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เป็นปีที� ๕๒ ในรชักาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ�นไว้โดยคาํแนะนาํและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี�  

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี� เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบญัญัตนีิ� ให้บังคับเมื�อพ้นกาํหนดเก้าสบิวนันับแต่วันประกาศในราชกจิจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื�น ในส่วนที�บัญญัติไว้แล้วในพระราช 
บัญญัตินี�หรือซึ�งขดัหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัตินี� ให้ใช้พระราชบัญญัตินี� แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี�  

 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ�งที�สื�อความหมายให้รู้ เรื�องราวข้อเทจ็จริง ข้อมูล หรือสิ�งใดๆ ไม่

ว่าการสื�อความหมายนั�นจะทาํได้โดยสภาพของสิ�งนั�นเองหรือโดยผ่านวิธกีารใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาํ
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสอื แผนผัง แผนที� ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทกึภาพ
หรือเสยีง การบันทกึโดยเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอีื�นใดที�ทาํให้สิ�งที�บันทกึไว้ปรากฏได้ 

 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที�อยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการดาํเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี�ยวกบัเอกชน  



 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถิ�น  

รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสงักัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที�ไม่เกี�ยวกับการพิจารณาพิพากษาคด ี
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื�นตามที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 “เจ้าหน้าที�ของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึ�งปฏบิัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสขุภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทาํงาน  บรรดาที�มีชื�อ
ของผู้นั�นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ�งบอกลักษณะอื�นที�ทาํให้รู้ตัวผู้นั�นได้  เช่น  ลายพิมพ์นิ� วมือ  แผ่น
บันทกึลักษณะเสยีงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสิ�งเฉพาะตัว
ของผู้ที�ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างด้าว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสญัชาติไทยและไม่มีถิ�นที�อยู่ 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต่อไปนี�  
 (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มีทุนเกนิกึ�งหนึ�งเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้
ถือว่าใบหุ้นนั�นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
 (๒) สมาคมที�มีสมาชิกเกนิกึ�งหนึ�งเป็นคนต่างด้าว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธทิี�มีวัตถุประสงค์เพื�อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื�นใดที�มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ�งหนึ�ง
เป็นคนต่างด้าว 
  นิติบุคคลตามวรรคหนึ�ง  ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื�น  
ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี�  และมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  
เพื�อปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี�  
 กฎกระทรวงนั�น  เมื�อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๖ ให้จัดตั�งสาํนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ�นในสงักัดสาํนักงาน
ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  มีหน้าที�ปฏบิัติงานเกี�ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  และให้คาํปรึกษา
แก่เอกชนเกี�ยวกบัการปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี�  

 

 

 

 

 



หมวด  ๑ 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 
 

 มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี� ลงพิมพ์ใน
ราชกจิจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาํเนินงาน 
 (๒) สรุปอาํนาจหน้าที�ที�สาํคัญและวิธกีารดาํเนินงาน 
 (๓) สถานที�ติดต่อเพื�อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คาํสั�ง  หนังสอืเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั�งนี�  เฉพาะที�จัดให้มีขึ�นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื�อให้มีผลเป็นการทั�วไปต่อเอกชนที�
เกี�ยวข้อง 
 (๕) ข้อมูลข่าวสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 
 ข้อมูลข่าวสารใดที�ได้มีการจัดพิมพ์เพื�อให้แพร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกจิจานุเบกษาโดยอ้างองิถึงสิ�งพิมพ์นั�นกใ็ห้ถือว่าเป็นการปฏบิัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ�งแล้ว 
 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งไว้เผยแพร่เพื�อขายหรือ
จาํหน่ายจ่ายแจก ณ ที�ทาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั�นตามที�เหน็สมควร 
 มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที�ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา  จะนาํมาใช้บังคับในทางที�ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั�นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั�น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร    
 มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี� ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ที�คณะกรรมการกาํหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉัยที�มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั�งความเห็นแย้งและคาํสั�งที�
เกี�ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความที�ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที�กาํลังดาํเนินการ 
 (๔) คู่มือหรือคาํสั�งเกี�ยวกบัวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าที�ของรัฐ ซึ�งมีผลกระทบถึงสทิธหิน้าที�ของ
เอกชน 
 (๕) สิ�งพิมพ์ที�ได้มีการอ้างองิถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที�มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทาํบริการสาธารณะ 



 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที�แต่งตั�งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั�งนี�  ให้ระบุรายชื�อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเทจ็จริง หรือข้อมูลข่าวสารที�นาํมาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 
 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 
 ข้อมูลข่าวสารที�จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ�ง  ถ้ามีส่วนที�ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาํโดยประการอื�นใดที�ไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�น 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสยีเกี�ยวข้องหรือไม่กต็ามย่อมมีสทิธเิข้าตรวจดู ขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที�
มีคาํรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งได้  ในกรณีที�สมควรหน่วยงานของรัฐโดย 
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั�นกไ็ด้   ในการนี� ให้คาํนึง 
ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั�งนี� เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื�น 
  คนต่างด้าวจะมีสทิธติามมาตรานี� เพียงใดให้เป็นไปตามที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที�มี
กฎหมายเฉพาะกาํหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธกีารอย่างอื�น 
 มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที�ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที�จัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที�มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคล
ใดขอข้อมูลข่าวสารอื�นใดของราชการและคาํขอของผู้นั�นระบุข้อมูลข่าวสารที�ต้องการในลักษณะที�อาจ
เข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั�นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร 
เว้นแต่ผู้นั�นขอจาํนวนมากหรือบ่อยครั�งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที�อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดทาํสาํเนาให้ในสภาพอย่างหนึ�งอย่างใด เพื�อมิให้เกิดความเสยีหายแก่ข้อมูลข่าวสาร
นั�นกไ็ด้ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการที�หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ�งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที�มีอยู่
แล้วในสภาพที�พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทาํ วิเคราะห์ จาํแนก  รวบรวม  หรือจัดให้มีขี�น
ใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที�บันทกึไว้ในระบบการบันทกึภาพหรือ
เสยีง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอื�นใด  ทั�งนี�  ตามที�คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ
เหน็ว่ากรณีที�ขอนั�นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า  และเป็นเรื�องที�จาํเป็นเพื�อปกป้องสทิธิ
เสรีภาพสาํหรับผู้นั�นหรือเป็นเรื�องที�จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั�นให้กไ็ด้ 
 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที�จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ�น
ใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอาํนาจหน้าที�ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั�นอยู่แล้ว 
 ให้นาํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี�  มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี�  โดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๒ ในกรณีที�มีผู้ยื�นคาํขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารที�ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั�น
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นกต็าม ให้หน่วยงานของรัฐที�รับคาํขอให้
คาํแนะนาํ เพื�อไปยื�นคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั�นโดยไม่ชักช้า 
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที�มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที�จัดทาํโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื�น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที�กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส่ง
คาํขอนั�นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทาํข้อมูลข่าวสารนั�นพิจารณาเพื�อมีคาํสั�งต่อไป 
 มาตรา ๑๓ ผู้ใดเหน็ว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี�  หรือปฏิบัติหน้าที�ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั�นมีสทิธร้ิองเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื�องเกี�ยวกับ
การมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้านตามมาตรา  ๑๗  
หรือคาํสั�งไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที�มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที�ได้รับคาํร้องเรียน  ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  แต่
ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั�งหมดแล้วต้องไม่เกนิหกสบิวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หมวด  ๒ 
ขอ้มูลข่าวสารที�ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 
 

 มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสถาบนั 
จะเปิดเผยมิได้ 
 มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�มีลักษณะอย่างหนึ�งอย่างใดดังต่อไปนี�  หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐอาจมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยกไ็ด้ โดยคาํนึงถึงการปฏบิัติหน้าที�ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนที�เกี�ยวข้องประกอบกนั 
 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความมั�นคงของประเทศ  ความสมัพันธร์ะหว่าง
ประเทศและความมั�นคงในทางเศรษฐกจิหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะทาํให้การบังคับใช้กฎหมายเสื�อมประสทิธิภาพ  หรือไม่อาจสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี�ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  
หรือการรู้แหล่งที�มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 
 (๓) ความเหน็หรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเรื�องหนึ�งเรื�องใด  แต่
ทั�งนี� ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเทจ็จริง  หรือข้อมูลข่าวสารที�นาํมาใช้ในการทาํความเหน็
หรือคาํแนะนาํภายในดังกล่าว 
 (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ�งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ�งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ�าสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที�มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที�มีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาํไปเปิดเผยต่อผู้อื�น 
 (๗) กรณีอื�นตามที�กาํหนดให้พระราชกฤษฎกีา 
 คาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเงื�อนไขอย่างใดกไ็ด้  แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า
ที�เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํสั�งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที�ของรัฐตามลาํดับสายการบังคับบัญชา  
แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที�กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี�  
 มาตรา ๑๖ เพื�อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏบิัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื�อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธรัีกษามิให้รั�วไหลให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด
วิธกีารคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั�น  ทั�งนี�  ตามระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนดว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 

 

พระมหากษัตริย ์



 มาตรา ๑๗ ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ของรัฐเหน็ว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐแจ้งให้ผู้นั�นเสนอคาํคัดค้านภายในเวลาที�
กาํหนด แต่ต้องให้เวลาอนัสมควรที�ผู้นั�นอาจเสนอคาํคัดค้านได้ ซึ�งต้องไม่น้อยกว่าสบิห้าวันนับแต่วันที�
ได้รับแจ้ง 
 ผู้ที�ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ�ง  หรือผู้ที�ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสยีของตน มีสทิธคิัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นได้โดยทาํเป็นหนังสอืถึง
เจ้าหน้าที�ของรัฐผู้รับผดิชอบ 
 ในกรณีที�มีการคัดค้าน  เจ้าหน้าที�ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคาํคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที�มีคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้าน เจ้าหน้าที�ของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาํวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั�นได้  แล้วแต่
กรณี 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ของรัฐมีคาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสยีตามมาตรา ๑๗  ผู้นั�นอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสบิห้าวันนับแต่วันที�ได้รับแจ้งคาํสั�ง
นั�นโดยยื�นคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารที�มีคําสั�งมิให้เปิดเผยนั�นไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลกไ็ด้  จะต้อง
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั�นเปิดเผยแก่บุคคลอื�นใดที�ไม่จําเป็นแก่การ
พิจารณาและในกรณีที�จาํเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด้ 
 มาตรา ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที�ของรัฐไม่ต้องรับผดิหากเป็นการกระทาํโดยสจุริตในกรณีดังต่อไปนี�  
 (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าที�ของรัฐได้ดาํเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าที�ของรัฐในระดับตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงมี
คําสั�งให้เปิดเผยเป็นการทั�วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื�อประโยชน์อันสาํคัญยิ�งกว่าที�เกี�ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวิต  ร่างกาย  สขุภาพ หรือประโยชน์อื�นของบุคคล  และคาํสั�งนั�นได้กระทาํ
โดยสมควรแก่เหตุ  ในการนี� จะมีการกาํหนดข้อจาํกัดหรือเงื�อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั�น
ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 

 

 



หมวด  ๓ 
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 
 

 มาตรา ๒๑ เพื�อประโยชน์แห่งหมวดนี�  “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 

ที�มีสญัชาติไทย และบุคคลธรรมดาที�ไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ  สาํนักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื�อนไขที�มิให้นาํบทบัญญัติวรรคหนึ�ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้บังคับ
กบัข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวกไ็ด้ 
 หน่วยงานของรัฐแห่งอื�นที�จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งนั�น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
ซึ�งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ�ง (๓) จะเป็นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการดาํเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 
 มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี�  
 (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที�เกี�ยวข้อง และจําเป็นเพื�อการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาํเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั�น  และยกเลิกการจัดให้มีระบบ
ดังกล่าวเมื�อหมดความจาํเป็น 
 (๒) พยายามเกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�จะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสยีโดยตรงของบุคคลนั�น 
 (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ
เกี�ยวกับสิ�งดังต่อไปนี�  
  (ก) ประเภทของบุคคลที�มีการเกบ็ข้อมูลไว้ 
  (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
  (ง) วิธกีารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
  (จ) วิธกีารขอให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมูล 
  (ฉ) แหล่งที�มาของข้อมูล 
 (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพื�อป้องกนัมิให้มีการนาํไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
 ในกรณีที�เกบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที�จะนาํข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้ข้อมูล



ตามปกติ  และกรณีที�ขอข้อมูลนั�นเป็นกรณีที�อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมี
กฎหมายบังคับ 
 หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยังที�ใดซึ�งจะเป็นผลให้บุคคลทั�วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั�นได้  เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้
ข้อมูลตามปกต ิ
 มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นหรือผู้อื�น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสอืของเจ้าของข้อมูล
ที�ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั�นมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี�  
 (๑) ต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื�อการนาํไปใช้ตามอาํนาจหน้าที�ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั�น 
 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนั�น 
 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที�ทาํงานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสาํมะโนต่างๆ ซึ�งมีหน้าที�
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื�น 
 (๔) เป็นการให้เพื�อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื�อหรือส่วนที�ทาํให้รู้ ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบับุคคลใด 
 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื�นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ�ง  เพื�อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 
 (๖) ต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐ เพื�อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  
การสอบสวน  หรือการฟ้องคดี  ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดกต็าม 
 (๗) เป็นการให้ซึ�งจาํเป็น เพื�อการป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิตหรือสขุภาพของบุคคล 
 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที�มีอาํนาจตามกฎหมายที�จะ
ขอข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
 (๙) กรณีอื�นตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ�ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 
(๙) ให้มีการจัดทาํบัญชีแสดงการเปิดเผยกาํกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั�น  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมีสทิธทิี�จะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตน  และเมื�อบุคคลนั�นมีคาํขอเป็นหนังสอื หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารนั�นจะต้องให้บุคคลนั�นหรือผู้กระทาํการแทนบุคคลนั�นได้ตรวจดูหรือได้รับสาํเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที�เกี�ยวกบับุคคลนั�น  และให้นาํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที�เกี�ยวกับบุคคลใด  ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที�ของรัฐจะ
เปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที�บุคคลนั�นมอบหมายกไ็ด้ 



 ถ้าบุคคลใดเหน็ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที�เป็นจริง ให้มี
สทิธิยื�นคาํขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที�ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนนั�นได้ ซึ�งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาํขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั�นทราบ
โดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที�มีคาํขอ ให้ผู้
นั�นมีสทิธอิุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสบิวันนับแต่วันได้รับ
แจ้งคาํสั�งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยื�นคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิธร้ิองขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไว้กบั
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที�เกี�ยวข้องได้ 
 ให้บุคคลตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงมีสทิธดิาํเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรา
นี�แทนผู้เยาว ์ คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที�ถึงแก่กรรมแล้วก ็

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 



หมวด  ๔ 
เอกสารประวติัศาสตร ์

___________ 
 

 มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที�หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเกบ็รักษาหรือมีอายุ
ครบกาํหนดตามวรรคสองนับแต่วันที�เสรจ็สิ�นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั�น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื�นของรัฐตามที�กาํหนดในพระราช
กฤษฎกีา เพื�อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
 กาํหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ�งให้แยกประเภท   ดังนี�  
 (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื�อครบเจด็สบิห้าปี 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื�อครบยี�สบิปี 
 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี�  
 (๓) หน่วยงานของรัฐยังจาํเป็นต้องเกบ็รักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื�อประโยชน์ใน
การใช้สอย โดยต้องจัดเกบ็และจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที�จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร 
 (๔) หน่วยงานของรัฐเหน็ว่า  ข้อมูลข่าวสารนั�นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคาํสั�งขยายเวลากาํกับไว้
เป็นการเฉพาะราย คาํสั�งการขยายเวลานั�นให้กาํหนดระยะเวลาไว้ด้วย 
แต่จะกาํหนดเกนิคราวละห้าปีไม่ได้ 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี�  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที�คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐจะต้องทาํลายหรืออาจทาํลายได้โดยไม่ต้อง
เกบ็รักษา 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 
 

 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ�ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธกิารสภาความมั�นคงแห่งชาติ เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้อาํนวยการสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอื�นจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งอกีเก้าคนเป็นกรรมการ 
 ให้ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั�งข้าราชการของสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ�ง
เป็นเลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที�  ดังต่อไปนี�  
 (๑) สอดส่องดูแล และให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของเจ้าหน้าที�ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏบิัติตามพระราชบญัญัตนีิ�  
 (๒) ให้คาํปรึกษาแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เกี�ยวกบัการปฏบิัตติาม
พระราชบญัญัตินี�ตามที�ได้รับคาํขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนีิ�  
 (๔) พิจารณาและให้ความเหน็เรื�องร้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทาํรายงานเกี�ยวกบัการปฏบิัติตามพระราชบญัญัตินี�  เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั�งคราว
ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง 
 (๖) ปฏบิัติหน้าที�อื�นตามที�กาํหนดในพระราชบญัญัตนีิ�  
 (๗) ดาํเนินการเรื�องอื�นตามที�คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั�งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยู่ในตาํแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วนัที�ได้รับแต่งตั�ง  ผู้ที�พ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั�งใหม่ได้ 

  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ�งได้รับแต่งตั�งตาม
มาตรา ๒๗  พ้นจากตาํแหน่ง เมื�อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื�อมเสยี  บกพร่อง  หรือไม่สจุริตต่อหน้าที�  
หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที�ได้
กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม   ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิัติหน้าที�ได้  ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 การวินิจฉัยชี� ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาํหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที�มีคาํขอไม่ว่าจะเป็น
กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถ้าผู้มีคาํขอไม่เชื�อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเข้าดาํเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที�
เกี�ยวข้องได้ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ�งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที�อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที�
เปิดเผยได้หรือไม่กต็าม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏบิัติงานอย่างใด
อย่างหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้และให้นาํความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินจิฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 
 

 มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซึ�งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  มีอาํนาจหน้าที�พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คาํสั�งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคาํสั�งไม่รับฟังคาํคัดค้าน
ตามมาตรา  ๑๗  และคาํสั�งไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแต่งตั�งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�ง  ให้แต่งตั�งตามสาขา
ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมั�นคงของประเทศ  เศรษฐกจิและ
การคลังของประเทศ  หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ�งๆ ประกอบด้วยบุคคล
ตามความจาํเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  และให้ข้าราชการที�คณะกรรมการแต่งตั�งปฏบิัติหน้าที�
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ� งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั�นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 
 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  โดยคาํนึงถึงความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วัน นับแต่วันที�คณะกรรมการได้รับคาํอุทธรณ ์
 คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที�สุด และในการมี 
คาํวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อให้หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องปฏิบัติเกี�ยวกับ
กรณีใดตามที�เหน็สมควรกไ็ด้ 
 ให้นาํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให้เป็นไปตามระเบียบที�
คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ให้นาํบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที�
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม 

 
 
 



หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 

 มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามคาํสั�งของคณะกรรมการที�สั�งตามมาตรา  ๓๒   ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิสามเดือน  หรือปรับไม่เกนิห้าพันบาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อจาํกดัหรือเงื�อนไขที�เจ้าหน้าที�ของรัฐกาํหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี  หรือปรับไม่เกนิสองหมื�นบาท  หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที�เกดิขึ�นก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี� ใช้บังคับ 
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ�ง  หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึ�งไว้เพื�อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี   ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�คณะกรรมการจะ
ได้กาํหนด 

 มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที�

เกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที�ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี�   
เว้นแต่ระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํหนดเป็นอย่างอื�น 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี�  คือ ในระบอบประชาธปิไตย  การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ�งจาํเป็น  เพื�อที�ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สทิธทิางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง  อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ�งขึ�น  สมควรกาํหนดให้
ประชาชนมีสทิธไิด้รู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที�แจ้งชัดและจาํกัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารที�หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสยีหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที�สาํคัญ
ของเอกชน   ทั�งนี�  เพื�อพัฒนาระบอบประชาธปิไตยให้มั�นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสทิธิ
หน้าที�ของตนอย่างเตม็ที�  เพื�อที�จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ�งด้วย  ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึง
จาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี�  
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