พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
-----------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ีให้ บังคับเมือพ้ นกําหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอืน ในส่วนทีบัญญัติไว้ แล้ วในพระราช
บัญญัตินีหรือซึงขัดหรือแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินีให้ ใช้ พระราชบัญญัตินีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้ ร้ เู รืองราวข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือสิงใดๆ ไม่
ว่าการสือความหมายนันจะทําได้ โดยสภาพของสิงนันเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่ว่าจะได้ จัดทํา
ไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี นใดที
ื
ทําให้ สงที
ิ บันทึกไว้ ปรากฏได้
“ข้ อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่ า ข้ อมูลข่าวสารทีอยู่ ในความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้ อมูล
ข่าวสารเกียวกับเอกชน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิน
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไม่เกียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
องค์ก รควบคุ มการประกอบวิ ชาชีพ หน่ วยงานอิสระของรั ฐและหน่ ว ยงานอืนตามทีกํา หนดใน
กฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าทีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึงปฏิบัติงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกียวกับสิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุ ภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีมีชือ
ของผู้นันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิงบอกลักษณะอืนทีทําให้ ร้ ูตัวผู้นันได้ เช่น ลายพิมพ์นิวมือ แผ่น
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกียวกับสิงเฉพาะตัว
ของผู้ทถึี งแก่กรรมแล้ วด้ วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้ าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีถินทีอยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี
(๑) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนทีมีทุนเกินกึงหนึงเป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ูถือ ให้
ถือว่าใบหุ้นนันคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(๒) สมาคมทีมีสมาชิกเกินกึงหนึงเป็ นคนต่างด้ าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ มีี วัตถุประสงค์เพือประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอืนใดทีมีผ้ ูจัดการหรือกรรมการเกินกึงหนึง
เป็ นคนต่างด้ าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึง ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอืน
ให้ ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้ าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง
เพือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้
มาตรา ๖ ให้ จัดตังสํานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการขึนในสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้ าทีปฏิบัติงานเกียวกับงานวิชาการและธุรการให้ แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ คาํ ปรึกษา
แก่เอกชนเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนีลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้ าทีทีสําคัญและวิธกี ารดําเนินงาน
(๓) สถานทีติดต่อเพือขอรับข้ อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คําสัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทังนี เฉพาะทีจัดให้ มีขึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพือให้ มีผลเป็ นการทัวไปต่อเอกชนที
เกียวข้ อง
(๕) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารใดทีได้ มีการจัดพิมพ์เพือให้ แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้ างอิงถึงสิงพิมพ์นันก็ให้ ถือว่าเป็ นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึงแล้ ว
ให้ หน่ วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไว้ เผยแพร่ เพือขายหรือ
จําหน่ายจ่ายแจก ณ ทีทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามทีเห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้ อมูลข่าวสารทีต้ องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ ายังไม่ได้ ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใช้ บังคับในทางทีไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ูใดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูนันจะได้ ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารนัน
ตามความเป็ นจริงมาก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนีไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีคณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็นแย้ งและคําสังที
เกียวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความทีไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ทีกําลังดําเนินการ
(๔) คู่มือหรือคําสังเกียวกับวิธปี ฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ซึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าทีของ
เอกชน
(๕) สิงพิมพ์ทได้
ี มีการอ้ างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลักษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแต่งตังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทังนี ให้ ระบุรายชือรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารทีนํามาใช้ ในการพิจารณา
ไว้ ด้วย
(๘) ข้ อมูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารทีจัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึง ถ้ ามีส่วนทีต้ องห้ ามมิให้ เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอืนใดทีไม่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนัน
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ เสียเกียวข้ องหรือไม่กต็ ามย่อมมีสทิ ธิเข้ าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที
มีคาํ รั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มูลข่ าวสารตามวรรคหนึ งได้ ในกรณีทีสมควรหน่ วยงานของรั ฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนันก็ได้ ในการนีให้ คาํ นึง
ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทังนีเว้ นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอืน
คนต่างด้ าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานีเพียงใดให้ เป็ นไปตามทีกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการทีมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้ มีการเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้ วยวิธกี ารอย่างอืน
มาตรา ๑๑ นอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการทีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว หรือทีจัด
ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ ว หรือทีมีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา ๒๖ แล้ ว ถ้ าบุคคล
ใดขอข้ อมูลข่าวสารอืนใดของราชการและคําขอของผู้นันระบุข้อมูลข่าวสารทีต้ องการในลักษณะทีอาจ
เข้ าใจได้ ตามควร ให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้ อมูลข่าวสารนันให้ แก่ผ้ ูขอภายในเวลาอันสมควร
เว้ นแต่ผ้ ูนันขอจํานวนมากหรือบ่อยครังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้ อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพทีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้ หรือจะจัดทําสําเนาให้ ในสภาพอย่างหนึงอย่างใด เพือมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสาร
นันก็ได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ตามวรรคหนึงต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารทีมีอยู่
แล้ วในสภาพทีพร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้ มีขีน
ใหม่ เว้ นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสารทีบันทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพหรือ
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอืนใด ทังนี ตามทีคณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ากรณีทขอนั
ี นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้ า และเป็ นเรืองทีจําเป็ นเพือปกป้ องสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผู้นันหรือเป็ นเรืองทีจะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารนันให้ กไ็ ด้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐทีจะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึน
ใหม่ให้ แก่ผ้ ูร้องขอ หากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอํานาจหน้ าทีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู่แล้ ว
ให้ นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี มาใช้ บังคับแก่การจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารให้ ตามมาตรานี โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีทมีี ผ้ ูยืนคําขอข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ ว่าข้ อมูล
ข่าวสารทีขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่ งอืนก็ตาม ให้ หน่ วยงานของรัฐทีรับคําขอให้
คําแนะนํา เพือไปยืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนันโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าหน่ ว ยงานของรั ฐผู้ รั บ คําขอเห็น ว่ า ข้ อ มูล ข่ าวสารทีมีคําขอเป็ นข้ อ มู ลข่ าวสารทีจัด ทํา โดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอืน และได้ ระบุห้ามการเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบทีกําหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ ส่ง
คําขอนันให้ หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้ อมูลข่าวสารนันพิจารณาเพือมีคาํ สังต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือปฏิบัติหน้ าทีล่าช้ าหรือเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นันมีสทิ ธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรืองเกียวกับ
การมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสังไม่รับฟั งคําคัดค้ านตามมาตรา ๑๗
หรือคําสังไม่แก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีทมีี การร้ องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึง คณะกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีได้ รับคําร้ องเรียน ในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่
ต้ องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล้ วต้ องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารทีไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐอาจมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้ าทีตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนทีเกียวข้ องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความมันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกียวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งทีมาของข้ อมูลข่าวสารหรือไม่กต็ าม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรืองหนึงเรืองใด แต่
ทังนีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารทีนํามาใช้ ในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึงบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรื อ ข้ อ มูลข่ าวสารส่วนบุ คคลซึงการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุก ลําสิทธิ
ส่วนบุ คคลโดยไม่ สมควร
(๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรือข้ อมูลข่าวสารทีมีผ้ ูให้ มา
โดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผู้อนื
(๗) กรณีอนตามที
ื
กําหนดให้ พระราชกฤษฎีกา
คําสังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงือนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วยว่า
ทีเปิ ดเผยไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่าการมีคาํ สังเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าทีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา
แต่ ผ้ ู ข ออาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ตามทีกํา หนดใน
พระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๖ เพือให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้ อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อ
บุคคลใดได้ หรือไม่ภายใต้ เงือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธรี ักษามิให้ รัวไหลให้ หน่วยงานของรัฐกําหนด
วิธกี ารคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน ทังนี ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้ วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีทเจ้
ี าหน้ าทีของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของผู้ใด ให้ เจ้ าหน้ าทีของรัฐแจ้ งให้ ผ้ ูนันเสนอคําคัดค้ านภายในเวลาที
กําหนด แต่ต้องให้ เวลาอันสมควรทีผู้นันอาจเสนอคําคัดค้ านได้ ซึงต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วันที
ได้ รับแจ้ ง
ผู้ทได้
ี รับแจ้ งตามวรรคหนึง หรือผู้ททราบว่
ี
าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของตน มีสทิ ธิคัดค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้ โดยทําเป็ นหนังสือถึง
เจ้ าหน้ าทีของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีทมีี การคัดค้ าน เจ้ าหน้ าทีของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคําคัดค้ านและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ูคัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า ในกรณีทมีี คาํ สังไม่รับฟั งคําคัดค้ าน เจ้ าหน้ าทีของรัฐจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันมิได้ จนกว่าจะล่วงพ้ นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคาํ วินิจฉัยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้ แล้ วแต่
กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีทเจ้
ี าหน้ าทีของรัฐมีคาํ สังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สังไม่รับฟั งคําคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้ เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นันอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสิบห้ าวันนับแต่วันทีได้ รับแจ้ งคําสัง
นันโดยยืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกียวกับ ข้ อ มูลข่ าวสารทีมีคําสังมิให้ เปิ ดเผยนั นไม่ ว่าจะเป็ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้ อง
ดําเนิน กระบวนการพิ จารณาโดยมิใ ห้ ข้อมูลข่ าวสารนั นเปิ ดเผยแก่ บุคคลอืนใดทีไม่ จําเป็ นแก่ ก าร
พิจารณาและในกรณีทจํี าเป็ นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใด แม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าทีของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าทีของรัฐได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าทีของรัฐในระดับตามทีกําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสังให้ เปิ ดเผยเป็ นการทัวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพือประโยชน์อัน สําคัญ ยิงกว่ าทีเกียวกับ
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อืนของบุคคล และคําสังนันได้ กระทํา
โดยสมควรแก่ เ หตุ ในการนี จะมีก ารกํา หนดข้ อ จํา กัด หรื อ เงื อนไขในการใช้ ข้ อ มูล ข่ า วสารนั น
ตามความเหมาะสมก็ไ ด้
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึงไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพือประโยชน์แห่งหมวดนี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ทีมีสญ
ั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มีถินทีอยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่ งอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีมิให้ นาํ บทบัญญัติวรรคหนึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับ
กับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอืนทีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึงนัน ต้ องเป็ นหน่วยงานของรัฐ
ซึงการเปิ ดเผยประเภทข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึง (๓) จะเป็ นอุปสรรค
ร้ ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิบั ติ เ กียวกับ การจัด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล
ดังต่อไปนี
(๑) ต้ อ งจัดให้ มีร ะบบข้ อ มูลข่ าวสารส่วนบุ คคลเพี ยงเท่าทีเกียวข้ อ ง และจําเป็ นเพื อการ
ดําเนินงานของหน่ วยงานของรัฐให้ สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน และยกเลิกการจัดให้ มีระบบ
ดังกล่าวเมือหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทจะ
ี
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียโดยตรงของบุคคลนัน
(๓) จัด ให้ มีก ารพิ ม พ์ ใ นราชกิจ จานุ เ บกษา และตรวจสอบแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งอยู่ เ สมอ
เกียวกับ สิงดังต่ อ ไปนี
(ก) ประเภทของบุคคลทีมีการเก็บข้ อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้ แก้ ไขเปลียนแปลงข้ อมูล
(ฉ) แหล่งทีมาของข้ อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถูกต้ องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพือป้ องกันมิให้ มีการนําไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณีทเก็
ี บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูล
ทราบล่วงหน้ าหรือพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ทจะนํ
ี าข้ อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูล

ตามปกติ และกรณีทีขอข้ อมูลนันเป็ นกรณีทอาจให้
ี
ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมี
กฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบในกรณีมีการให้ จัดส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยังทีใดซึงจะเป็ นผลให้ บุคคลทัวไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้
ข้ อมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่ วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืนหรือผู้อนื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูล
ทีให้ ไว้ ล่วงหน้ าหรือในขณะนันมิได้ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี
(๑) ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐในหน่วยงานของตน เพือการนําไปใช้ ตามอํานาจหน้ าทีของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนัน
(๒) เป็ นการใช้ ข้อ มูลตามปกติภายในวัตถุ ประสงค์ของการจัดให้ มีร ะบบข้ อ มูลข่ าวสาร
ส่วนบุ คคลนั น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐทีทํางานด้ วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึงมีหน้ าที
ต้ องรักษาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อนื
(๔) เป็ นการให้ เพือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชือหรือส่วนทีทําให้ ร้ ูว่าเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึง เพือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ เพือการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ ซึงจําเป็ น เพือการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีมีอาํ นาจตามกฎหมายทีจะ
ขอข้ อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอนตามที
ื
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๙) ให้ มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้ กับข้ อมูลข่าวสารนัน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิทจะได้
ี ร้ ูถึงข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับตน และเมือบุคคลนันมีคาํ ขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแล
ข้ อมูลข่าวสารนันจะต้ องให้ บุคคลนันหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนันได้ ตรวจดูหรือได้ รับสําเนาข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนทีเกียวกับบุคคลนัน และให้ นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ทเกี
ี ยวกับบุคคลใด ถ้ ากรณีมีเหตุอันควรเจ้ าหน้ าทีของรัฐจะ
เปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ทบุี คคลนันมอบหมายก็ได้

ถ้ าบุคคลใดเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้ องตามทีเป็ นจริง ให้ มี
สิทธิยืนคําขอเป็ นหนังสือให้ หน่ วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารแก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบ
ข้ อมูลข่าวสารส่วนนันได้ ซึงหน่วยงานของรัฐจะต้ องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้ งให้ บุคคลนันทราบ
โดยไม่ชักช้ า
ในกรณีทหน่
ี วยงานของรัฐไม่แก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงตามทีมีคาํ ขอ ให้ ผ้ ู
นันมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับ
แจ้ งคําสังไม่ยินยอมแก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสาร โดยยืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิร้องขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไว้ กบั
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวข้ องได้
ให้ บุคคลตามทีกําหนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาํ เนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา
นีแทนผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเจ้ าของข้ อมูลทีถึงแก่กรรมแล้ วก็ ได้

หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้ อมูลข่าวสารของราชการทีหน่ วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันทีเสร็จสินการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนัน ให้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากรหรื อหน่ วยงานอืนของรัฐตามทีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพือคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ า
กําหนดเวลาต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึงให้ แยกประเภท ดังนี
(๑) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือครบเจ็ดสิบห้ าปี
(๒) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมือครบยีสิบปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพือประโยชน์ใน
การใช้ สอย โดยต้ องจัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ าตามทีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารนันยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สังขยายเวลากํากับไว้
เป็ นการเฉพาะราย คําสังการขยายเวลานันให้ กาํ หนดระยะเวลาไว้ ด้วย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้ มีการขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามทีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรัฐจะต้ องทําลายหรืออาจทําลายได้ โดยไม่ต้อง
เก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้ มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ซึง
นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ นประธาน ปลั ด สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมันคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อาํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังอีกเก้ าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตังข้ าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึง
เป็ นเลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี
(๑) สอดส่องดูแล และให้ คาํ แนะนําเกียวกับการดําเนินงานของเจ้ าหน้ าทีของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๒) ให้ คาํ ปรึกษาแก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกียวกับการปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตินีตามทีได้ รับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๔) พิจารณาและให้ ความเห็นเรืองร้ องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครังคราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
(๖) ปฏิบัติหน้ าทีอืนตามทีกําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี
(๗) ดําเนินการเรืองอืนตามทีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้ รับแต่งตังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี นับแต่วนั ทีได้ รับแต่งตัง ผู้ทพ้ี นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตังใหม่ได้

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึงได้ รับแต่งตังตาม
มาตรา ๒๗ พ้ นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สจุ ริตต่อหน้ าที
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จาํ คุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึงให้ มีเสียงหนึงในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้ บุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรือให้ ส่งวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีทหน่
ี วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทีมีคาํ ขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้ าผู้มีคาํ ขอไม่เชือว่าเป็ นความจริงและร้ องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้ าดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที
เกียวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ูร้องเรียนทราบ
หน่ วยงานของรั ฐหรือเจ้ าหน้ าทีของรั ฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรือผู้ซึงคณะกรรมการ
มอบหมายเข้ าตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารทีอยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที
เปิ ดเผยได้ หรือไม่กต็ าม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าทีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คาํ สังมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสังไม่รับฟังคําคัดค้ าน
ตามมาตรา ๑๗ และคําสังไม่แก้ ไขเปลียนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง ให้ แต่งตังตามสาขา
ความเชียวชาญเฉพาะด้ านของข้ อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมันคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้ กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร คณะหนึงๆ ประกอบด้ วยบุคคล
ตามความจําเป็ น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ ข้าราชการทีคณะกรรมการแต่งตังปฏิบัติหน้ าที
เป็ นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณี พิ จ ารณาเกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใด กรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ งมาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง นั นจะเข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ยไม่ ไ ด้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชียวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันทีคณะกรรมการได้ รับคําอุทธรณ์
คําวินิ จฉั ยของคณะกรรมการวินิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อ มูลข่ าวสารให้ เป็ นทีสุด และในการมี
คํา วินิ จ ฉั ย จะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพือให้ หน่ วยงานของรัฐทีเกียวข้ องปฏิบัติเกียวกับ
กรณีใดตามทีเห็นสมควรก็ได้
ให้ นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้ บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้ เป็ นไปตามระเบียบที
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้ นาํ บทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่ าวมาใช้ บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสังของคณะกรรมการทีสังตามมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อจํากัดหรือเงือนไขทีเจ้ าหน้ าทีของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ

บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการทีเกิดขึนก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้ บังคับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง หรือจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึงไว้ เพือให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการจะ
ได้ กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที
เกียวกับข้ อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าทีไม่ขัดหรือแย้ งต่อพระราชบัญญัตินี
เว้ นแต่ระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ กาํ หนดเป็ นอย่างอืน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินการต่ างๆ ของรัฐเป็ น
สิงจําเป็ น เพือทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สทิ ธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องกับ
ความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิงขึน สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสทิ ธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยทีแจ้ งชัดและจํากัด
เฉพาะข้ อมูลข่าวสารทีหากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสํี าคัญ
ของเอกชน ทังนี เพือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ มันคงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้ าทีของตนอย่างเต็มที เพือทีจะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้ อีกประการหนึงด้ วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมกัน จึง
จําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี
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