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พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540
เป็ นปี ที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(1)
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่ วนที่บญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ี แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้ อมูลข่ าวสาร” หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่ งใดๆ ไม่วา่ การสื่ อ
ความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรู ปของเอกสารแฟ้ ม
รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธี
อื่นใดที่ทาํ ให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ” หมายความว่าข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของหน่วยงาน
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ของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่ วน
ราชการสังกัดรัฐสภา
ศาลเฉพาะในส่ วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรื อประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ ้ นั หรื อมีเลขหมาย รหัสหรื อสิ่ ง
บอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสี ยงของคนหรื อรู ปถ่าย และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่ างด้ าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าวใบหุ ้นชนิ ดออกให้แก่ผถู ้ ือให้ถือว่าใบหุน้ นั้นคน
ต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(3) สมาคมหรื อมูลนิ ธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่มีผจู ้ ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ สมาชิกหรื อมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผูจ้ ดั การหรื อ
กรรมการ หรื อสมาชิก หรื อเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา 5
ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 6 ให้จดั ตั้งสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มี
หน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุ รการให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาํ ปรึ กษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
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หมวด 1
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(2) สรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สาํ คัญและวิธีการดําเนิ นงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง่ หนังสื อเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรื อการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จดั
ให้มีข้ ึนโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โดยอ้างอิงถึงสิ่ งพิมพ์น้ นั ก็ให้ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรื อจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บงั คับ
ในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผใู ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็ นจริ งมาก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา 9 ภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ท้ งั นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1)ผลการพิจารณาหรื อคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
วินิจฉัยดังกล่าว
(2)นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ที่กาํ ลังดําเนิ นการ

(4)คู่มือหรื อคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีผลกระทบถึงสิ ทธิ หน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริ การ
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สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา 14 หรื อ
มาตรา 15 อยูด่ ว้ ย ให้ลบหรื อตัดทอนหรื อทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนนั้น
บุคคลไม่วา่ จะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ เข้าตรวจดู ขอสําเนาหรื อขอสําเนาที่มีคาํ รับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณี ที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวาง
หลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คาํ นึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิ ตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มี
การเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา 11
นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาแล้วหรื อที่จดั ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้แล้วหรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและ
คําขอของผูน้ ้ นั ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงานของรัฐผูร้ ับผิดชอบจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้แก่ผขู ้ อภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผนู้ ้ นั ขอจํานวนมากหรื อบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรื อจะ
จัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้วในสภาพที่
พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรื อจัดให้มีข้ ึนใหม่
เว้นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรื อเสี ยง ระบบคอมพิวเตอร์
หรื อระบบอื่นใด
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณี ที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า
และเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพสําหรับผูน้ ้ นั หรื อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่
สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผรู้ ้อง
ขอหากเป็ นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ ล้ว
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ให้นาํ ความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดย
อนุโลม
มาตรา 12 ในกรณี ที่มีผยู ้ นื่ คําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้วา่ ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานส่ วนกลางหรื อส่ วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรื อจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอให้คาํ แนะนําเพื่อไปยืน่ คําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นโดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ ับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาํ ขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาํ หนดตามมาตรา 16 ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผูจ้ ดั ทําข้อมูลข่าวสาร
นั้นพิจารณาเพื่อมีคาํ สั่งต่อไป
มาตรา 13 ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรื อไม่จดั ข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรื อไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผูน้ ้ นั มีสิทธิร้องเรี ยน
ต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรื อคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน
ตามมาตรา 17 หรื อคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา 25
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จ ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องเรี ยน ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหกสิ บวัน

หมวด 2
ข้ อมูลข่ าวสารทีไ่ ม่ ต้องเปิ ดเผย

มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจมีคาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
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(1)การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทส หรื อความมัน่ คง
ในทางเศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(2)การเปิ ดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่อาจสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้
ไม่วา่ จะ
เกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็
ตาม
(3)ความเห็นหรื อคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่ท้งั นี้ไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทําความเห็นหรื อคําแนะนําภายในดังกล่าว
(4)การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5)รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กลํ้าสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(6)ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผยหรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทาง
ราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(7) กรณี อื่นตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้
เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํ สั่งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจ
โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา
แต่ผขู ้ ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา 16 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้หรื อไม่ภายใต้
เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ ี รักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
มาตรา 17 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ย
ของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผนู ้ ้ นั เสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กาํ หนดแต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผนู้ ้ นั อาจเสนอคํา
คัดค้านได้ ซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ผูท้ ี่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรื อผูท้ ี่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ย
ของตน มีสิทธิ คดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็ นหนังสื อถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณี ที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผคู้ ดั ค้านทราบ
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โดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีคาํ สั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้น
กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรื อจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาํ วินิจฉัยให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี
มาตรา 18 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรื อมาตรา 15 หรื อมีคาํ สัง่
ไม่รับฟังคําคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสี ยตามมาตรา 17 ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นโดยยืน่ คําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยนั้นไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อศาลก็ตาม จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสาร
นั้นเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาและในกรณี ที่จาํ เป็ นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณี หรื อคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา 20 การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุ จริ ตในกรณี ดงั ต่อไปนี้

(1)ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา 16
(2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง มีคาํ สั่งให้เปิ ดเผยเป็ นการ
ทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิง่ กว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อชี วติ ร่ างกาย สุ ขภาพ หรื อ
ประโยชน์อื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรื อเงื่อนไขในการใช้
ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมี
ในกรณี ดงั กล่าว
หมวด 3
ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล

มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ บุคคล หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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มาตรา 22 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นาํ
บทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว
มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
(1)ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็ น
(2)พยามยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ย
โดยตรงของบุคคลนั้น
(3)จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับสิ่ งดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(5)จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้ องกันมิให้มีการ
นําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรื อ
พร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ลกั ษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติและกรณี ที่ขอข้อมูลนั้นเป็ นกรณี ที่
อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณี มีกฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณี ที่มีการให้จดั ส่ งข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะ

หน้า 9 จาก 15

เป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่นหรื อผูอ้ ื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสื อของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรื อในขณะนั้นมิได้เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี้
(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(2) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลนั้น
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทาํ งานด้านการวางแผนหรื อการสถิติหรื อสํามะโนต่าง ๆ ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งรักษาข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ื่น
(4)เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่ วนที่ทาํ ให้รู้วา่ เป็ นข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลใด
(5)ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการเก็บรักษา
(6)ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสื บสวน การสอบสวน หรื อการฟ้ อง
คดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(7)เป็ นการให้ซ่ ึ งจําเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุ ขภาพของบุคคล
(8)ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่มีอาํ นาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริ งดังกล่าว
(9) กรณี อื่นตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามวรรคหนึ่ ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการ
เปิ ดเผยกํากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใต้บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
และเมื่อบุคคลนั้นมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรื อผูก้ ระทําการ
แทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรื อได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลส่ วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นาํ มาตรา 9 วรรคสอง
และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณี มีเหตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่
บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่ วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง ให้มีสิทธิยนื่ คําขอเป็ น
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หนังสื อให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนนั้นได้ซ่ ึงหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาํ ขอ ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยนิ ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อลบข้อมูลข่าวสาร โดยยืน่ คําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่

ว่ากรณี ใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีสิทธิ ดาํ เนิ นการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทนผูเ้ ยาว์ คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้
หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร์

มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบกําหนดตามวรรค
สองนับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้ นการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากรหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กําหนดเวลาต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้
(1)ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิ บห้าปี
(2)ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยีส่ ิ บปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้อง
จัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(2)หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิ ดเผยโดยมีคาํ สั่งขยายเวลากํากับไว้เป็ นการ
เฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กาํ หนดระยะเวลาไว้ดว้ ย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบกําหนดให้
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หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรื ออาจทําลายได้ โดยไม่ตอ้ ง เก็บรักษา
หมวด 5
คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ

มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ น
ประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งอีกเก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คนหนึ่งเป็ นเลขานุการ และ
อีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา 28 คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)สอดส่ องดูแลและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2)ให้คาํ ปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ตามที่ได้รับคําขอ
(3)เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(4)พิจารณาและให้ความเห็นเรื่ องร้องเรี ยนตามมาตรา 13
(5)จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีเสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครั้งคราว ตามความเหมาะสม แต่
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(6)ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(7)ดําเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา 29 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี นับแต่วนั ที่
ได้รับแต่งตั้ง ผูท้ ี่พน้ จากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
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มาตรา 30 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3)คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ยบกพร่ องหรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที่หรื อหย่อนความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6)ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุ โทษ
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 32 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา 33 ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้ มูลข่าวสารตามที่มีคาํ ขอไม่วา่ จะเป็ นกรณี ตามมาตรา 11 หรื อ
มาตรา 25 ถ้าผูม้ ีคาํ ขอไม่เชื่ อว่าเป็ นความจริ งและร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้า
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรื อไม่ก็ตาม

มาตรา 34
คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นาํ ความในมาตรา 31 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

หน้า 13 จาก 15

หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
มาตรา 35 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
14 หรื อมาตรา 15 หรื อคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วน
บุคคลตามมาตรา 25
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรื อการบังคับใช้
กฎหมาย
มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็ นแต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่าสามคนและให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณี พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมา
จากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่ วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา 37 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่ งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาํ วินิจฉัยจะมีขอ้ สังเกต
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณี ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

ให้นาํ ความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยอนุ โลม
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มาตรา 38 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัยและ
องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 39 ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดงั กล่าวมา
ใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด 7
บทกําหนดโทษ

มาตรา 40 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินห้าพันบาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจํากัดหรื อเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง
หรื อจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด
มาตรา 43 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนดตามมาตรา
16 จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิ ปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริ ง
อันเป็ นการส่ งเสริ มให้มีความเป็ นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิง่ ขึ้น สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิ ได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่
แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล้วจะเกิดความเสี ยหายต่อประเทศชาติหรื อต่อประโยชน์ที่สาํ คัญของ
เอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยให้มนั่ คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู ้ถึงสิ ทธิ หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย
ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

