตามความเหมาะสม แต่

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

            (6)ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

            (7)ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

            มาตรา 29  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27  มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปีนบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บแต่งตั้ง ผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้
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            มาตรา 30  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 พน้จาก

ตาํแหน่ง เม่ือ 

            (1) ตาย 

            (2) ลาออก 

            (3)คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ีหรือหยอ่นความสามารถ 

            (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

            (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

            (6)ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือ

ความผดิลหุโทษ 

 

            มาตรา 31  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

            ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้

กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

            การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากกรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

            มาตรา 32  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือใหส่้งวตัถุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานมา

ประกอบการพิจารณาได ้

 

            มาตรา 33  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีคาํขอไม่วา่จะเป็นกรณีตามมาตรา 11 หรือ

มาตรา 25 ถา้ผูมี้คาํขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเขา้

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

            หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งยินยอมใหค้ณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบหมายเขา้ตรวจสอบ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม 
 
 
 

            มาตรา 34  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหน้าํความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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หมวด 6 

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

            มาตรา 35  ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์คาํสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 

14 หรือมาตรา 15 หรือคาํสั่งไม่รับฟังคาํคดัคา้นตามมาตรา 17 และคาํสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลตามมาตรา 25 

            การแต่งตั้งคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงใหแ้ต่งตั้งตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลงัของประเทศหรือการบงัคบัใช้

กฎหมาย 

 

            มาตรา 36  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลตามความจาํเป็นแต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่สามคนและใหข้า้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 

            ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมา

จากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้

            กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้

 

            มาตรา 37  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งคาํอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยคาํนึงถึง

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ี

คณะกรรมการไดรั้บคาํอุทธรณ์ 

            คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีสุด และในการมีคาํวนิิจฉยัจะมีขอ้สังเกต

เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

             
 
 

ใหน้าํความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารโดยอนุโลม 
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            มาตรา 38 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาวธีิพิจารณาและวินิจฉยัและ

องคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

            มาตรา 39  ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกาํหนดโทษท่ีประกอบกบับทบญัญติัดงักล่าวมา

ใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

หมวด 7 

บทกาํหนดโทษ 

   

 

            มาตรา 40  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

            มาตรา 41  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จาํกดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกาํหนดตามมาตรา 20 ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

            มาตรา 42  บทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

            ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้พื่อให้

ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 

            มาตรา 43  ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ  พ.ศ. 2517 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา 

16 จะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมีโอกาส

กวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดย

ประชาชนมากยิง่ข้ึน สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ี

แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีสาํคญัของ

เอกชน  ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี 

เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหน่ึงดว้ย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 


