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พระบาทุสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

■ - จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้1ตราพระ'ราชบัญญ้ติขึ้น1ใวั[ดยคำแนะ'นำและยินยอมของรัฐสภา
ด้งต่อไปนี้

มาตรา .๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ใอ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัตไิว ้แล้ว ใน 

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส ื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด  ๆ ไม่ว่า 
การสื่อความหมายนั้นจะทำได้[ดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ และไม,ว่าจะได้จัดทำไวํในรูปของ 
เอกสาร แฟ ้ม'รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบดุมดูแล 
ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ’’ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น



การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมี- 
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน 
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

'‘คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
'‘คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่สัญชาติไทยและไม,มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ ' 

นิติบุคคล ตังต่อไปนิ้
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ 

ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถึอ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มืวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็น

คนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมืทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ 

ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนตังกล่าวเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีร ักษาการตามพระราชบัญญัต ิน ิ้ และมีอำนาจออก กฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖  ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี ม ีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการ ให้แก่ คณะกรรมการและคณะกรรมการ 
วิน ิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบ้ติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การเป ีด เผยข ้อม ูลข ่าวสาร

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตังต่อไปนี้
ลงพิมพ์ใน'ราชกิจจานุเบกษา

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(๓) สถานที่ต ิดต่อเพ ื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั้วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ' ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นกิให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว



ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมแล่ะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่าย 
จ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

ม าตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ไต้ลงพิมพ์[น
ราชกิจจาน ุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ไต้ เว้นแต่ผู้น ั้นจะไต้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตาม 
ความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร

ม าตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน ้อยคังต ่ อไปนั้เว ้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูใต้ ท ั้งน ี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่คณะกรรมการ 
กำหนด

(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวิน ิจฉัยท ี่ม ีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งท ี่ 
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว .

(๒) นโยบายหรือการดีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(๔) คู่ม ือหรือคำสั่งเกี่ยวคับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ

เอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ไต้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดดัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนคับเอกชนใน

การจัดทำบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

ท ั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใข่ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารที่จ ัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ตามวรรคหนึ่ง ถ ้าม ีส ่วนท ี่ต ้องห ้ามม ิให ้เป ีดเผยตาม 
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑ ๕ อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกาศอื่นใดที่ไม่เป็นการเปีดเผยข้อมูล 
ข่าวสารส่วนนั้น

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไต้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มี 
คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไต้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณ ่ฑ ์เร ียกค่าธรรมเน ียมในการน ั้นก็ไต ้ในการนี้ให ้คำน ึงถ ึงการช่วยเหลือผู้ม ีรายไต้ 
น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญ้ติไว้เป็นอย่างอื่น

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
ม าดรา ๑๐ บทบ ัญ ญ ัต ิมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม ่กระทบถึงข ้อม ูลข ่าวสารของราชการท ี่ม ี 

กฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่ หรือเป็ดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น.
ม าตรา ๑ ๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ 

ประชาชนเข้าตรวจดูไต้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนไต้คันคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล 
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้น ั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต ้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจไต้ตามควร ให้ 
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฃอภายในเวลาอ้นสมควร เว้นแต่ผู้น ั้นขอจำนวนมาก 
หรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ



จัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล 

ข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ใต้ มิใข้เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวมหรือจัดให้มี 
ขึ้นใหม่ เว้นแต่เป ็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บ ันทึกไว้ในระบบ การบันทึกภาพหรือเส ียง 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ข้อนั้น 
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่อง 
ที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ไต้

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ 
ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

ให้นำความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ 
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มิผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสาร 
ที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความ 
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตามให้หน่วยงานของรัฐที่ร ับคำขอให้คำแนะนำเพ ื่อไปยื่นคำขอต่อ 
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งอื่น และไต้ระบุห ้ามการเป็ดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงาน 
ของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสี่งต่อไป

มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม,จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม'จัดข้อมูล 
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูไต้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่า!]น 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ไต้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุ 
คันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป ็นเรื่องเกี่ยวคับการมีคำสั่งมิให้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบจันน้บแต่จันที่ไต้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่ม ีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปไต้ แต่ต้องแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบจัน

หมวด ๖
ข ้อม ูลข ่าวสารท ี่ไม ่ต ้องเป ิดเผย

มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จะเปิดเผยมิได้

มาตรา ๑๕' ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีล้กษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ไต้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบคัน



๕

(๑) การเป ็ดเผยจะก่อให ้เก ิดความเส ียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคสังของประเทศ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การปังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตาม
วัตถุประสงคัใด้ไม่ว ่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้
ไม,รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำ 
ภายในคังกล่าว

(๔) การเป็ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข ้อมูลข ่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเป ิดเผยจะเป ็นการรุกลํ้าส ิทธิส ่วน

บุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ีกฎหมายคุ้มครองมิให้เป ็ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา 

โดยไม่ประสงค็ให้ทางราชการนำไปเป็ดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำสงมีให้เป ็ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่ 
เป็ดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับสายการบังคับปัญชาแต่ผ ู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำนดในพระราชปัญญัตินี้

มาตรา ๑ ๖  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย
ต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธิรักษามีให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการ 
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความสับของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณ ีท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐเห ็นว ่า การเป ิด เผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการใดอาจ 
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดด้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้ 
เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดด้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง 
ประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดด้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร ับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดด้านและแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้คัดด้านทราบโดยไม่ชักข้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม,รับฟังคำคัดด้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
มีได้จนกว่าละล่วงพันกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เป็ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี

ม า ต ร า ๑๘ ในกรณีที่เจ ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ 
มาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดด้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตาม มาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นคำอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการ



๖

มาตรา ๑ ๙  การพ ิจารณ าเก ี่ยวก ับ ข ้อม ูลขาวสารท ี่ม ีคำส ั่งม ิให ้เป ีด เผยน ั้น  ไม,ว ่าจะเป ็นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้อง 

^ ดำเนินกระบว่นการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ท่ีไม,จำเป็นแก่การพิจารณา และใน 
กรณีที่จำเป็นจะพิจารณาลับหกังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ไต้

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมิความรับผิดตามกฎหมายใด ให้
ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไต้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม 
มาตรา ๑ ๖ .  '

(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที,กำหนดในกฎกระทรวงมิ 
คำสั่งให้เปิดเผยเป็นการทวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือช ีว ิตร ่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคลและคำสั่งนั้นไต้กระทำโดยสมควรแก่เหตุในการนี้จะมิการ 
กำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ไต้

การเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารตามวรรคหน ึ่งไม ่เป ็นเหต ุให ้หน ่วยงานของรัฐพ ้นจากความรับผ ิดตาม 
กฎหมายหากจะพึงมิในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓
ข ้อม ูลข ่าวสารส ่วนบ ุคคล

ม า ต ร า ๒ ๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ ''บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่มิสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มิกัญชาติไทยแต่มิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความนั้นคงแห่งชาติ และ หน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรว่ง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกำหนดหลัก'เกณฑ์ 

- วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่ง•(๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ 
อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ไต้

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดใน้กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง 
การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ 
ดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
‘ ' '(๑) ต้องจัดให้มิระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มิระบบดังกล่าวเมื่อหมด 
ความจำเป็น

(๒) พ ยายามเก ็บข ้อม ูลข ่าวส ารโดยตรงจากเจ ้าของข ้อม ูล  โดยเฉ'พาะอย่างย ิ่งในกรณ ีท ี่จะ
กระทบถึงประโยชน์ใต้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(๓) จัดให้มิการพิมพึในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก่ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ เกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้



(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
. ( ข )  ประเภทุของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ (๕)
จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการนำไป 
ใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

ในกรณีท ี่เก ็บข ้อม ูลข ่าวสารโดยตรงจากเจ ้าของข้อม ูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให ้เจ ้าของข้อมูล 
ทราบล่วงหน้าหรือพรัมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณี 
ที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลไต้โดยความสมัครใจ หรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยัง 
ท่ีใด ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นไต้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท ี่อยู่ในความควบคุมดูแลของ 
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า 
หรือในขณะนั้นมีไต้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้

(๑) ต ่อเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน่าไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น

(๒) เป็นการใช้ข้อมลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมลข่าวสารส่วนบุคคล
น้ัน

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานต้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง  ๆ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน่ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนราชการที่ทำให้รู้ว่าเป็น 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค 
หน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

- (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่า?เนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ 
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

(๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระรับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอ 

ข้อเที่จจริงดังกล่าว
(๙) 1 กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำ 
บัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ม าตรา ๒๕' ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวคับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข่าวสารนั้น จะต้อง 
ให้บุคคลนั้นหรือผู้ฑระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวคับ 
บุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปีดเผยรายงานการแพทย์ที่เก ี่ยวคับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ 
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวคับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่น 
คำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแกํไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 
ได ้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขฮต้งกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอให้ผู้นั้นมี 
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบรัน นับแต่รันได้รับแจ้งคำสงไม่ 
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด  ๆ ให้ 
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้คับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้บ ุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีส ิทธิดำเน ินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้ 
แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก,กรรมแล้วได้

หมวด ๔
เอกสารประว ัต ิศาสตร ์

ม าตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบ 
กำหนดตามวรรคสองนับแต่รันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ 
ให้ประชาซนได้ศึกษาคันคว้า

กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี 

กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดํในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชนํไนการ 

ใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาคันคว้าตามที่จะตกลงคับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร

(๒) หน่วยงานของรัฐเห ็นว่า ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการนั้น ย ังไม ่ควรเป ิดเผย โดยมีคำสั่ง 
ขยายเวลากำคับไว้เป็นการเฉพาะรายคำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกิน 
คราวละห้าปีไม่ได้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม,เป ีดเผยจนเกินความจำเป ็นให ้เป ็นไปตาม 
หล้กเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



บทบัญญัติตามมาตรานี้ม ิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ 
กำหนดให้,หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้โดยไม'ต้องเก็บรักษา

หมวด ๕
คณ ะกรรมการข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ

มาตรา ๒๗ ให้'มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซ่ึง 
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต ่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง 
พ าณ ิชย ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ 
สภาความมนคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนายการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการ 
สำน ักงบประมาณ และ ผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิอ ื่นจากภาคร ัฐและภาคเอกชน ซ ึ่งคณ ะร ัฐมนตร ีแต ่งต ั้งอ ีก เก ้าคน เป็น 
กรรมการ

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป ็น 
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ด้งต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแลและให้คำแนะน่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน 

ของรัฐในการปฏิบ้ติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให ้คำปร ึกษาแก ่เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐหร ือหน ่วยงานของร ัฐเก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิตามพระราช 

บัญญัติน ี้ ตามที่ได้รับคำขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญ้ตินี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญฌูตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม 

ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งดามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่รันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ ึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ 

หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย



(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได ้ร ับโทษจำค ุกโดยคำพ ิพากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก เว ้นแต ่เป ็นโทษสำหรับความผ ิดท ี่ได ้ 

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ม าดรา ๓ ๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม,น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไปอาจปฏิบัติ 

หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท,'าคัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
ม าด รา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสารหรือ

พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ ไม่ว่าจะเป็น

กรณ ีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ ้าผ ู้ม ีคำขอไม่เช ื่อว ่าเป ็นความจริงและร้องเร ียนต ่อคณะกรรมการตาม 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้ง 
ผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็ดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการ'จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน อย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ ใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ิด เผยข ้อม ูลข ่าวสาร

มาดรา ๓๔ ให ้ม ีคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ็ด เผยข ้อม ูลข ่าวสารสาขาต ่าง  ๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสง 
มิให้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑ ๕ หรือ คำสงไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑ ๗ และ 
คำส่ังไม,แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและการคลัง 
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย

มาตรา ๓ ๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง  ๆ ประกอบด้วย บุคคลตาม 
ความจำเป็น แต่ด้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ 
ผู้ช ่วยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวคับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้



กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ไห้คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสาร โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และ ในการมีคำวินิจฉัยจะ 
มีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้นำความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวิน ิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ อำนาจหน ้าท ี่ของคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารแต ่ละสาขาวิธ ี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓ ๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับ 
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด ๗ 
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๐ ผู่ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สงตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพ้นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าแนหรือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามข้อจำก ัดหรือเง ื่อนไขท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐกำหนดตาม 
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพ าะกาล

มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มีใหํใช้บังดับกับข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้ 
เพื่อให้ปร ะชาชนเข้าตรวจตูไดั แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะไต้กำหนด

มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังดับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวล ิต ยงใจย ุทธ

นายกรัฐมนตรี



ห ม ายเห ต ุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญํตฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี 
โอภาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลซ่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง  ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความ 
เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี 
ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเป็ดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเป็ดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ 
ประ;ทศชาติหรือต่อประโยชน์ท ี่สำคัญของเอกชน ทั้งน ี้ เพ ื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนคงและยังผลให้ 
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน ได้อีกประการหนึ่ง 
ด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญฌูตินี้



คำอธิบายพระราชบัญญ ้ต  ิ
ข้อม ูลข ่าวสารของราชการ  

พ.ศ. น)๕๔๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้1ว ้.ณ  วันที่ ๒ ก ันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็น'ปีที่ ๕๒ ในรัชกาล{โจจุบ ัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มิพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้
คำอธ ิบ าย
พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนใน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปรากฏตามเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญ้ติฉบับนี้ ดังนี้
“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญ้ติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาส 

กว ้างขวางในการได ้ร ับข ้อม ูลข ่าวสารเก ี่ยวก ับการดำเน ินการต ่าง  ๆ ของรัฐเป ็นส ิ่งจำเป ็น เพ ื่อที่ประชาชนจะ 
สามารถแสดงความคิดเ'ห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความ 
เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี 
ข ้อยกเว้นอ ันไม ่ต ้องเป ิดเผยท ี่แจ ้งช ัดและจำก ัดเฉพาะข ้อม ูลข ่าวสารท ี่หากเป ็ดเผยแล ้วจะเก ิดความเส ียหายต ่อ 
ประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญชองเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มนคงและจะยังผลให้ 
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย 
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมคัน จึงจำเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

มาต ่รา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ค ำอธ ิบ าย
พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้เป ็น กฎ ห ม ายท ี่ตราข ึ้น ให ม ่ท ั้งฉบ ับ  ม ได ้เป ็น กฎ ห ม ายท ี่แก ใข เพ ิ่ม เต ิม  จึง 

เร ียกข ึ้อ เต ็ม เป ็นฉบ ับใหม ่
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้โช้บังคับเมื่อพันกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป



๑ ๔

!

ค ำอ ธ ิบ าย
พระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลปาวสารของราชการ ่ พ.ศ. 13๕๔0 ประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา 

ฉ บ ับ ก ฤ ษ ฎ ีก า เล ่ม  ๑ ๑ ๔ ตอนท ี่ ๔๖ ก เม ื่อว ัน ท ี่ ๑๐ ก ัน ย าย น  ๖๔๔๐ แ ต ่ย ังไ ม ่ม ีผ ล บ ังค ับ ใช ้เพ ราะ ต าม  
พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิน ี้ก ำห น ด ให ้ม ีผ ล ใช ้บ ังค ับ เม ื่อ พ ้น เก ้าส ิบ ว ัน น ับ แ ต ่ว ัน ป ร ะ ก าศ ใน ร าช ก ิจ จ าน ุเบ ก ษ า 
เป็นต้นไป ด ังน ั้น  เม ื่อน ับต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑๐ ก ัน ยายน  โฮ๔๔๐ ท ี่ประกาศพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ใน 
ราชก ิจจาน ุเบ กษ า จ ึงไปครบเก ้าส ิบว ันในวันท ี่ ๘ ธ ันวาคม ๖๔๔๐ และเร ิ่มม ีผลใช ้บ ังค ับต ั้งแต ่ว ันท ี่ 
๙  ธ ันวาคม ๖๔๔๐ เป็นต้นไป

ม าต รา ๓ บรรดากฎหมาย กุฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้!ข้พระราชบัญญัตินี้แทน 

คำอธ ิบ าย
น ับ ฺต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๙  ธ ันวาคม ๖๔๔๐ เป็น่ต้นไป การปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับ เร ื่องข ้อม ูลข ่าวสารของ 

ราช ก ารจะต ้องเป ็น ไป ตาม บ ท บ ัญ ญ ัต ิใน พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิข ้อ ม ูลข ่าวส ารข องราช การ พ.ศ. ๖๔๔๐ บรรดา 
กฎห มาย กฎ ระเบ ียบ และข้อบ ังค ับอื่น  ๆ ท ี่บ ัญ ญ ัต ิเก ี่ยวก ับ เร ื่องข ้อม ูลข ่าวสารของราชการไม,ว ่าจะ 
สอดคล ้องหร ือข ัดหร ือแย ้งก ับท ี่บ ัญ ญ ัต ิไว ้ในพระราชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๖๔๔๐ จะ 
น ำม าใช ้บ ังค ับ อ ีก ม ีไต ้จ ะ ต ้อ งใช ้บ ท บ ัญ ญ ัต ิใน พ ระ ราช บ ัญ ญ ัต ิข ้อ ม ูล ข ่าวส ารข อ งราช ก าร  พ .ศ. ๖๔๔๐ 
แทน

ม าดรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ■ๆ ไม่ว่า 

การสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด  ๆ และไม,ว่าจะได้จัดทำไว้!นรูปของ 
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล 
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

“เจาหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบีติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 

การศึกษา ฐานะการเงน ประว้ติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทึางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมี 
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นฺบันทึกลักษณะเสียงของคน 
หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม,สัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ 

นิติบุคคล ตังต่อไปนี้ . .
(๑) บรืษ้ทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถึอให้ถือ 

ว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ



(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๓) .สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็น

คนต่างด้าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือ 

ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนด้งกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้บ ัญ ญ ัต ิคำน ิยามไว ้รวม ๗ คำ ด ังน ี้
คำว่า “ข้อมูลข่าวสาร” พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้กว้างขวาง 

มากเพื่อให้ครอบคลุมถึง
๑. ทุกสิ่งทุกอย่างที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด  ๆ ซึ่งอาจจะเป็น 

อะไรก็ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ กระดาษ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ
๒. การส ื่อความหมายน ั้นจะปรากฏโดยสภาพของส ิ่งน ั้น เอง เช ่น พ ิมพ ์ข ้อความไว้ในแผ่น 

กระดาษ เป็นด้น หรือบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลก็ตาม การสื่อความหมายด้งกล่าว หมายถึง การที่ได้จ ัดทำไว้ 
ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงลงใน 
แถบวีดีทัศน์หรือแถบบันทึกเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์■ ตลอดจนวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ 
ได ้ ซึ่งน่าจะรวมไปถึงการสื่อความหมายด้วยอักษรเบรลล์ด้วย

คำว ้า “ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ” จะต ้องหมายความถ ึง “ข้อม ูลข ่าวสาร" ตามคำจำก ัดความท ี่ 
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีลักษณะสำคัญด้งนี้

๑. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในครอบครองหรือความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง 

หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยึดถือครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้น จึงจะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือ
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ข้อมูล 

ข่าวสารนั้นอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่น แต่หน่วยงานนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
ก็ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นกัน • -

'๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐก็ได้

คำว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความถึง หน่วยงานใด  ๆ ของรัฐทุกประเภท ยกเว้นศาล ในส่วนที่ 
เก ี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี จะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่

๑. กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เป็นด้น -

๒'. ' ส่วนราชการลังกัดรัฐสภา
๓. ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี -



๔. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถ ัมภ ์
สมาคมวิศวกรรมสถานแพ่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

๕. รัฐวิสาหกิจ
๖. หน่วยงานอิสระของรัฐ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๗. หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทุรวง

คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน 
ขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คำว่า “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความถึง "ข้อมูลข่าวสาร” ตามคำจำกัดความที่บ ัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะต้วฃองบุคคลทั้งผู้'ที่ถังมีชีวิตอยู่ และผู้'ที่ถึงแก่กรรมแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงนิติบุคคลแต่อย่างใด

คำว่า “คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๒๗ และ 
คณะกรรมการนี้ม ีอำนาจหน้าที่รวม ๗ ป ระการตาม ม าตรา๒ ๘ แพ่งพระราชบญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐

คำว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง จะต้องเป็น
๑. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
๒. นิติบุคคล ๕ ประเภทดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว รวมทั้งใบหุ้นชนิดออก 
ให้แก่ผู้-ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถึอ

(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(๔) นิติบุคคลที่มีผู้จ ัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว สำหรับนิติบุคคลตาม 

(๑) (๒) และ (๓) ต่างเป็นคนต่างด้าวตามคำจำถัดความอยู่แล้ว
(๕) นิติบุคคลตาม (๑).(๒) (๓) และ (๔) ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิกหรือ' 

มีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนด้งกล่าวเป็นคนต่างด้าวด้วย
ม าต รา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อ

ปฏิษัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใพ่ใช้บังคับได้
คำอธ ิบ าย
นายกร ัฐมน ตร ีต ้องด ูแลให ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้และม ีอำน าจท ี่จะออก 

กฎ กระท รวงเพ ื่อป ฏ ิบ ัต ิตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ม าต รา ๙  วรรคสี ม าต รา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๒) ม าต รา ๒๒ 
วรรคหนึ่ง ม าตรา ๒๔ วรรคสอง ม าตรา ๒๔ วรรคห ้า และมาตรา ๒๖ วรรคสี แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้ 
กฎกระทรวงด ังกล ่าวจะต ้องประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษาก ่อนจ ึงจะให ้บ ังค ับไต ้

ม าตรา ๖  ให้จัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบ้ตงานเกี่ยวถับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ 
คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก่เอกชน 

.เกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติน ี้



คำอธ ิบ าย
ม าต ราน ี ได ้กำห น ดให ้ม ีส ำน ักงาน ดณ ะกรรมการข ้อม ูลข ่าวส ารของราชการ ม ีฐานะเป ็นกอง 

ส ังก ัดสำน ักงานปล ัดสำน ักนายกร ัฐมนตร ี ม ีห น ้าท ี่ด ้งน ี้
๑. ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
๒. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
๓. - ให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบ้ติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การเป ีด เผยข ้อม ูลข ่าวส าร

คำอธ ิบ าย
บ ท บ ัญ ญ ัต ิใน ห มวดน ี้เป ็นบ ท บ ัญ ญ ัต ิว ่าด ้วยการเป ีด เผยข ้อม ูลข ่าวสาร

ม าตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(๓) สถานที่ต ิดต่อเพ ื่อขอรับข้อม ูลข ่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับ หน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเปีนการทั้วไป ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารใดที่ไต้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ ้าม ีการลงพิมพ ์[น- 
ราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฎิบ้ตตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรือจำหน่าย 
จ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงายขอ่งุรัฐแห่งนั้นตามที่เห้นสมควร

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังต่อไปนี้!ปลงพิมพ์ 

ในราชกิจจานุเบกษา
๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำโครงสร้างและ 

องค์ประกอบในการจัดองค์ก่รฃองหน่วยงานให้ประชาชนไต้รับรู้โดยอาจจะจัดทำเป็นแผนผังประกอบด้วยก็ไต้
๒. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน หน่วยงานของรัฐจะต้องสรุปอำนาจหน้าที่โดย 

ตรงของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนไต้รับรู้ว่ารับผิดชอบงานใดบ้าง รวมตลอดถึงขั้นตอนการดำเน ินงานนั้น  ๆ
ด้วย 1

๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ จะต้องมี 
รายละเอียดที่สามารถติดต่อไต้โดยสะดวก เช่น สถานที่ทั้ง เลขที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
หมายเลขโทรคัพท์ หมายเลขโทรสาร ฯลฯ



๔. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีฃึ้นโดยมีสภาอย่างกฎเท่านั้น กล่าวคือจะต้องมีสภาพบังคับให้ถือปฏิบัติด้วย ถ้าไม่มี 
สภาพบังคับอย่างกฎ ไม่ต้องนำลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลเป็นการทั้วไปต่อเอกซนที่เกี่ยวข้อง 
หมายความว่า ถ้าบังไม่ไต้ลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม,เป็นคุณแก่ผู้[ดไม่ไต้ เว้นแต่ 
ผู้นั้นจะได้รู้ถืงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร ตามนัยมาตรา ๘

๕. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งไปลงพิมพไนราชกิจจานุเบกษา

ข้อยกเว้น ถ้าข้อมูลข่าวสารใดไต้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้วและมีการ 
ลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐไต้ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ 
นั้น  ๆ ไปลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษาแล้ว

นอกจากห น ่วยงานของร ัฐจะต ้องส ่งข ้อม ูลปาวสารของราชการ ๕ ประเภท ด ังกล ่าวข ้างต ้นไป 
ล งพ ิม พ ์ไ น ร าช ก ิจ จ าน ุเบ ก ษ าแ ล ้ว  ห น ่ว ยงาน ข อ งร ัฐ ม ีห น ้าท ี่ต ้อ งรว บ รว ม แ ล ะ จ ัด ข ้อ ม ูล ข ่าว ส ารท ั้ง  ๕ 
ประเภทด ังกล ่าว ไ ว ้เผ ยแ พ ร ่เพ ื่อ ข ายห ร ือ จำห น ่าย จ ่ายแ จก ก ็ไ ต ้ณ  ท ี่ทำการของหน ่วยงานของร ัฐแห ่งน ั้น  
โดยให ้อย ู่ในด ุลพ ิน ิจว ่าจะขาย หร ือจ ่ายแจกตามท ี่เห ็น สมควร

ม าตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้าบังไม'ไต้ลงพิมพ์[น
ราชกิจจาน ุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู่ใตไม่ไต้ เว้นแต่ผู้นั้นจะไต้รู้ถืงข้อมูลข่าวสารนั้นตาม 
ความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 

คำอธ ิบ าย
ข ้อ ม ูลข ่าวส ารของราชการท ี่เป ็น กฎ มต ิคณ ะร ัฐมน ตร ี ข ้อบ ังด ับ คำส ั่ง ห น ังส ือ เว ียน  ระเบ ียบ 

แบบแผน นโยบาย หร ือการต ิความ ท ี่จ ัดให ้ม ีฃ ึ้นโดยม ีสภาพอย่างกฎ ล ้าย ังไม ่ไต ้ลงพ ิมพ ์ใน 
ราช ก ิจจาน ุเบ กษ า จะนำมาใช ้บ ังด ับในทางท ี่ไม ่เป ็นค ุณ แก ่ผ ูใดไม ่ไต ้ เว ้นแต ่ผ ู้น ั้นจะไต ้ร ู้ถ ึงข ้อม ูลข ่าวสาร 
น ั้น ตาม ความเป ็น จร ิงมาก ่อน แล ้วเป ็น เวลาพ อสมควร

ม าต รา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให ้ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ ท ั้งน ี้ ตามหล้กเกณฑ์และวิธ ีการที่คณะกรรมการ 
กำหนด

(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวิน ิจฉัยที่ม ีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษ่าตาม
มาตรา ๗ (๔)

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำล้งดำเนินการ
(๔) คู่มีอหรือคำสั่งเกี่ยวคับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ

เอกชน
(๕) ส ิ่ง พ ิม พ ์ท ี่ได ้ม ีก าร อ ้าง อ ิงถ ึงต าม ม าต ร า ๗  วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีสักษณะเป็นการผูกขาดดัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนคับเอกชนใน 

การจัดทำบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี



ทังนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร ที่น่ามาใช่ในการพิจารณาไว้ด้วย 
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่จ ัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ ้าม ีส ่วนท ี่ต ้องห ้ามม ิให ้เป ีดเผยตาม 
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกาศอื่นใด ที่ไมีเป็นการเปีดเผยข้อมูล - 
ข่าวสารส่วนนั้น

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม,ก็ตาม ย่อมฺมีสีทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มี 
คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เร ียกค่าธรรมเน ียมในการน ั้นก็ได้ในการนี้ให ้คำน ึงถ ึงการช่วยเหลือผู้ม ีรายได้ 

- น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะทัญฌูตไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้สำหรับให้ประชาชน 

เข้าตรวจลูได้อย่างน้อย ๘ ประเภท ตังต่อไปนี้
๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ถ้ามีผลเฉพาะต่อทางราชการหรือเป็น

การดำเนินงานภายในส่วนราชการที่ไม,เกี่ยวข้องกบเอกชน หรือไม่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ก็ไม่อยู่ในทังตับมาตรา 
นี้รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยตังกล่าวด้วย

๒. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายจะต้องลงพิมพ็ในราชกิจจานุเบกษา เพราะมีได้จัดให้มีขึ้น
โดยมีสภาพอย่างกฎ ตามมาตรา ๗ (๔)

๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีท ี่กำลังดำเน ินการ ซ ึ่งหน่วยงาน 
ของรัฐจะต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี

๔. คู่มือห่รือคำสั่งกี่ยวกบวิธิปฏิทัติงาน'ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ1ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เอกชนได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเปีดเผย

๕. สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว และ
มีการลงพิมพ์[นราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

๖. สัญญา ๓ ประเภท ได้แก่ 
๖ .๑  สัญญาสัมปทาน
๖.๒ สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

' ๖.๓ สัญญาร่วมทุนทับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๗. มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติ 

ตังกล่าว ถ ้าม ีรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น่ามาใช่ในการพิจารณาจะต้องระบุ 
รายชื่อของรายงาน หรือข้อมูลข่าวสำรนั้น  ๆ ไว้ด้วย

๘. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้กำหนดต่อไป 
ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้ง ๘ ประการตังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

เข้าตรวจลูได้ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวทับการ
จ ัด ให ้ม ีข ้อ ม ูล ข ่าว ส าร ข อ งร าช ก าร ไว ้ให ้ป ร ะซ าช น ,เข ้าต ร ว จ ด ู ลงจ ันท ี่ ๒ ๔  ก ุม ภ า พ ิน ธ ์ ๒ ๕ ๔ ๑  ไ ด ้ก ำ ห น ด ให ้
หน่วยงานของรัฐต้อง



๒๐

๑. จัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา ๙ ได้สะดวกตามสมควร ตามกำลังบ ุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่ เซ่น จัดให้ห้องสมุด หรือห้องที่ 
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้วเป็นสถานที่สำหรับประชาชนใช้เพื่อการด้งกล่าว

๒. จ ัดทำดรรชน ีท ี่ม ีรายละเอ ียดเพ ียงพอ เช่น มีหมวด หมู' และชื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ประชาชนสามารถค้นหาได้เอง

๓ . ในกรณีที่ม ีความจำเป็นเรื่องสถานที่ หน่วยงานของรัฐจะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ 
ต่างหาก หรือให้บริการ ณ สถานที่แห่งอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูล 
ข่าวสารที่แยกเก็บไว้ที่อื่นมาให้ประชาชนตรวจดู

๔. ในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐก็ได้ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความสะดวก 
ของประชาชนด้วย

๕. หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ท ี่ห ้องสมุดของหน่วยงานอื่นหรือของเอกชนที่ต ั้งอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูแทนก็ได้

ข้อยกเว้นของมาตรา ๙ ที่ต้องห้ามมีให้ราชการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการมีอยู่ ๓ กรณี คือ
๑. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตาม

มาตรา ๑๔
๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามาตรา ๑๕ (๑) -  (๗) เช่น การ

เป ิดเผยจะก่อให ้เก ิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงใน 
ทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รายงานการแพทย์หรือ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ 
เป ิดเผย หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเป็ดเผยต่อผู้อื่น รวมถึงข้อมูล 
ข่าวสารของราชการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

๓ . ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๑) -  (๘) ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมีให้ 
เป ิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใตที่ไม,เป็นการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น

นอกจากนี้ มาตรานี้ย ังกำหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า บุคคลไม่ว่าจะเป็นผ้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้เสีย 
หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ต่างมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนา ที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูล 
ข่าวสารตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้ อย่างไรก็ตาม แม้บุคคลจะมีสิทธิด้งกล่าว แต่ในกรณีที่สมควร หน่วยงานของ 
รัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความ 
เห็นชอบแล้ว ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้'มีรายได้น้อยประกอบด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ 
เป็นอย่างอื่น

กรณีคนต่างด้าวจะมีสิทธิขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ เพียงใดจะต้องเป็น 
ไปตามที,กำหนดในกฎกระทรวง

ม าตรา ๑๐ บทบ ัญ ญ ัต ิมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม ่กระทบถึงข ้อม ูลข ่าวสารของราชการท ี่ม ี 
กฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่ หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น



คำอธิบาย
มาตรานี้ กำหนดเป็นข้อยกเว้นเพื่อป้องกันปัญหาที่หากจะมีกฎหมายอื่นกำหนดเรื่องการเผยแพร่ 

เป ิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น แตกต่างจากที่พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้ใน 
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ หน ่วยงานของร ัฐก ็จะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายน ั้น   ๆ ท ั้งน ี้ เพราะเจตนารมณ ์ของ 
กฎหมายสอดคล้องกันในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ม าตรา ๑ ๑  นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพิในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่ม ีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล 
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้น ั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ด ้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้ 
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฃอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้น ั้นขอจำนวนมาก 
หรือปอยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ 
จัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ม ีอยู่ 
แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช้เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวมหรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น 
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบ การบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 
ระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ข้อนั้นมิใช่การแสวงหา 
ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ 
แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้

บทบัญฌูตวรรคสามไม,เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ 
ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

ให้นำความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บ ังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ 
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กล่าวถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ๔ ลักษณะ ได้แก่
๑. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพิในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีอยู่ ๕ ประเภทตามมาตรา ๗ 
๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งมีอยู่ ๘ ประเภทตามมาตรา ๙ 
๓ . ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ซ ึ่งได้แก่เอกสารประจัต ิศาสตร์

ตามมาตรา ๒๖
๔. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ ซึ่งมีลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 
นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ๑ ๒ และ ๓ ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารของราชการตาม 

๔ ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฃอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวน 
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม,มีเหตุผลอันสมควร หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ 
หรือไม่จัดหาให้ภายในเวลาอันสมควรก็ได้

การจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้ฃอนั้น หากข้อมูลข่าวสารของราชการใด มีสภาพที่อาจ 
บ ุบ ส ล า ย ง ่า ย  ห น ่ว ย ง าน ข อ ง ร ัฐ จ ะ ข อ ข ย าย เว ล าใน ก าร จัดห าใหห้ ร ือ จ ะ จัดทำส ำ เน าให็ใน ส ภ า พ อ ย ่า ง ห น ึ่ง อ ย ่า ง ใด 
เพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมลข่าวสารนั้นก็ได้



ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามมาตรานี้ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว 
ในสภาพที่พร้อมจะให้ไต้มิใซ้เป็นกรณีที่จะต้องจ'ดทำ ว ิเคราะห ์จำแนก รวบรวม หรือจัด'ให้มีขึ้น'ใหม่ ท ั้งน ี้ เพื่อ 
เป็นการลดภาระของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นกรณีที่เป็นการแปรสภาพจากข้อมูลข่าวสารที่ปันทึกไว้ในระบบการ 
ปันทึกภาพ เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด เพื่อให้เป็นเอกสาร อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้จะต้องเป็น 
ไปตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด แต่ถ ้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่า กรณีที่ฃอนั้นมิใช้ 
การแสวงหาประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกซองสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็น 
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ไต้ และไม่เป็นการต้องห้ามถ้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ แต่จะต้องเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ , 
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น

การจัดหาข้อมูลขาวสารตามมาตรานี้.จะต้องอยู่ภายใต้ปังดับมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรค 
สี่โดยอนุโลมดังนี้

๑. ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมีให้เป็ดเผย เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ ก่อให้เกิดความ 
เส ียหายต ่อสถาบ ันพรฺะมหากษัตริย ์ ตามมาตรา ๑๔ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ีล ักษณะอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท ี่ของรัฐอาจมีคำสงมิให้เป ็ดเผยตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗) จะต้องลบ 
หรือดัดทอนหรือทำโดยประการอื่นที่ไม่เป็นการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น

๒. บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไต้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอ 
สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องได้

๓. หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะวาง 
หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู การขอสำเนา หรือการขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูล 
ข่าวสารก็ได้โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ม ีรายได้น้อยประกอบด้วย เว้นแต่จะมิกฎหมาย 
เฉพาะปัญฌู้ติไว้เป็นอย่างอื่น

๔. คนต่างด้าวจะมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ม าต รา ๑ น) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสาร 
ที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความ 
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตามให้หน่วยงานของรัฐที่ร ับคำขอให้คำแนะน่าเพ ื่อไปยื่นคำขอต่อ 
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงาน 
ของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห ้ามการเป็ดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงาน 
ของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสุงต่อไป

คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดถึงวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่มิใช้เจ้าของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม 

มาตรา ๑๑ หากมีผู้ยื่นคำขอข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง 
หรือส่วนสาขา หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอดำเนินการดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่ผู้ย ื่นคำขอให้ไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
โดยไม่ชักช้า



๒. ถ้าเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัตทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและได้
ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดในมาตรา ๑๖ กล่าวคือ เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการให้ส ่งคำขอนั้นให้ หน่วยงาน่ของรัฐผู้ล ัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณา 
เพื่อมีคำสั่งตอไป

ม าตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ลัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่ลัดข้อมูล 
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่ลัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าแน 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าข้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอัน 
สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม 
มาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไมีรับฟังคำกัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่ลันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่ม ีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดสิทธิของบุคคลและหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชองราชการ ไว้ด้งนี้ 
๑. บุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อมีกรณีที่หน่วยงานของรัฐ

ไม่ดำเนินการด้งต่อไปนี้ - . '
๑ .๑  ไม่ลัดพิมพ์ข้อมูลข่าวลกรของราชการในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๑)-(๕)
๑.๒ ไม่ลัดข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู ตามมาตรา ๙ (๑ )-(๘ )
๑.๓ ไม่ลัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ตน ตามมาตรา ๑๑ 
๑.๔ ฝ่าผืเนหรือไม่ปฏิบ้ติตามพระราชบัญฌูตินี้ 

'๑ .๕  ปฏิบัติหน้าที่ล่าข้า
๑.๖ เห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๒. บุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกรณีด้งต่อไนี้ 
๒.๑ การมีคำสั่งมีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวม ๗ ลักษณะ ตามมาตรา ๑๕
๒.๒ คำส ั่งไม ่ร ับ ฟ ังคำก ัดค ้าน กรณ ีท ี่การเป ิด เผยข ้อม ูลข ่าวส ารของราชการใดอาจกระทบ ถ ึง 

ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ตามมาตรา ๑๗
๒.๓ คำส ั่งไม ่แก ้ไขเปล ี่ยนแปลงหรือลบข ้อม ูลข ่าวสารส ่วนบ ุคคล โดยย ื่น คำอ ุท ธรณ ์ต ่อค ณ ะ 

กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่
๓. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน้าที่ท ี่จะต้องพิจารณาคำร้องเรียนของบุคคลที่ใช้ 

ส ิทธิร้องเรียนตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่ว้นที่ได้รับคำร้องเรียนหากมีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลา. 
ออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๖๐ วัน



๒ ๔

หมวด ๒
ข้อม ูลข ่าวสารท ี่ไม,ต ้องเป ีด เผย

คำอธ ิบ าย
บทบัญญ ัต ิในหมวดน ี้เป ็นบท่บ ัญญ ัต ิว ่าด ้วยข ้อม ูลข ่าวสารท ี่ไม ่ต ้องเป ิดเผย จึงเป ็นข้อยกเว้นฃองํ

หมวด ๑
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จะเปิดเผยมิได้
คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดว่า ห ้ามม ิให ้เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการท ี่อาจก ่อให ้เก ิดความเส ียหายต ่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดด้งต่อไปนี้ 

หน่วยงานของรัฐ หรือเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐอาจมีคำส ั่งม ิให ้เป ิดเผยก็ได ้โดยคำน ึงถึงการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

(๑) การเป ็ดเผยจะก่อให ้เก ิดความเส ียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความมนคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสีทธิภาพหรือไม่อาจ
สำเร็จตามวัตถุประสงคํได้ไม ่ว ่าจะเกี่ยวกับการฟ้องฺคตี การปีองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้
ไม ่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำ 
ภายในด้งกล่าว

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ 

รุกลํ้าสีทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา 

โดยไม่ประสงคํให้ทางราชการน่าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำสั่งม ิให้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่ 
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำด้บสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ฃออาจอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำนดในพระราชบัญญัตินี้

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่าเมื่อคำนึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ 

และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดด้งต่อไปนี้ก็ได้



๑. จะเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อประเทศชาติ เช่น หากเป ็ดเผยจะก่อให้เก ิดความเสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

๒. จะทำให้การบังพับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม,อาจสำเร็จตามสัตถุประสงค้ได้ เช่น การออก
กฎหมายปล่อยค่าเงินลอยตัว เป็นตัน หากมีผู้ใดได้ทราบข้อมูลข่าวสารก่อนการบังคับใช้กฎหมายย่อมเสื่อม 
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการ 
รู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

๓. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด อาจมีคำส่ัง 
ม ีให้เป ็ดเผยได้ ยกเว ้นรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช่ในการทำความเห็น 
หรือคำแนะนำภายใน

๔. จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้หนึ่งผู้ใด
๕. หากเป็ดเผยจะเป็นการรุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร เช่น รายงานการแพทย์ และข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคล
๖. มีกฎหมายคุ้มครองมีให้เป็ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องนั้น หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี

ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค็ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
๗. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
นอกจากนั้น มาตรานี้ยังกำหนดไว้ด้วยว่า การสั่งมิให้เป็ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องระบุว่า 

เป็ดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะสาเหตุใด ทั้งนี้ จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดเพิ่มเติมด้วย 
ก็ได้ และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามลำดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ฃออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ 
กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ ๖  เพ ื่อให ้เก ิดความช ัดเจนในทางปฏ ิบ ัต ิว ่าข ้อม ูลข ่าวสารของราชการจะเป ิดเผยต ่อ 
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามีให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการ 
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความสับของทางราชการ

ค ำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิปัตว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม,
เพียงใด ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง และสมควรจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อรักษามีให้ข้อมูลข่าวสารนั้นรั่วไหล ทั้งนี้จะต้อง 
เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความสับของทางราชการ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ระเบียบว่า 
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๑๗ ในกรณ ีท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐเห ็นว ่า การเป ็ด เผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการใดอาจ 
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้ 
เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าว้นน้บแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง 
ประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบ



ในกรณีที่ม ีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปีตเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
มิไต้จนกว่าละล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารไต้มิคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นไต้ แล้วแต่กรณี 

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ 

กระทบถึงประโยชน์ไต้เสียของผู้อื่น ไว้ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแจ้งให้ผู้ที่อาจถูกกระทบถึงประโยชน์ไต้เสียของตนดังกล่าวไต้ทราบว่า 

จะมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวคับผู้นั้น
๒. การแจ้งดังกล่าวข้างต้น จะต้องแจ้งด้วยว่าขอให้ผู้ท ี่อาจถูกกระทบถึงประโยชน์ ไต้เสียของตน 

ต้องเสนอคำคัดค้านภายในเวลาอันสมควรตามที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้ง
๓ . ถ้ามีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาคำคัดค้าน และแจ้งผลการพิจารณาให้ 

ผ ู้ค ัดค้านทราบโดยไม่ช ักข้า แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 มิไต้กำหนดแน่นอนว่า 
ภายในกี่ว ัน กรณีจึงอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิไต้

๓.๑ จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ ๑๕ วัน น้บแต่วันที่ผู้คัดค้านไต้รับแจ้งคำสั่งไม่
รับฟังคำคัดค้าน ตามมาตรา ๑๘ หรือ

๓.๒ จนกว่าคณะกรรมการการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นไต้

นอกจากนั้น ยังไต้กำหนดสิทธิของผู้ที่อาจถูกกระทบถึงประโยชน์ไต้เสียของตนจากการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารของราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า จะมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจ
กระทบถึงประโยชน์ไต้เส ียของตน หรือผ ู้ท ี่ทราบว ่าการเป ิด.เผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง 
ประโยชน์ไต้เสียของตน ผู้นั้นมีสิทธิเสนอคำคัดค้านเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบภายในเวลา 
อันสมควรตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้ง

๒. ถ ้าเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐม ีคำส ั่งไม ่ร ับฟ ังคำคัดค ้าน ผู้ค ัดค ้านอาจอุทธรณ ์คำสั่งต ่อคณะกรรมการ 
วิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑ ๕ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งคำสั่งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๘

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมีให้เป ิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔  หรือ 
มาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ไต้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไต้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นคำอุทธรณ์ 
ต ่อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่ง ดังนี้



๒ ๙

๑. มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาปันพระมหากษัตริย์
ตามมาตรา ๑๔ หรือ

๒. มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การเป ิด เผยจะก ่อให ้เก ิดความเส ียห ายต ่อความม ั่นคงของประเทศ ความสัมพ ันธ์

ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิดเผยจะทำให้การปังดับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตาม

วัตถุประสงคใต้ไม่ว ่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้ 
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดีาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใข่ในการทำความเห็น หรือ 
คำแนะนำภายในดังกล่าว

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดลันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งกๅรเปิดเผยจะเป็นการรุกลาสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม,สมควร

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ิกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้
ให้มาโดยไม่ประสงคํให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

(๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๑๕ หรือ
๓. ไม ่ร ับฟ ังคำด ัดค ้านของผู้ม ีประโยชน ์ได ้เส ียจากการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการตาม

มาตรา ๑๗
ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่'วัน'ท่ีได้'รับ 

แจ้งคำสั่งนั้นโดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ม าตรา ๑ ๙  การพ ิจารณ าเก ี่ยวก ับ ข ้อม ูลข ่าวส ารท ี่ม ีคำส ั่งม ิให ้เป ิด เผยน ั้น  ไม ่ว ่าจะเป ็นการ 

พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้อง 
ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด■ ที่ไม่จำเป็นแก่การพิจารณา และใน 
กรณีที่จำเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ไดั 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสาร หรือศาลก็ตาม จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผย โดย 
๑. มิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จำเป็นแก่การพิจารณา และ 
๒. 'จะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ไดัในกรณีจำเป็น 

มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมิความรับผิดตรมกฎหมายใด ให้ 
ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไต้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖



(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมี 
คำสั่งให้เป็ดเผยเป็นการทวไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคลและคำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการ 
กำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้

การเป ็ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม,เป ็นเหต ุให ้หน ่วยงานของรัฐพ ้นจากความรับผิดตาม 
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีด้งกล่าว 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม,ต้องรับผิดในการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารใด  ๆ ของ 

ทางราชการ แม้จะเข ้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใตก็ตาม ท ั้งน ี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว ่า เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไต้กระทำไปโดยสุจริตในกรณีด้งต่อไปนี้

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ม ีล ักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗)
ได้แก่

(๑) การเป ิดเผยจะก ่อให ้เก ิดความเส ียหายต ่อความน ั้นคงของประเทศ ความสัมพ ันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความนั้นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือ ไม่อาจสำเร็จตาม
วัตถุประสงคํไต้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ 
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น่ามาใช้ในการทำความเห็นหรือ 
คำแนะนำภายในด้งกล่าว

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ้าส ิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี

ผู่ให้มาโดยไม่ประสงค็ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
(๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการด้วย

๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗)
ตามที่กล่าวข้างต้น และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ไต้กำหนดไว่ในกฎกระทรวงมีคำสั่งให้เปิดเผย ซึ่งการสั่ง 
เปิดเผยด้งกล่าวแบ่งไต้เป็น ๒ กรณี คือ

(๑) เปิดเผยเป็นการทั้วไป
(๒) เปิดเผยเฉพาะบุคคล

การสั่งให้เปิดเผยด้งกล่าว จะกระทำเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้งต่อไปนี้ก ็ไต้
(๑) เพื่อประโยชน์อันสำต้ญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชีวิต ร่างกาย

สุขภาพ หริอ



(๒) เพื่อประโยชน์อื่นของบุคคล
นอกจากนี้ คำสั่งให้เปิดเผยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะต้องกระทำโดย - 
สมควรแก่เหตุ

ในการนี้ หากคำสั่งดังก'ล่าวจะกำหนดให้มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ขอมูลข่าวสารนั้นตามความ 
เหมาะสมก็ได้

อย่างไรก็ตาม แม ้การเป ิดเผยข้อมูลข ่าวสารของทางราชการดังกล่าวข้างดัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ 
ต้องรับผิด แต่ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกล่าวไป
ใ/เ V1เดั .

หมวด ๓
ข ้อม ูลข ่าวสารส ่วนบ ุคคล

ค ำอธ ิบ าย
บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ม าตรา โอ๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่ม ีส ัญชาติไทย 
และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า “บุคคล” แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้ 
๒. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

มาตรา ๒๒ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ หน่วยงาน'ของ์'รัฐ 
แห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง 
การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ 
ดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า ตามที่กำหนดไว่ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล 

ข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดพิมพ้ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก่ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับประเภทของ 
บุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ ประเภทของระบบข้อ่มูลข่าวสารส่วนบุคคล ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ วิธีการขอ 
ตรวจดูข ้อม ูลข ่าวสารของเจ้าของข้อมูล วิธีการขอให้แก่ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล ตาม 
มาตรา ๒๓ (๓) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) นั้น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่จะได้กำหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ



๓ ๐

เงื่อนไฃที่มิให้นำบทบัญญัติ ตามมาตรา ๒๓ (๓) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วน 
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล่ของหน่วยงานกังกล่าวก็ได้ทั้งนี้ระเบียบกังกล่าวจะต้องไดรบความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อน กล่าวคือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของราชการตามมาตรา ๒๓ (๓) 
กังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและปรับปรุงให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความนั้นคงแห่งชาติ 
และหน่วยงานของรัฐที่ประกาศในกฎกระทรวง จะไต้ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขว่า ไม่ 
ต้องประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกังกล่าว 
ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานนั้นๆก็ไต้.

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงกังกล่าวข้างต้นว่าไม่ต้องนำข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปรับปรุง'ให้'ทันสมัยอยู่เสมอ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งการเปีดเผย 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานกังกล่าว

มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบ้ติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการ -

- ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบกังกล่าวเมื่อหมด 
ความจำเป็น '

(๒) พ ยายามเก ็บขอม ูลข ่าวส ารโดยตรงจากเจ ้าของข ้อม ูล  โดยเฉพาะอย ่างย ิ่งในกรณ ีท ี่จะ
กระทบถึงประโยชน์ไต้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(๓) จัดให้มีการพิมพํในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ เกี่ยวกับสิ่ง
กังต่อไปนี้

(ก) ' ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล

(๔) ตรวจสอบแก ้ไขข ้อม ูลข ่าวสารส ่วนบ ุคคลในความรับผ ิดชอบให ้ถ ูกต ้องอย ู่เสมอ (๕) 
จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อบีองกันมิให้มีการนำไป 
ใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

ในกรณี. ท ี่เก ็บข้อม ูลข ่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให ้เจ้าของข้อมูล 
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และ 
กรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปกัง
ท ี่ใด  ซ ึ่ง จ ะ เป ็น ผ ล ให ้บ ุค ค ล ท ั้ว ไป ท ร าบ ข ้อ ม ูล ข ่าว ส าร น ั้น ได ้ เว ้น แ ต ่เป ็น ไป ต าม ล ัก ษ ณ ะ ก าร ใช ้ข ้อ ม ูล ต าม ป ก ต ิ

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า หน่วยงานของรัรูต้องปภิบีติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมลข่าวสารส่วนบคคล 

กังต่อไปนี้ . - -  '



๑. จะต้องจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยจัดเก็บไว้เท ่าที่เก ี่ยวข้องและจำเป็น 
เพื่อการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเท่านั้น และเมื่อหมดความจำเป็นจะต้องยกเลิกการ 
จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย

๒. การเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน่วยงานของรัฐจะต้องพยายามเก็บข้อมูลข่าวสารจาก
เจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจะกระทบถึงประโยชน์ไต้เสียโดยตรง 
ของบุคคลนั้น

๓. จะต้องจัดพิมพ์ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในราชกิจจานุเบกษา และจะต้องตรวจสอบแก้ไข
ให ้ถ ูกต้องอยู่เสมอเก ี่ยวดับประเภทของบุคคลที่ม ีการเก ็บข้อม ูลไว้ ประเภทขอ่งรฺะ'บบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล

๔. จะต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
๕. จะต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก้ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

เพื่อป้องดันมีให้มีภารน่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บไวไปใชโดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของ 
ข้อมูล

ถ้าเป็นกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า หรือในขณะที่ขอข้อมูลว่า

๑ . - จะนำข้อมูลไป่ใช้เพื่อว้ตถุประสงค็ใด 
๒. ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติเป็นอย่างไร
๓ . การขอข้อมูลนั้น เป ็นกรณ ที ี่เจ ้าของข้อมูลอาจให้ข ้อม ูลโดยความสมัครใจ หรือเป็นกรณีที่ม ี 

กฎหมายบังดับ
นอกจากนี้ ถ้าจะมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด  ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบ 

ข้อมูลข่าวสารนั้นไต้ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย เว้นแต่การจัดส่งข้อมูล 
- ข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด  ๆ ดังกล่าว จะเป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

มาตรา ไอ๔ หน่วยงานของรัฐจะเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ 
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดุยปราศจฺากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ใว้ล่วงหน้า 
หรือในขณะนั้นมิไต้ เว้นแต่เป็นการเป็ดเผยดังต่อไปนี้

(๑) ต ่อเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่น

(๒) เป็นการใช้ข้อมลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมลข่าวสารส่วนบุคคล 
น ั้น  - ข

(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานต้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง  ๆ ซึ่งมีหน้าที่ 
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไม่ให้เป็ดเผยต่อไปยังผู้อื่น

(๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวดับบุคคลใด

(๕) ต ่อ ห อ จ ด ห ม าย เห ต ุแ ห ่งซ าต ิ ก ร ม ศ ิล ป าก ร  ห ร ือ ห น ่ว ย งาน อ ื่น ข อ งร ัฐ ต าม ม าต ร า ๒ ๖  
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจลูคุณค่าในการเก็บรักษา



(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกั่นการฝ่าปีนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
'สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

(๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระรับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล -
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำ 
บัญชีแสดงการเป็ดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้กำหนดว่าห้ามหน่วยงานของรัฐเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล 

ของตน ไม่ว่าจะเป็ดเผยต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยิน่ยอมเป็นหนังสือจาก 
เจ้าของข้อมูลที่ได้!ห่ใว้ล่วงหน้า หรือไดให้!นขณะจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ ยกเว้น การเป็ดเผยในกรณี 
ต่อไปนี้ไม่จำเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะด้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล

๑. - การเป็ดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของ 
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

๒. เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติเพื่อวัตถุประสงค!นการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๓. การเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การสถิติ หรือการสำมะโนต่าง  ๆ

ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้!ม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่นอยู่แล้ว
๔. เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน!นการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่จะทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใด
๕. เป็นการเปิดเผยเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษาต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อรับมอบข้อมูล 
ข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกำหนด ๗๕ ปี สำหรับข้อมูล 
ข ่าวสารของราชการท ี่อาจก ่อให ้เถ ิดความเส ียหายต ่อสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย ์ตามมาตรา ๑๔ หรือมีอายุครบ 
กำหนด ๒๐ ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗)

๖. เป็นการเปีดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการฝ่าปีนหรือไม,ปฏิบ ัต ิตามกฎหมายเพ ื่อการ 
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ทั้งนี้!ม,ว่าจะเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

๗. จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
๘. เป ็นการเป ็ดเผยต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ม ีอำนาจตาม 

กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
๙. เป็นการเปิดเผยในกรณีอื่น-ๆ ตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓) -  (๙) หน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารด้งกล่าว แมไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล แต่จะต้องให้มีการจัดทำบัญชีแสดง 
การเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทร่วง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออก 
ตามความในพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 ลงว้นที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้



๓๓

๑. การจัดทำบัญชีแสดงการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓)-(๙) ดังกล่าว จะ 
ต้องจัดทำสำเนาบัญชีด้วย ๑ ชุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามแบบบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่แนบท้ายกฎกระทรวง และเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ จัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสำเนาบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลให้เป็นระบบกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหน่วยงานของรัฐ และ 
การตรวจสอบของบุคคลที่ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามมาตรา ๒๕ กล่าวคือ บุคคลย่อมมี 
สิทธิที่จะไต้รู้ถ ึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ 
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นไต้ตรวจดู หรือไต้รับสำเนาข้อมูล 
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่'จะต้องห้ามตามที่มีกฎหมายบัญญ้ติไว้

๓. กรณีที่บัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีส่วนที่เห็นควรไม,เปิดเผยแก่
ผู้ฃอตรวจดูหรือยืมอยู่ด้วย หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีที่จะ 
เป ิดเผยก็ไต้ แดอย่างน้อยต้องคงรายการที่แสดงลำดับที่ว ันเดือน ปีที่ฃอตรวจดูหรือขอยืมไว้และให้แสดงเหตุผล 
ท่ีไม,เปิดเผยไว่ในช่องหมายเหตุด้วย

มาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะไต้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น จะ 
ต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นไต้ตรวจดูหรือไต้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ 
บุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเป ิดเผยรายงานการแพทย์ท ี่เก ี่ยวกับบุคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ 
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ไต้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม,ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่น 
คำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก่ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 
ไต้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำฃอต้งกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก่ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอให้ผู้นั้นมี 
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสืบวัน นับแต่วันไต้รับแจ้งคำสั่งไม่ 
ยินยอมแก่ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูล 
ข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องไต้

ให้บ ุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีส ิทธิดำเน ินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้ 
แทนผู้เยาว ์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่ก่รรมแล้วไต้ 

ค ำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่า ยกเว้นข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้งนี้
๑. ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเปิดเผยไม่ไต้ตามมาตรา ๑๔ 
๒. ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ไต้โดยมีลักษณะอย่างใด 

อย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗)
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะไต้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน โดยทำคำขอเป็นหนังสือ แล้วหน่วยงานของรัฐที่ 
ค ว บ ค ุม ด ูแ ล ข ้อ ม ูล ข ่าว ส าร น ั้น จ ะ ต ้อ ง ให ้บ ุค ค ล น ั้น  ห ร ือ ผ ู้ก ร ะ ท ำก าร แ ท น บ ุค ค ล น ั้น ไต ้ต ร ว จ ด ูห ร ือ ไต ้ร ับ ส ำ เน าข ้อ ม ูล



ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ทั้งนี้ในการกัดข้อมูล ข่าวสารให'ประชาชนเข้าตรวจดู ถ้ามีส่ว;นที่ต้องห้าม 
มิให้เปิดเผย■ หน่วยงานของรัฐจะต้องลบหรือตัดทอน หรือโดยประกาศอื่นที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนนั้นตามมาตรา ๙.วรรคสองก่อนด้วย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการจะวางหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มิคำรับรองถูกต้อง 
ก็ไต้ ตามมาตรา ๙ วรรคสาม

ในการเป ิดเผยรายงานก่ารแพทย์ท ี่เก ี่ยวกับบ ุคคลใดก็ตาม ถ้าเป ็นกรณีที่ม ีเหตุอันสมควรเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐจะเปิดเผยเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายกี่ไต้

บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าว'สารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ย่อมมิสิทธิยื่น 
คำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารตังกล่าว แกโข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล 
ข่าวสารนั้นเพื่อให้ถูกต้องไต้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ไต้รับคำขอดังกล่าว จะต้องพิจารณา และแจ้งให้ผู้ฃอทราบโดย 
ไม,ชักข้า '

หากหน่วยงานของรัฐที่ไต้รับคำขอตังกล่าวไม่ดำเนินการให้ตรงตามคำขอผู้ขอมิสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐแจ้งคำสั่งให้ทราบว่า 
ไม,ยินยอมแกไข เปลี่ยนแป่ลง หรือลบข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ทั้งนี้ ผ ู้ขอจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และไม่ว่ากรณีใด  ๆ เจ้าของข้อมูลมิสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอ. 
ของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องไต้

ในการดำเนินการเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามาตรา ๒๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ตามมาตรา ๒๔ และสิทธิที่จะไต้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามมาตรา ๒๕ หากข้อมูลข่าวสารส่วน 
บุคคลตังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวสารของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ที่ถึงแก่กรรม 
แล้ว กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออ กตามความใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวส ารของราช การ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนดว่า

๑. กรณ ีเจ ้าของข ้อม ูลเป ็นผ ู้เยาว ์ให ้ผ ู้ใช ้อำนาจปกครองม ีส ิทธ ิดำเน ินการแทนตามมาตรา ๒๕ 
วรรคห้า แต่ถ ้าผ ู้เยาว์ม ีอายุไม่ต ํ่ากว่า ๑๕ ปีจะต้องไต้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ด ้วย

๒. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลมีสิทธิดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๕
วรรคห้า

๓. กรณีเจ ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม,สามารถทำการตามมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๕ ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีการพิการหรือมีจิตฟันเพิอนไม่สมประกอบ หรือมีเหตุอื่นทำนอง 
เดียวกัน ให้ผู้พิทักษ์มีสิทธิดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า

๔. กรณีเจ ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม และมิไต้ทำพิน ัยกรรมกำหนดไว้เป ็นอย่างอื่น บุคคล'ผู้ม ีส ิทธิ 
ดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๔ ไต้ตามลำดับก่อนหลัง คือ บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม คู่สมรส บิดา 
หรือมารดา ผู้สืบลันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ให้บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม คู่สมรส บิดา 
หรือมารดา ผู้สืบสันดาน และพี่น้องร่วมบิดามารดา มีสิทธิดำเนินการแทนไต้ไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมี 
ความเห็นเข่นใดก็ตาม



เอกสๆรประวัติศาสตร์

คำอธ ิบ าย
บทบ ัญ ญ ัต ิในหมวดน ี้เป ็นบทบ ัญ ญ ัต ิว ่าด ้วยเอกสารประว ัต ิศาสตร์

ม าตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมอีายุครบ 
กำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ 
'หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ 
ให้ประชาชนได้ศึกษาคันคว้า

กำหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ด้งนี้ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี

กำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีด้งต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เอง เพื่อ 

ประโยชน Iั นการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาคันคว้าตามท ี่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ กรมศิลปากร

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม,ควรเปีดเผย โดยมีคำสั่ง 
ขยายเวลากำกับไว้เป ็นการเฉพาะราย คำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกิน 
คราว'ละห้าปีไม่ได้

การตรวจสอบหรือทบทวนมีให ้ม ีการขยายระยะเวลาไม่เป ิดเผยจนเกินความจำเป ็น ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีกๆรที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติตามมาตรานี้ม ีให็ใข้บังคับคับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ 
กำหนดให้น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้ โดยไม่ต้องเก็บรักษา

ค ำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ 

นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นค'รบ ๗๕ ปี สำหรับข้อมูล ข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เก ิด 
ความเส ียหายต ่อสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย ์ ตามมาตรา ๑๔ และครบ ๒๐ ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมี คำสั่งมีให้เปิดเผยก็ได้โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๕ 
(๑) - (๗) หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งมอบข้อมูลด้งกล่าว ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกข้อมูลข่าวสารไว่ให้ประชาชนได้ศึกษา 
คันคว้าต่อไป

กำหนดเวลาครบอายุต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ก้รมศิลปากร 
หรือส่งให้หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาทั้งสองประเภท อาจขยายกำหนด่เวลาส่งมอบ 
ข้อมูลข่าวสารด้งกล่าวออกไปอีกได้ในกรณีด้งนี้ .



๓๖

๑. เพื่อประโยชน[นการใช้สอย หนวยงานของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้เอง โดยจะต้องจิดเก็บ และจัดให้ประชาชนไต้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงยับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร

๒. หน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่สมควร เปิดเผยโดยมี 
คำส ั่งขยายเวลากำก ับไว้เป ็นการเฉพาะราย และคำสั่งการขยายเวลานั้นจะต้องกำหนดระยะเวลาไว้ด ้วย แต่จะ 
กำหนดเกินคราวละ ๕ ปีไม่ไต้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให ้ม ีการขยายระยะเวลาไม่เป ิดเผยข้อม ูลข ่าวสารของรา‘ชการจนเกิน 
ความจำเป ็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ . ๒๕๔๑) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ลงร ันท ี่๒๕มิถุนายน ๒๕๔๑ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

๑. ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๗๕ ปี หรือ ๒๐ ปี ตามประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่
กำหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน ี้ไม่น ้อยกว่า ๓ เดือน หากหน่วยงานของรัฐเจัาของข้อมูล 
ข่าวสาร ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยข้อมูลออกไปอีกให้จัดทำบัญชีข้อมูลข่าวสารที่จะขอขยาย 
ระยะเวลาไม่เปิดเผยพร้อมทั้งเหตุผลยื่นต่อบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยื่น
ต่อนายกรัฐมนตรี

0ฟ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง หรือสำนักงานปลัดทบวงให้
ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ

(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ยื่นต่อปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี

(๔) สำนักงานจังหวัด หรือสำนักงานอำเภอ ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๕) กร ุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให ้ย ื่นต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

มหาดไทย
(๖) เทศบาล สุขาภิบาล ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(๗) องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ยื่นต่อนายอำเภอ
(๘) สำน ักงานเลขาธ ิการสภาผ ู้แทนราษฎร หรือสำน ักงานเลขาธิการวุฒ ิสภาให ้ย ื่นต ่อ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
(๙) ศาล หรือศาลภาค ให้ยื่นต่ออธิบดีศาลนั้น ๆ

(๑๐) รัฐวิสาหกิจ องค์กรควบคุมวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ยื่น
ต่อผู้มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

๒. เมื่อไต้รับบัญชีข้อมูลข่าวสารที่จะขอขยายระยะเวลาไม่เปิดเผย ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบดังกล่าวข้างต้น แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องไม่ 
น้อยกว่าสามคน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการที่ไต้รับแต่งตั้งนี้จะต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งมิไต้อยู่ใน 
สังกัดของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นองค์คณะไม่น้อยกว่าสองในสาม

๓. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห ็นชอบบัญชีข้อมูลข่าวสารที่ จะขอขยาย 
ระยะเวลาไม่เปิดเผย ที่ตั้งขึ้นตาม ๒ จะต้องนำบทบัญญัติ มาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย



กึ่งหนง จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบ 

องค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่อง'นั้นอีกภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันนัดประชุมที่เล ื่อนมาและการประชุมที่ 
เลื่อนมา และการประชุมครั้งหวังนี้มีการกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือ 
ว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์!ห้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้!วิในหนังสือนัดประชุมด้วย 

การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด 
การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน เว้นแต่ 

กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มา 
ประชุมก็ได้ แต่มิให้นำมาใช้บังคับในกร่ณีมีเหตุจำเป็นเร่งต่วน ซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประ'ชุม ให้ 
ประธานมีอำนาจออกคำสั่งใด  ๆ ตามความจำเป็นได้

ถ้าประธานกรรมการไม,อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีหน้าที่ต้องดำเนินการ 
ใด ■  ๆ นอกจากการดำเนินการประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม,มีรองประธานกรรมการหรือมี 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก, กรรมการคนหนึ่งให้มี ๑ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน 
เสียงเท่าถ้นให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็น 
อย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึก ความเห็นแย้ง 
พร้อมทั้งเหตุผลไวิในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึก 
ความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีข้อมูลข่าวสารที่จะขอขยายระยะเวลา 
ไม่เปิดเผยต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้ากรรมการคนใดมืความเห็นแย้ง ให้มืสิทธิทำความ 
เห็นแย้งของตนรวมไวิในคำวินิจฉัยได้

.มติของคณะกรรมการนี้เป็นประการ'ใด ให้ห้วหน้าหน่วยงานเจ้าของข้อมูลปฏิบัติตาม 
หากมีระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำลาย 

หรือ่อาจทำลายข้อมูลข่าวสารของราชการได้!ดยไม่ต้องเก็บรักษา มีให้'น่าบทบัญญ้ติตามมาตรานี้มา'ใช้บังคับ 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรานี้บรรดาระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกโดยคณะรัฐมนตรี เช่น ระเบียบ 
ว ่าด ้วยการรักษาความปลอดภัยแห ่งชาต ิ พ.ศ. ๒๖๑๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ฯลฯ จึงควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเร็ว

หมวด ๕
คณ ะกรรมการข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ

คำอธ ิบ าย
บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



มาตรา ๒๗ ใหม้ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซ่ึง 
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต ่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง 
พ าณ ิชย ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภา 
ความมนคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนายการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนัก 
งบประมาณ และ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคน เป็นกรรมการ

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชก่ารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป ็น 
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีซึ่ง 

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงสำคัญ ๗ กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการสำคัญ ๖ หน่วยงาน 
เป็นกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ คน จากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห้นโยบายและแผน 
๗ ว หรือ ๘ ว ในกลุ่มงานวิเคราะห์จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนัก 
นายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๘๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมอีำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวคับการดำเนินงานขฺองเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน 

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ' ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวคับการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ตามที่ได้รับคำขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทำรายงานเกี่ยวคับการปฏิบ ัติตามพระราชกบัญญัติน ี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป ็นครั้งคราว 

ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นฺตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีม่อบหมาย 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้รวม ๗ ประการ คือ 
๑. สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวคับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

ในการปฏิบ้ตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบ้ต 
มากมาย และสมควรที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเพื่อให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐



๒. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญ้"ติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญ้ติในพระราชบัญญัตินี้เป็นเรื่อง 
ที่เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่ถือปฏิบัติตลอดมาว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเรื่องที่ไม่พึงเป็ดเผยกลายเป็นว่า 
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นเรื่องที่ด้องเปิดเผยเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญ้ติไว้เป็นอย่างอื่น 

๓. เสนอแนะในเรื่องด้งต่อไปนี้
๓ .๑ การตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการกรณีอื่น  ๆ ท ี่หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมีให้เป็ดเผยตามมาตรา ๑๕ (๗) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ 
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังส ือของเจ้าของข้อมูลมาตรา ๒๔ 
(๙) และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพี่อให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการที่หน่วยงานของรัฐไม,ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง

๓.๒ การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่จ■ ะมีส ิทธิเข ้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอ
สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของขั่อมูลข่าวสารของราชการที่จัดไว้ให้ประชาซนเข้าตรวจดูตามมาตรา ๙ วรรคสี่ การ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทำโดยสุจริตสำหรับข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา ๑๕ ท ี่เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีคำส ั่งให ้เป ิดเผยตามมาตรา ๒๐ (๒) 
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๒ การจัดทำบัญชีแสดงการเป ิดเผยกำกับไว้ 
กับข้อมูล ข่าวสาร ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน 
บ ุคคลตามมาตรา๒๔ วรรคสอง การให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการในเรื่องต่าง  ๆ แทน 
ผ ู้เยาว ์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถืงแก่กรรมแล้ว ตามมาตรา ๒๕ วรรค 
ห้า และการตรวจสอบหรือทบทวนมีให้มีการขยายระยะเวลาไม,เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารประว้ติศาสตร์ 
จนเกินความจำเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ่กระทรวงมาตรา ๒๖ วรรคสี่

๓.๓ การออกระเบียบของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการที่
จะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม, ภายใต้เง ื่อนไขเข่นใด รวมถึงวิธ ีรักษาข้อมูลข่าวสารด้งกล่าวมีให ้ร ื่วไหลตาม 
มาตรา ๑ ๖ -  '

๔. พิจารณาและให้ความเห็นกรณีที่มีผู้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ไม,จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๔.๒ ไม,จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙
๔.๓ ไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑
๔.๔ ฝ่าแนหรือไม,ปฏิบีติตามพระรำชบัญญัตินี้ หรือปฏิบ้ติหน้าที่ล่าข้า
๔.-๕ ทำให้ตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม,มีเหตุผลอันสมควร

แล้วผู้นั้นร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้อง 
พิจารณาให้แล้วเส่ร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ 
ต้องแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ วัน

๕. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม



๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เช่น ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการตามที่มีผู้'ร้องเรียน และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๓๐ รัน นับแต่จ้นที่ได้รับ 
คำร้องเรียน ในกรณีที่ม ีเหตุจำเปีนให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้อง แสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 
๖๐ รัน ตามมาตรา ๓๓ ประกอบรับมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมํการเพื่อพิจารณาหรือ 
ปฏิบัติงานใด  ๆ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะได้มอบหมายตามมาตรา ๓๔ 

๗. ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 

สามปีนับแต่รันที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 
ค ำอธ ิบ าย

. มาตราน ี้ กำหนดวาระการอยู่ในตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ 
ให้ดำรงตำแหน่งได้คราวละ ๓ ปี นับแต่รันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง 
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ 

หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได ้ร ับโทษจำค ุกโดยคำพ ิพากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก เว ้นแต ่เป ็นโทษสำหรับความผ ิดท ี่ได ้ 

กระทำโดยประมาทหรือความ้ผิดลหุโทษ 
คำอธ ิบาย
มาตราน ี้ กำหนดว่า นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระในมาตรา ๒๙ แล้ว กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ จะพ้นจากตำแหน่งมีอย่ ๖ ประการ ได้แก่ ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย 
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๓ ๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม,มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวิน ิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่าถ้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด



ค ่าอธบ าย
มาตรานี้ กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยกำหนดว่า 

จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กล่าวคือ ใน 
ปัจจุบันมีกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งสิ้น ๒๓ คน ดังนั้นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑๒ คน 
จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ไม่นับรวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ อีก ๒ คน เพราะมีใช่กรรมการ

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เว้นแต่ประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ 
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ไต ้ให ้กรรมการท ี่มาประช ุมเล ือกกรรมการคนหน ึ่งทำหน ้าท ี่ประธานในที่ประช ุมแทนประธาน 
กรรมการ

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ม าตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสารหรือ 
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาไต้ 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดอำนาจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้มีอำนาจเรียกให้บุคคลใด 

มาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณาก็ไต้
ม าต รา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็น 

กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้ม ีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตาม 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องไต้และแจ้งผล 
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหุมาย 
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนไดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็ดเผยไต้หรือไม่ก็ตาม 

คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้กำหนดว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม,มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอเกี่ยวกับ 
๑. ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกจากที่ลงพ ิมพ็ในราชกิจจาน ุเบกษาแล้วหรือท ี่จ ัดไว้ให ้ 

ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ หรือเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีการจัดให้ประชาชนไต้ค้นคว้าและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูล 
ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจไต้ตามควร ตามมาตรา ๑๑

๒. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ตามมาตรา ๒๕ 
หากผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง และร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ ว่า 
หน่วยงานของรัฐไม,จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจเข้าดำเนิน 
การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก ี่ยวข้องไต้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 0 วัน นับแต่ 
วันที่ไต้รับคำร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจะขยายเวลาไดไม่เกิน ๓๐ วัน โดยต้องแสดงเหตุผล กล่าวคือ 
รวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกร้องเรียนจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ หรือผู้ซ ึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน 
ความครอบครองของตนไต้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไต้ หรือไม่ก็ตาม



มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบ้ติงาน อย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ค ำอธ ิบ าย
ม าต ราน ี้ กำหนดว่า คณะกรรมการข ้อม ูลข ่าวสารของราชการจะแต ่งต ั้งคณะอน ุกรรมการเพ ื่อ 

พิจารณาหรือปฏิบัติงานใด  ๆ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมายก็ได้
การประช ุมของคณะอน ุกรรมการท ี่ได ้ร ับแต่งต ั้งจะต ้องเป ็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๓ ๑ 'โดย 

อนุโลม กล่าวคือ จะต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ประธานอุนุกรรมการ 
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม'มาประชุมหรือไม,อาจปฏิบัต ิหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มา 
ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง 
เพิ่มขึ้นได้อีก ๑ เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ปัจจุบันคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยอาศัยอำนาจตาม 
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ รวม ๕ คณะ ได้แก่

๑. คณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามคำตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่' ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ตามคำตั้งคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ ท่ี ๒/๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑

.๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศ ึกษาวิจ ัย และเผยแพร่ความรู้เก ี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ ตามคำตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ี ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม '๒๕๔๑

๔. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิปัตตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ .๒๕๔๐ตามคำตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 
๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑

๕. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พ ิจารณาส่งเร ื่องอ ุทธรณ ์ ตามคำตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ.ที่ ๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

หมวด ๖
คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ็ด เผยข ้อม ูลข ่าวสาร

ค ำอธ ิบ าย
บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ม าต รา ๓๔ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง  ๆ ตามความ 

เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำตั้ง 
มิให้เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือ คำตั้งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ



คำส่ังไม,แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวร่รคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ 

เช ี่ยวชาญเฉพาะด ้านของข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและการคลังของ 
ประเทศ หรือการบังคับใข้กฎหมาย 

คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดว่าให้มีคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยแต่งตั้งตามสาขาความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ด้านความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง 
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อรันที่๒๑ เมษายน ๒ ๕๔๑ประกอบคับประกาศสำนัก 
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยก ้ารเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง  ๆ ลงรันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๑.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร รวม ๕ สาขาด้งนี้

๑. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 
๒. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
๓. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านลัง'คม การบริหารราชการแผ่นดิน และการ 

บังคับใช้กฎหมาย
๔. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
๕. คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

และการเกษตร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง  ๆ มีอำนาจหน้าที่ด้งนี้ 
๑. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก้อให้เกิดความ 

เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๑๔
๒. พ ิจารณาวิน ิจฉ ัย.อ ุทธรณ ์คำส ั่งม ีให ้เป ิดเผยข้อมูลข ่าวสารของรๆชการที่ม ีล ักษณะอย่างหนึ่ง 

อย่างใดใน ๗ ประการ ตามมาตรา ๑๕ เข่น หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความ 
มั่นคงของประเทศ จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ 
ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รายงานแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการ 
รุกลํ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูล 
ข่าวสารตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เป็นด้น

๓. พิจารณาวิน ิจฉัยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส ั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้ท ี่ค ัดค้านการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียขอ่งตน และผู้นั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๗

๔. พิจารณาวินิจฉัยคำสั่งไม'แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ตรงตามที่มี 
คำขอ ตามมาตรา ๒๕



ม าด รา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง  ๆ ประกอบด้วย บุคคลตาม
ความจำเป ็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท ี่เป ็นเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวฉับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ไต้

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ไต้ 
คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดจำนวนกรรมการวิน ิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละคณะว่า ให้ประกอบด้วย 

ตามความจำเป็น แต่ไม่น้อยกว่า ๓ คน และห้ามกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นเลขานุการ หรือ 
ผู้ช ่วยเลขานุการในคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้ม ีข้าราชการที่คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็น เลขานุการและผู้ช ่วยเลขานุการ ซึ่งตามคำสั่งคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการที่ ๕/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เม ่ษายน ๒๕๔๑ ไต้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นเลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒ 
คน เป ็นผู้ช ่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้านต่าง  ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีแต่ง 
ตั้งทั้ง ๕ คณะ

ในการพิจารณาเกี่ยวฉับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด ห้ามกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเข้าร่วมพิจารณาด้วย

ม าต รา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณีให้คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวิน ิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
ภายุในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการไต้รับคำอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะ 
มีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวฉับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ให้นำความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังฉับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวิน ิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่าให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา แล้วส่งคำอุทธรณ์ไห้ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการไต้รับคำอุทธรณ์ ทั้งนี้ การส่งคำอุทธรณ์ให้พิจารณาดังกล่าว จะต้องคำน ึงถ ึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่วสารถือเป็นที่สุด ผู้ใดจะอุทธรณ์มีไต้ และใน 
การมีคำวินิจฉัยดังกล่าวคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวฉับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

การพ ิจารณาอุทธรณ ์ของคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข้อมูลข ่าวสาร จะต้องพิจารณาให้เสร็จ 
ภายใน ๓๐ วัน น ับแต่ว ันที่ไต้ร ับคำอุทธรณ์ในกรณีท ี่ม ีเหตุจำเป ็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ วัน ท ั้งน ี้ให ้นำความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บังฉับโดยอนุโลม 
ด้วย



มาตรา ๓๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
วิธีพ ิจารณาและวิน ิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
โดยประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา 

คำอธ ิบ าย
มาตรานี้ กำหนดว่าให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหน้าที่กำหนดระเบียบในเรื่อง

ดังต่อไปนี้
๑. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
๒. • ว ิธ ีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา 
๓. องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

แต่ละสาขา
ระเบ ียบว่าด ้วยเร ื่องด ังกล ่าวข ้างด ัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องกำหนด แล้ว 

ประสาศในราชกิจจานุเบกษฺา
มาตรา ๓ ๙ ให้นำบทบัญญ้ต ิมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับ 

บทบัญญํติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 
คำอธ ิบ าย  
มาตรานี้ กำหนดว่า .
๑. กรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่กันที่ไดั 

รับแต่งตั้ง ผู้ท ี่พ ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้โดยนำบทบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม

’ ๒. กรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ ยังพ้นตำแหน่งเมื่อ 
ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม,สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน 
ความสามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ได้รับโทษจำคุกโดย 
คำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยนำ' 
บทบัญญัติตามนัยมาตรา ๓๐ (๑) -  (๖) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓. คณะกรรมกาสุวินิจฉัยการเปิดเผยขอมูลข่าวสารมีอำนาจเรียกให้บุคคลใด  ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือ 
ให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพ ิจารณาได้โดยน ่าบทบัญญัต ิตามน ัยมาตรา ๓๒ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม และผู้ใดไม่ปฏิบ ัต ิตามคำสั่งของคณะกรรมการวิน ิจฉัยการเป ิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส ั่งตามนัย 
มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐0 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามนัย 
บทบัญญัติมาตรา ๔๐

หมวด ๗ 
บทกำหนดโทษ

ค ำอธ ิบ าย
บทบัญญ้ตในหมวดนี้เปีนบทบัญญัติว่าด้วยบทกำหนดโทษ



มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามคำสั่งของคณะกรรมฑารท ี่ส ั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ค ำอธ ิบ าย
มาตราน ี้ กำหนดว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เรียกให้ 

ตนไปให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ ตามนัยมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือฺน หรือปรับไม่เกิน ๕,0๐๐ บาทหรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ

มาดรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าผ ืเนหรือไม่ปฏิบ ัต ิตามข้อจำลัดหรือเงื่อนไขที่เจ ้าหน้าท ี่ของรัฐกำหนดตาม 
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

ค ำอธ ิบ าย  
มาตรานี้ กำหนดว่า
๑. คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 

๑๕ (๑) -  (๗) นั้น จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ไต้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพื่อความชัดเจน ในทางปฏิบัติ 
ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด ให้หน่วยงานของรัฐกำหนด 
วิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๐ (๑)

๒. การกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง 
อย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๑) -  (๗) ตามความเหมาะสมก็ไต้ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง มีคำสั่งให้เป ิดเผยเป็นการทั้วไปหรือเฉพาะแก่บ ุคคลใด เพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งกว่าท ี่เก ี่ยวลับ 
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และคำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแก่ 
เหตุ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๐ (๒)

หากผู้ใดฝ่าผืเนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดด้งกล่าวข้างต้นต้อง 
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน, ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

ค ำอธ ิบ าย
บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยบทเฉพาะกาล

มาตรา ๔ไอ . บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มีใหํใช้บังคับลับข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญ้ตินี้ใช้บังคับ

ให้หน่วยงานของรัฐอัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรืออัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไว้ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามห่ลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กำหนด 

คำอธ ิบาย
มาตราน ี้ กำหนดข้อยกเว้นในการดำเน ินการเกี่ยวลับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก ิดขึ้นก่อนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่' ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ไม่ 
ต้องดำเนินการด้ง ต่อไปนี้



๔๗

๑. ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๑) -  (๕) ท ี่เก ิดข ึ้นก ่อนวันท ี่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ 
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปลงพิมพ์โนราชกิจจานุเบกษา และไม,ต้องรวบรวมและวัดให้มีไวั 
เผยแพรเพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ตามนัยมาตรา ๗ แต่อย่างใด . -

๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อ.บังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบาย หรือการติความ เฉพาะที่วัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทวไปต่อเอกชนที่ 
เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ แม้มี'ไต้ลงพิมพ์1น 
ราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดก็ไต้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา ๘ แต่อย่างใด 

๓. หน่วยงานของรัฐไม่ต้องวัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ (๑)-(๘) ที่เกิดขึ้นก่อน 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามนัยมาตรา ๙ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มาตรานี้ย ังไต้กำหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า หน่วยงานของรัฐจะต้องวัดพิมพ์ หรือวัดให้มี 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไต้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ถ้า 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นไว้ และในการนี้ คณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไต้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการวัดพิมพ์หรือวัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐) ลงวันที่ ๒๔ ค ุมภาพ ัน ธ ์๒๕๔๑ โดยมีสาระสำคัญ 
คังนี้

๑ . ,  ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ที่มีผล 
ใช้ยังคับอยู่ แล้ววัดส่งไปลงพิมพ์โนราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๓ เดือน

๒. ให้หน่วยงานของรัฐผู้ตราหรือกำหนดข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๔) ที่มีผล
ใช้บังคับอยู่ วัตส่งข้อมูลดังกล่าวไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ภายในเวลา ๑ ปี

๓. ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่อาจดำเนินการไต้บันภายในเวลา ๓ เตือน หรือ ๑ ปี คังก่ล่าว 
ข้างต้น ก่อนครบกำหนดให้ขอขยายระยะวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการจะขยายระยะเวลาให้ใต้ไม่เกิน ๓ เตือน หรือ ๑ ปี แล้วแต่กรณี

๔. ให้หน่วยงานของรัฐวัดทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการวัดทำข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ 
เช่น การรวบรวมผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่ม ีผลโดยตรง รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการ 
พิจารณาวิน ิจฉัยดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการภายใน ๖๐ วัน เมื่อไต้เสนอแผนงานและ 
โครงการดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนและโครงการดังกล่าวต่อไปโดยไม่ชักข้า เว้นแต่ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะมีมติให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

' ม าตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปไต้เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งต่อพร ะราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๖ จะไต้กำหนดเป็นอย่างอื่น 

คำอธ ิบ าย
มาตราน ี้กำหนดเป็นข้อยกเว้นว่า ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปไต้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้



เว้นแต่ระเบ ียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด ้วยการรักษาความลับของราชการ ตามมาตรา ๑๖ จะกำหนดไว้เป็น 
อย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พ ลเอก ชวล ิต ยงใจย ุทธ

นายกรัฐมนตรี

ผู้ลัดทำคำอธิบาย
นายสุเมธ สุวรรณฆะนะ
นิติกร ๘ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


