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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญตัิว่า "บุคคลย่อมมีสทิธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลน้ันจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอ่ืน ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัต"ิ 

2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมโีอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของ
รัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็น
การส่งเสริมใหม้ีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึนสมควรกําหนดให้ประชาชนมสีิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยทีแ่จ้งชดัและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกดิความเสียหายตอ่
ประเทศชาตหิรือต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสทิธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือท่ีจะปกปักรกัษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลในส่วนทีเ่ก่ียว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหน่ึง 

3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิง่ใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายน้ัน 
จะทําไดโ้ดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ 
แผนผัง แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทาํให้สิ่ง
ที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
      "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดแูลของหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน  
3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป  
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐน้ัน  
      (2) สรุปอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
      (3) สถานที่ตดิต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัด
ให้มีข้ึน โดยมสีภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเปน็การทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง  
      (5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
      ข้อมูลข่าวสารใดที่ไดม้ีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์น้ันก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญตัดิังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารทีต่อ้งลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทาง
ที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 
8)  
    3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจด ูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด ได้แก่  



      (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เก่ียวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีที่กําลังดําเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมผีลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ไดม้ีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สญัญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ  
      (7) มติคณะรฐัมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรอืข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใชใ้นการพิจารณาไว้ด้วย  
      (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 
11)  
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาคน้คว้า (เอกสารประวัตศิาสตร์) ได้แก่ ข้อมลูข่าวสารของราชการ
ที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี 
และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดใหม้ีข้อมูลข่าวสารน้ัน ให้หน่วยงาน
ของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเปน็การเฉพาะ     ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเชน่ การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มชีื่อของผู้น้ันหรือมีเลขหมายรหสัหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนทีท่ําใหรู้้ตัวผู้น้ันได้เชน่ ลายพิมพ์น้ิวมือ แผ่นบันทกึ
ลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
(มาตรา 4) 
      บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีม่ีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มสีัญชาติไทยแตม่ีถ่ินทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
(มาตรา 21)  
3.3 ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย 
    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยไม่ได ้ข้อมลูข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษตัรย์ิจะเปิดเผยมิได ้(มาตรา 14)  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชนส์าธารณะและประโยชน์ของประชาชนท่ีเก่ียวข้องประกอบกัน 
      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวตัถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งทีม่าของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม  
      (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด แตท่ั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 



      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไมส่มควร  
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผูใ้ห้มาโดยไม่ประสงค์ใหท้าง
ราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
      (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คําสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แตต่้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ของราชการเป็นดลุพินิจ
โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตัิน้ี (มาตรา 15) 

4. หน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
สังกัดรฐัสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระ
ของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องดําเนินการและปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิน้ี ดังน้ี  
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพ่ือให้ประชาชน
เข้าตรวจดแูล้วแต่กรณี ท้ังน้ีตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการจะได้กําหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องสง่ข้อมลูข่าวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และ
รวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่ง
น้ันตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการน้ีให้คํานึงถึงการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งน้ีเว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดู หรือท่ีจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้าใจไดต้ามสมควรใหผู้้ขอภายในเวลาอัน
สมควร เว้นแตผู่้น้ันจะขอจํานวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมลูข่าวสารของราชการน้ันมีสภาพ
อาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรอืจะจดัทําสําเนาอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารน้ัน 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้
ได้มิใช่เป็น การต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดใหม้ีข้ึนใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจาก
ข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบการบันทกึภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด แตถ่้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอน้ันมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็นเพ่ือ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้น้ันหรือเป็นเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น
ให้ก็ได ้บทบัญญัติน้ีไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจดัใหม้ีข้อมูลข่าวสารของราชการใดข้ึนใหมใ่หแ้ก่ผู้ร้องขอหาก
เป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐน้ันอยู่แล้ว 
      ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมลูข่าวสารใหต้ามมาตรานีโ้ดย
อนุโลม (มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะนําใหผู้้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดแูลของ



หน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งน้ันหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็
ตาม ให้ไปย่ืนคําขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดแูลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไมช่ักช้า 
      ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีคําขอเป็น ข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหนว่ยงานของรัฐแห่งอ่ืน 
และได้ระบุการห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งคําขอใหห้น่วยงานของรัฐผู้ทําข้อมูลขา่วสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอ่ไป (มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมใิห้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปน้ีก็ไดโ้ดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ
เอกชน ที่เก่ียวข้องประกอบกัน  
    (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคง
ในทาง เศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ  
    (2) การเปิดเผยจะทําใหก้ารบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพ หรือไม่ อาจสําเร็จตามวตัถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เก่ียวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม  
    (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใดแต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
    (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทย์หรอืข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไมส่มควร  
    (6) ข้อมูลขา่วสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ใหม้าโดยไมป่ระสงค์ให้ทาง
ราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อ่ืน  
    (7) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คําสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แตต่้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตใุดและให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ 
โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผู่้ขออาจอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตัิน้ี (มาตรา 15) 
      เพ่ือให้เกิดความชดัเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เง่ือนไข
เช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน ทั้งน้ี ตามระเบียบที่
คณะรฐัมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)  
4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้น้ันเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด แตต่้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้น้ันอาจเสนอคําคัดค้านได้
ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
      ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของตน มีสทิธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผดิชอบ 
      ในกรณีทีม่ีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผดิชอบตอ้งพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้าน 
ทราบโดยไมช่กัช้า ในกรณีทีม่ีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนั้นมไิด้จนกว่าจะล่วงพ้น 
กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้แล้วแตก่รณี 
(มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรบัผิด 
หากเป็นการกระทําโดยสุจรติในกรณีดังต่อไปน้ี  



      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไดด้ําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16  
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้เปิดเผยเป็น
การทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์อันสําคัญย่ิงกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชวีิต ร่างกาย สขุภาพ 
หรือประโยชน์อ่ืน ของบุคคล และคําสั่งน้ันได้กระทําโดยสมควรแต่เหตใุนการน้ีจะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเง่ือนไขใน
การใช้ข้อมลูขา่วสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได ้
      การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมใีนกรณี
ดังกล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดแูลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบัติเก่ียวกับ การจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี  
      (1) ต้องจัดใหม้ีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานของหน่วยงานของ
รัฐใหส้ําเร็จ ตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกลา่วเม่ือหมดความจําเป็น  
      (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย
โดยตรง ของบุคคลน้ัน  
      (3) จัดใหม้ีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังตอ่ไปน้ี  
        (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บข้อมูลไว้  
        (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลักษณะการใชข้้อมูลตามปกต ิ 
        (ง) วิธีการขอตรวจดขูอ้มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
      (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแ้กร่ะบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่
เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
      ในกรณีทีเ่ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งใหเ้จ้าของ ข้อมูลทราบ ล่วงหน้า หรือ
พร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ทีจ่ะนําข้อมูลมาใช้ลกัษณะการใชข้อ้มูลปกต ิและกรณี ที่ขอ ข้อมูลน้ันเป็นกรณีที่
อาจให้ข้อมูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
      หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผล
ให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารน้ันได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใชข้้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 
      "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไมม่สีัญชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ
ไทย (มาตรา 21)  
4.10 สํานักข่าวกรองแห่งชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตาม ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมใิห้นํา
บทบัญญตัิวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดแูลของหน่วยงาน
ดังกล่าวก็ได ้
      หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย ประเภทขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 
(มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดแูลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
หรือ ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการ



เปิดเผย ดังต่อไปน้ี  
      (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน  
      (2) เป็นการใช้ข้อมลูตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มรีะบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน้ัน  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผน หรือการสถิต ิหรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมี หน้าทีต่้องรักษาข้อมลู
ข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไมใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  
      (4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับบุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดู
คุณค่าในการ เก็บรักษา  
      (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน หรือการฟ้อง
คดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
      (9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชแีสดง การเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 24)  
4.12 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลน้ันมอบหมายก็
ได้ถ้ากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลขา่วสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กําหนด 20 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี
เสร็จสิ้น การจดัใหม้ีข้อมูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนไดศ้ึกษาค้นคว้า 
      กําหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้อง
จัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาตกิรมศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับไว้เป็นการ
เฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไวด้้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได ้
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญตัิตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะตอ้งทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไมต่้องเก็บรักษา (มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 
2) 

5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน 
พ.ร.บ. น้ีได้กําหนดสทิธิของประชาชนหรือเอกชนดังน้ี  
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิน้ีกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น
หน่วยงานทาง วิชาการและธรุการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย



ข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)  
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไมว่่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ 
      คนต่างด้าวจะมีสทิธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างดา้ว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มี ถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังต่อไปน้ี  
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นน้ันคนต่าง
ด้าวเป็นผู้ถือ  
      (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว  
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนติิบุคคลอ่ืนใหถื้อว่าผู้จัดการหรือ
กรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือท่ี
จัดไว้ให ้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้แล้ว หรือทีม่ีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคําขอนั้นได้ระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลกัษณะที่อาจเข้าใจไดต้ามสมควร (มาตรา 11)  
5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทําแทนได้
ตรวจดูหรือไดรั้บสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลน้ัน (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม 
ตามมาตรา 23 เก่ียวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคล
ดังกล่าว มาตรา 24 เก่ียวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน
เปิดเผยข้อมลูต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน และมาตรา 25 เก่ียวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับ
ตน การขอใหแ้ก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจรงิ รวมทั้งมสีิทธิอุทธรณ์ในกรณี
ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําสั่ง ไมย่ินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)  
5.6 สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมลูข่าวสารไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญตัิน้ีหรือปฏิบัตหิน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้น้ันมีสิทธิร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 15 
หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 
25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 
หรือมีคําสั่งไมรั่บฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้น้ันอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ 
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีไดรั้บแจ้งน้ัน โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์คําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารใหต้รวจตามท่ีมคํีาขอ ผู้น้ันมีสทิธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่
เก่ียวข้อง 



6.สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สํานักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรมีีหน้าท่ีปฏิบัตงิานเก่ียวกับงาน
ธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและใหคํ้าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นประธาน ปลดั
สํานักนายกรัฐมนตร ีปลดักระทรวงกลางโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลดักระทรวง
การต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผูอํ้านวยการสํานัก
ข่าวกรองแห่งชาต ิผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
เก้าคนเป็นกรรมการ  
ให้ปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีตัง้แต่ข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และอีกสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (1) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญตัิน้ี  
      (2) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิน้ีตามที่ได้รับคําขอ  
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรฐัมนตรตีาม
พระราชบัญญตัิน้ี  
      (4) พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จัดทาํรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิน้ีเสนอคณะรฐัมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
      (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัิน้ี  
      (7) ดําเนินการเร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสามปีนับแต่วนัที่ได้รับ แต่งตั้งผู้ที่
พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งไดร้ับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      (6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 



      การวินิจฉยัชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)  
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ การ
พิจารณาได้ (มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท่ีมีคําขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 
25 ถ้าผู้มีคําขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้า
ดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลขา่วสารของราชการท่ีเก่ียวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 13)  
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายก็ไดแ้ละให้นําความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันับแต่วันท่ีได้รับคําร้องเรียน ใน
กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ต้องไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 13 
วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
ข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 หรือ คําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล
ตามมาตรา 25 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้
กฎหมาย (มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารคณะหน่ึงๆประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็นแตต่้องไม่น้อยกว่า 
สามคนและใหข้้าราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการ 
    ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมา
จากหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได ้
    กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ชว่ยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)  
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณใ์ห้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร โดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแตล่ะสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 
    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได ้
    ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)  
8.4 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวนิิจฉัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้นําบทบัญญตัิมาตรา 29 เก่ียวกับ
วาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ไดร้ับแตง่ตั้ง มาตรา 30 เก่ียวกับการพ้นตําแหน่ง มาตรา 32 เก่ียวกับ



การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกบับทบัญญัตดิังกล่าว
ใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

9. บทกําหนดโทษ 
1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)  
9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 41) 

10. บทเฉพาะกาล 
10.1 บทบัญญัตมิาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวันที่
พระราชบัญญตัิน้ีใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจัดใหม้ีข้อมลูข่าวสารตามวรรค
หน่ึงไว้เพ่ือ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกํ้าหนด (มาตรา 
42)  
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคง
ใช ้บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญตัิน้ี เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะได้
กําหนด เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 43)  

 

 


