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ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540  
เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป  

[รก.2540/46ก./1/10 กันยายน 2540]  

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  
 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

"ข้อมลูข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการส่ือ 
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

"ข้อมลูข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมลูข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดแูลของ 
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน  



"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  

"ข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา 
ฐานะ การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลข
หมาย รหัสหรือ ส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลกัษณะเสียงของ
คนหรือรูปถ่าย และให้หมายความ รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย  

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ  

"คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไมม่ีสัญชาติไทยและไม่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล 
ดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถอืว่าใบหุ้น
นั้น คนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  

(2) สมาคมทีม่ีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  

(3) สมาคมหรือมลูนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว  

(4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่า
ผู้จัดการ หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว  
 

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
 

มาตรา 6 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ ข้อมลูข่าวสารของราชการ ขึ้นในส านักงานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่ คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และให้ค าปรึกษาแก่เอกชน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  



หมวด 1  
การเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีล้งพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา  

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  

(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมลูข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

(5) ข้อมลูข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามกีารลงพิมพ์ใน ราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว  

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลขา่วสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่าย
แจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร  
 

มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้
บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไมไ่ด้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้น ตามความเป็นจริงมาก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร  
 

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ 
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพมิพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  



(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท า
บริการ สาธารณะ  

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายช่ือ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมลูข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  

(8) ข้อมลูข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 
หรือ มาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้น  

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี ค า
รับรองถูกต้องของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 

มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมก่ระทบถึงข้อมลู ข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น  
 

มาตรา 11 นอกจากขอ้มลูข่าวสารของราชการ ที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม มาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอขอ้มลูข่าวสาร
อื่นใดของราชการและค าขอของผู้นั้นระบขุ้อมลูข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ เข้าใจได้ตามควรให้
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอ
จ านวน มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้
หรือ จะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้  

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วใน
สภาพที่ พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท าวิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็น เอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ



คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอ
นั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเร่ือง ที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้น
หรือเป็นเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูล ข่าวสารนั้นให้ก็ได้  

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว  

ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม  
 

มาตรา 12 ในกรณีที่มีผู้ย่ืนค าขอขอ้มูลข่าวสารของ ราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือ ส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอ ให้ค าแนะน าเพื่อไปย่ืนค า
ขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลขา่วสารนั้นโดยไม่ชักช้า  

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ 
แห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของ
รัฐผู้จัดท า ข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป  
 

มาตรา 13 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมลูข่าวสารไว้ให้ 
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลขา่วสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไมม่ีเหตุอัน
สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค า คัดค้าน ตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล
และรวมเวลาทั้งหมด แล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน  

 

 

 



หมวด 2  
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปดิเผย 

มาตรา 14 ข้อมลูข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผย
มิได้  
 

มาตรา 15 ข้อมลูข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ของหน่วยงานของ
รัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทส หรือ
ความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ  

(2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่
ว่าจะ เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ ก็ตาม  

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงาน ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายในดังกล่าว  

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  

(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่
สมควร  

(6) ข้อมลูข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น  

(7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้ เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็น ดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
 



มาตรา 16 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมลูข่าวสาร ของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐ ก าหนดวิธีการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
 

มาตรา 17 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้
เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดคา้นได้ ซ่ึงต้องไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถงึ
ประโยชน์ได้ เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับผิดชอบ  

ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้
คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
มิได้ จนกว่าจะล่วงพ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี  
 

มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ
มีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งนั้น โดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ  
 

มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มคี าสั่ง มิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องด าเนินกระบวนการ
พิจารณา โดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณา และในกรณีที่จ าเป็น
จะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้  
 

มาตรา 20 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา 16  



(2) ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีค าสั่งให้
เปิดเผย เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้
จะมีการก าหนดขอ้จ ากัดหรือ เงื่อนไขในการใช้ข้อมูล ข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย
หาก จะพึงมีในกรณีดังกล่าว  

หมวด 3  
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบคุคล 
ธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย  
 

มาตรา 22 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขทีม่ิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมลู ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวกไ็ด้  

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการ
เปิดเผย ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการของหน่วยงาน ดังกล่าว  
 

มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  

(1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความ
จ าเป็น  

(2) พยามยามเก็บข้อมลูข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมลู โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น  

(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอ้มูลไว้  



(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

(ค) ลักษณะการใช้ข้อมลูตามปกติ  

(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของขอ้มูล  

(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

(ฉ) แหล่งที่มาของขอ้มลู  

(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  

(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อปอ้งกันมิให้
มีการ น าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมลู  

ในกรณีที่เก็บข้อมูลขา่วสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอขอ้มูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมลูมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และ
กรณีที่ขอขอ้มูลนั้นเป็น กรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ  

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีที่มีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด
ซึ่งจะ เป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมลูข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
 

มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอม เป็นหนังสือของเจ้าของข้อมลูที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้  

(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  

(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  

(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ ซ่ึงมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูล ขา่วสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น  

(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือ หรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่ เกี่ยวกับบุคคลใด  

(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการ
ตรวจดู คุณค่าในการเก็บรักษา  



(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 
หรือการ ฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  

(7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  

(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอขอ้เท็จจริง 
ดังกล่าว  

(9) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดง 
การเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูล ข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนัน้มีค าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้อง
ให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท าการแทนบุคคลนัน้ได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนา ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้น ามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะ 
แพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้  

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิย่ืนค าขอ
เป็น หนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลขา่วสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นั้นได้ซึ่งหน่วยงาน ของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารให้ตรงตามที่มีค าขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลขา่วสาร โดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงาน ของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมลูข่าวสารส่วนที่
เกี่ยวข้องได้  

ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ 
คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแกก่รรมแล้วได้  

 

 



หมวด 4  
เอกสารประวัติศาสตร ์

มาตรา 26 ข้อมลูข่าวสารของราชการที่หน่วยงาน ของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดตาม
วรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลขา่วสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดใน พระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า  

ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้  

(1) ข้อมลูข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี  

(2) ข้อมลูข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบย่ีสิบปี  

ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย 
โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  

(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้
เป็น การเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้  

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และ วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเกบ็รักษา  

หมวด 5  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ ประกอบ ด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกเก้าคนเป็น
กรรมการ  



ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มาตรา 28 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

(2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่
ได้รับ ค าขอ  

(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระ
ราช บัญญัตินี้  

(4) พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13  

(5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตินี้  

(7) ด าเนินการเร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 

มาตรา 29 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่
วันที่ได้รับแต่งต้ัง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้  
 

มาตรา 30 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 พ้น
จากต าแหน่ง เมื่อ  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความ 
สามารถ  

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย  



(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ  
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมา ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไมอ่าจปฏบิัติหน้าที่
ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  
 

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใด มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้  
มาตรา 33 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่า ไม่มีข้อมูลขา่วสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณตีามมาตรา 
11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีค าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริง และร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้
คณะกรรมการมอี านาจเข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลขา่วสารของราชการ ที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม  
 

มาตรา 34 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น าความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด 6  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 

มาตรา 35 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่คณะ 
รัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดคา้นตามมาตรา 17 และค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล ขา่วสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  



การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังตามสาขาความ
เช่ียวชาญ เฉพาะด้านของข้อมูลขา่วสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับ ใช้กฎหมาย  
 

มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็น 
แต่ต้องไม่นอ้ยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติ หน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้  

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้  
 

มาตรา 37 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย
ค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์  

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมี
ข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้  

ให้น าความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  
 

มาตรา 38 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและ
วินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณา และวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา 39 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทก าหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติ
ดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  

 

 

 



หมวด 7  
บทก าหนดโทษ 

มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ ที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือ เงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้น
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลขา่วสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพื่อให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด  
มาตรา 43 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดตามมาตรา 16 จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  
นายกรัฐมนตรี  

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี
โอกาส กว้างขวางในการได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มี
ความเป็นรัฐบาลโดย ประชาชนมากย่ิงขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ตอ้งเปิดเผย ที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมลูข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญ ของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่าง เต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีก
ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับข้อมลูข่าวสารของราชการ
ไปพร้อมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


