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เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา
ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 

๒๕๔๐” 
มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราช 
บญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความว่า ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ 
ไม่ว่าการส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้



จัดท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน  

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 

 “ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวติัสุขภาพ  ประวติัอาชญากรรม  หรือประวติัการท างาน  บรรดาท่ีมี
ช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้นได ้ เช่น  ลายพิมพน้ิ์วมือ  
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับส่ิง
เฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 (๑) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อ 
ใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 
 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็น
คนต่างดา้ว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  

ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวง  
เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้



 มาตรา ๖ ให้จดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในสังกดัส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ  และใหค้ าปรึกษา
แก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

 

 

 

 

หมวด  ๑ 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพใ์น
ราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 

 (๒) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงาน 

 (๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัให้มีข้ึนโดยมีสภาพอยา่งกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 (๕) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นกใ็หถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้ 
 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
 มาตรา ๘ ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา  ๗ (๔) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจา
นุเบกษา  จะน ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้ เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้น
ตามความเป็นจริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    



 มาตรา ๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
 (๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ
เอกชน 

 (๕) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนใน
การจดัท าบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้ งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการ
พิจารณาไวด้ว้ย 
 (๘) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัให้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง  ถา้มีส่วนท่ีตอ้งห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูด่ว้ย  ให้ลบหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้น 

 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่กต็ามยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ี
มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได้  ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้  ในการน้ีใหค้  านึง 
ถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ีเวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบญัญติัมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผย ดว้ยวิธีการอยา่งอ่ืน 

 มาตรา ๑๑ นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรือท่ีจดั
ไวใ้ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แลว้ หรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนได้ค้นควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้
บุคคลใดขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะ



ท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร  ให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนั
สมควร เวน้แต่ผูน้ั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จดัหาให้หรือจะจดัท าส าเนาให้ในสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสาร
นั้นกไ็ด ้
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาใหต้ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่
แลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วิเคราะห์ จ าแนก  รวบรวม  หรือจดัให้มีข้ีน
ใหม่ เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือ
เสียง  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  แต่ถา้หน่วยงานของ
รัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้  และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารนั้นใหก้ไ็ด ้
 บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการใด
ข้ึนใหม่ให้แก่ผูร้้องขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่
แลว้ 
 ให้น าความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  มาใช้บังคบัแก่การจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารใหต้ามมาตราน้ี โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูย้ื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้่าขอ้มูล
ข่าวสารท่ีขอจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอให้
ค  าแนะน า เพื่อไปยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 
 ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีค าขอเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีจัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุห้ามการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส่ง
ค าขอนั้นใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสัง่ต่อไป 

 มาตรา ๑๓ ผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั
ขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบัญญติัน้ี หรือปฏิบติัหน้าท่ีล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ไดรั้บ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
การมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  

หรือค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 



 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้  
แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา ๑๔ ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์



จะเปิดเผยมิได ้
 มาตรา ๑๕ ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยกไ็ด ้โดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศและความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ   หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  

หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 
 (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  แต่ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอ้เท็จจริง  หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็น
หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว 
 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยห์รือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผย  หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้ห้มา
โดยไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 

 (๗) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎีกา 
 ค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ย
วา่ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสัง่เปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หน้าท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  
แต่ผู ้ขออาจอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัว่าขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อ
บุคคลใดไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ั้วไหลใหห้น่วยงานของรัฐก าหนด
วิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดว่าดว้ยการรักษาความลบั
ของทางราชการ 

 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ด ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแจง้ให้ผูน้ั้ นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาท่ี



ก าหนด แต่ตอ้งให้เวลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได้ ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
 ผูท่ี้ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือผูท่ี้ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบ 

 ในกรณีท่ีมีการคัดคา้น  เจา้หน้าท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการ
พิจารณาให้ผูค้ ัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัค้าน เจา้หน้าท่ีของรัฐจะ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวินิจฉัยให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้ แลว้แต่
กรณี 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 

หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ั้นอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง
นั้นโดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีมีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้ นไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ได ้ จะตอ้ง
ด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้ นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ าเป็นแก่การ
พิจารณาและในกรณีท่ีจ าเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด ้
 มาตรา ๒๐ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใด แมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด
ใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้  าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมี
ค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าท่ีเก่ียวกับ
ประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล  และค าสั่งนั้นได้
กระท าโดยสมควรแก่เหตุ  ในการน้ีจะมีการก าหนดข ้อจ าก ัดหรือเงื่อนไขในการใช ้ข ้อมูล
ข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพน้จากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 

 



 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 

 

 มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา 
ท่ีมีสญัชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิให้น าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้
บงัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวกไ็ด ้
 หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของ
รัฐซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) จะเป็นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 
 มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น  และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมด
ความจ าเป็น 

 (๒) พยายามเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบ
ถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น 

 (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเก่ียวกับ
ส่ิงดังต่อไปน้ี 

  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลไว ้
  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 
  (จ) วิธีการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
  (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 



 (๔) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบใหถ้กูตอ้งอยูเ่สมอ 
 (๕) จดัระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพื่อป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
 ในกรณีท่ีเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลู
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงค์ท่ีจะน าขอ้มูลมาใช ้ ลกัษณะการใช้ขอ้มูล
ตามปกติ  และกรณีท่ีขอข้อมูลนั้ นเป็นกรณีท่ีอาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมี
กฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบในกรณีมีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใช้
ขอ้มูลตามปกติ 
 มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูล
ท่ีใหไ้วล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิได ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น 

 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวตัถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนั้น 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดว้ยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
ตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 

 (๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้ว่าเป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 
 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หน่ึง  เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 
 (๖) ต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  

การสอบสวน  หรือการฟ้องคดี  ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดกต็าม 
 (๗) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็น เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายท่ีจะขอ
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 



 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ (๙) ให้มี
การจดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้ นมีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท่ี
ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นจะตอ้งให้บุคคลนั้นหรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือไดรั้บ
ส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น  และใหน้ ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด  ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายกไ็ด ้
 ถา้บุคคลใดเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ให้มี
สิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบ
ขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้นได ้ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจง้ให้บุคคลนั้น
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมีค าขอ ให้ผู ้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บ
แจง้ค าสั่งไม่ยินยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร  โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้
กบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 ให้บุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และ
มาตราน้ีแทนผูเ้ยาว ์ คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรม
แลว้ก ็

 

 

 

 

 

 

 

ได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวติัศาสตร์ 

___________ 

 

 มาตรา ๒๖ ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบก าหนดตามวรรคสองนับแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ง
มอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแ้ยกประเภท   ดงัน้ี 

 (๑) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี 

 (๒) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยีสิ่บปี 



 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๓) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ใน
การใชส้อย โดยตอ้งจดัเก็บและจดัให้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร 
 (๔) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่  ขอ้มูลข่าวสารนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสัง่ขยายเวลาก ากบัไว้
เป็นการเฉพาะราย ค าสัง่การขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 
แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญติัตามมาตราน้ี มิให้ใช้บังคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เกบ็รักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 



 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณและผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ 
 ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึง
เป็นเลขานุการ  และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

 (๒) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีตามท่ีไดรั้บค าขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 (๔) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตาม
ความเหมาะสม  แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 (๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

 (๗) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูใ่นต าแหน่ง
คราวละสามปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้

  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 
๒๗  พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี  

หรือหยอ่นความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา  ๓๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ยค าหรือให้ส่งวตัถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอไม่ว่าจะเป็น
กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการท่ี
เก่ียวขอ้งได ้และแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนได ้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ี
เปิดเผยไดห้รือไม่กต็าม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอย่างใด
อยา่งหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ดแ้ละใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 

 



 

 

 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มีอ  านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือค าสั่งไม่รับฟังค า
คดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  
๒๕ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งตามสาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมัน่คงของประเทศ  เศรษฐกิจ
และการคลงัของประเทศ  หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบดว้ยบุคคล
ตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามคน  และให้ขา้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้ นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
 กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้
 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร  โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมี 

ค าวินิจฉัยจะมีขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณี
ใดตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้
 ให้น าความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 



 มาตรา ๓๘ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร แต่ละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทก าหนดโทษท่ี
ประกอบกบับทบญัญติัดังกล่าวมาใช้บงัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดย
อนุโลม 

 

 

 

หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา ๔๐ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐก าหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบญัญติัมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรค
หน่ึงไวเ้พื่อให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ
จะไดก้ าหนด 

 มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี  

เวน้แต่ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 



 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 
นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให้
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็น  เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องกบั
ความเป็นจริง  อนัเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดั
เฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญั
ของเอกชน   ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง
สิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี  เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหน่ึงด้วย  
ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อม
กนั  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 

 


