พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
-----------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที) ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที) ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที"เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข+ ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี+
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน+ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ + ีให้ บังคับเมื"อพ้ นกําหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอื"น ในส่วนที"บัญญัติไว้ แล้ วในพระราช
บัญญัติน+ ีหรือซึ"งขัดหรือแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน+ ีให้ ใช้ พระราชบัญญัติน+ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน+ ี
“ข้ อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ"งที"ส"อื ความหมายให้ ร้ ูเรื"องราวข้ อเท็จจริง ข้ อมูล หรือสิ"งใดๆ ไม่
ว่าการสื"อความหมายนั+นจะทําได้ โดยสภาพของสิ"งนั+นเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่ว่าจะได้ จัดทํา
ไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที" ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื"องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี "นื ใดที"ทาํ ให้ ส"งิ ที"บันทึกไว้ ปรากฏได้
“ข้ อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่ า ข้ อมูลข่าวสารที"อยู่ ใ นความครอบครองหรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี"ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้ อมูล
ข่าวสารเกี"ยวกับเอกชน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ"น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที"ไม่เกี"ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
องค์ก รควบคุ มการประกอบวิ ชาชีพ หน่ วยงานอิสระของรั ฐและหน่ ว ยงานอื"น ตามที"ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าที"ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซ"ึงปฏิบัติงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกี"ยวกับสิ"งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุ ภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที"มีช"ือ
ของผู้น+ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ"งบอกลักษณะอื"นที"ทาํ ให้ ร้ ูตัวผู้น+ันได้ เช่น ลายพิมพ์น+ ิวมือ แผ่น
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี"ยวกับสิ"งเฉพาะตัว
ของผู้ท"ถี ึงแก่กรรมแล้ วด้ วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้ าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที"ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีถ"ินที"อยู่
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี+
(๑) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที"มีทุนเกินกึ"งหนึ"งเป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ูถือ ให้
ถือว่าใบหุ้นนั+นคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(๒) สมาคมที"มีสมาชิกเกินกึ"งหนึ"งเป็ นคนต่างด้ าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ "มี ีวัตถุประสงค์เพื"อประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื"นใดที"มีผ้ ูจัดการหรือกรรมการเกินกึ"งหนึ"ง
เป็ นคนต่างด้ าว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ"ง ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื"น
ให้ ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้ าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน+ ี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง
เพื"อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน+ ี
กฎกระทรวงนั+น เมื"อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้
มาตรา ๖ ให้ จัดตั+งสํานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการขึ+นในสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้ าที"ปฏิบัติงานเกี"ยวกับงานวิชาการและธุรการให้ แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ คาํ ปรึกษา
แก่เอกชนเกี"ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน+ ี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนี+ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้ าที"ท"สี าํ คัญและวิธกี ารดําเนินงาน
(๓) สถานที"ติดต่อเพื"อขอรับข้ อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คําสั"ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั+งนี+ เฉพาะที"จัดให้ มีข+ ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื"อให้ มีผลเป็ นการทั"วไปต่อเอกชนที"
เกี"ยวข้ อง
(๕) ข้ อมูลข่าวสารอื"นตามที"คณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารใดที"ได้ มีการจัดพิมพ์เพื"อให้ แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้ างอิงถึงสิ"งพิมพ์น+ันก็ให้ ถือว่าเป็ นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ"งแล้ ว
ให้ หน่ วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ"งไว้ เผยแพร่ เพื"อขายหรือ
จําหน่ายจ่ายแจก ณ ที"ทาํ การของหน่วยงานของรัฐแห่งนั+นตามที"เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้ อมูลข่าวสารที"ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ ายังไม่ได้ ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใช้ บังคับในทางที"ไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ูใดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูน+ันจะได้ ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารนั+น
ตามความเป็ นจริงมาก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนี+ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ทั+งนี+ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที"คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที"มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั+งความเห็นแย้ งและคําสั"งที"
เกี"ยวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที"ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ที"กาํ ลังดําเนินการ
(๔) คู่มือหรือคําสั"งเกี"ยวกับวิธปี ฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที"ของรัฐ ซึ"งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที"ของ
เอกชน
(๕) สิ"งพิมพ์ท"ไี ด้ มีการอ้ างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที"มีลักษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที"แต่งตั+งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั+งนี+ ให้ ระบุรายชื"อรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารที"นาํ มาใช้ ในการพิจารณา
ไว้ ด้วย
(๘) ข้ อมูลข่าวสารอื"นตามที"คณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารที"จัดให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึ"ง ถ้ ามีส่วนที"ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื"นใดที"ไม่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนั+น
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ เสียเกี"ยวข้ องหรือไม่กต็ ามย่อมมีสทิ ธิเข้ าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที"
มีคาํ รั บ รองถู ก ต้ อ งของข้ อ มูลข่ าวสารตามวรรคหนึ" งได้ ในกรณีท"ีสมควรหน่ วยงานของรั ฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั+นก็ได้ ในการนี+ให้ คาํ นึง
ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทั+งนี+เว้ นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื"น
คนต่างด้ าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี+เพียงใดให้ เป็ นไปตามที"กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการที"มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้ มีการเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้ วยวิธกี ารอย่างอื"น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการที"ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว หรือที"จัด
ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ ว หรือที"มีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา ๒๖ แล้ ว ถ้ าบุคคล
ใดขอข้ อมูลข่าวสารอื"นใดของราชการและคําขอของผู้น+ันระบุข้อมูลข่าวสารที"ต้องการในลักษณะที"อาจ
เข้ าใจได้ ตามควร ให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้ อมูลข่าวสารนั+นให้ แก่ผ้ ูขอภายในเวลาอันสมควร
เว้ นแต่ผ้ ูน+ันขอจํานวนมากหรือบ่อยครั+งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้ อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที"อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้ หรือจะจัดทําสําเนาให้ ในสภาพอย่างหนึ"งอย่างใด เพื"อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสาร
นั+นก็ได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที"หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ตามวรรคหนึ"งต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที"มีอยู่
แล้ วในสภาพที"พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้ มีข+ ีน
ใหม่ เว้ นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้ อมูลข่าวสารที"บันทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพหรือ
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื"นใด ทั+งนี+ ตามที"คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ากรณีท"ขี อนั+นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้ า และเป็ นเรื"องที"จาํ เป็ นเพื"อปกป้ องสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผู้น+ันหรือเป็ นเรื"องที"จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารนั+นให้ กไ็ ด้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐที"จะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ+น
ใหม่ให้ แก่ผ้ ูร้องขอ หากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอํานาจหน้ าที"ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั+นอยู่แล้ ว
ให้ นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี" มาใช้ บังคับแก่การจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารให้ ตามมาตรานี+ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ในกรณีท"มี ีผ้ ูย"ืนคําขอข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ ว่าข้ อมูล
ข่าวสารที"ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั+น
หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่ งอื"นก็ตาม ให้ หน่ วยงานของรัฐที"รับคําขอให้
คําแนะนํา เพื"อไปยื"นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที"ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนั+นโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าหน่ ว ยงานของรั ฐผู้ รั บ คําขอเห็น ว่ า ข้ อ มูล ข่ าวสารที"มีคําขอเป็ นข้ อ มู ลข่ าวสารที"จัด ทํา โดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื"น และได้ ระบุห้ามการเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบที"กาํ หนดตามมาตรา ๑๖ ให้ ส่ง
คําขอนั+นให้ หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้ อมูลข่าวสารนั+นพิจารณาเพื"อมีคาํ สั"งต่อไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัด
ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน+ ี หรือปฏิบัติหน้ าที"ล่าช้ าหรือเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้น+ันมีสทิ ธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรื"องเกี"ยวกับ
การมีคาํ สั"งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั"งไม่รับฟั งคําคัดค้ านตามมาตรา ๑๗
หรือคําสั"งไม่แก้ ไขเปลี"ยนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีท"มี ีการร้ องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ"ง คณะกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที"ได้ รับคําร้ องเรียน ในกรณีท"มี ีเหตุจาํ เป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่
ต้ องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั+งหมดแล้ วต้ องไม่เกินหกสิบวัน

หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที)ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที"อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที"มีลักษณะอย่างหนึ"งอย่างใดดังต่อไปนี+ หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้ าหน้ าที"ของรัฐอาจมีคาํ สั"งมิให้ เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้ าที"ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที"เกี"ยวข้ องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมั"นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความมั"นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื"อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี"ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งที"มาของข้ อมูลข่าวสารหรือไม่กต็ าม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื"องหนึ"งเรื"องใด แต่
ทั+งนี+ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารที"นาํ มาใช้ ในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ"งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรื อ ข้ อ มูลข่ าวสารส่วนบุ คคลซึ"งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุก ลํา+ สิทธิ
ส่วนบุ คคลโดยไม่ สมควร
(๖) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที"มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรือข้ อมูลข่าวสารที"มีผ้ ูให้ มา
โดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผู้อ"นื
(๗) กรณีอ"นื ตามที"กาํ หนดให้ พระราชกฤษฎีกา
คําสั"งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื"อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วยว่า
ที"เปิ ดเผยไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่าการมีคาํ สั"งเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าที"ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา
แต่ ผ้ ู ข ออาจอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ตามที"ก ํา หนดใน
พระราชบัญญัติน+ ี
มาตรา ๑๖ เพื"อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้ อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อ
บุคคลใดได้ หรือไม่ภายใต้ เงื"อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธรี ักษามิให้ ร"ัวไหลให้ หน่วยงานของรัฐกําหนด
วิธกี ารคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนั+น ทั+งนี+ ตามระเบียบที"คณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้ วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ

มาตรา ๑๗ ในกรณีท"เี จ้ าหน้ าที"ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของผู้ใด ให้ เจ้ าหน้ าที"ของรัฐแจ้ งให้ ผ้ ูน+ันเสนอคําคัดค้ านภายในเวลาที"
กําหนด แต่ต้องให้ เวลาอันสมควรที"ผ้ ูน+ันอาจเสนอคําคัดค้ านได้ ซึ"งต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วันที"
ได้ รับแจ้ ง
ผู้ท"ไี ด้ รับแจ้ งตามวรรคหนึ"ง หรือผู้ท"ที ราบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียของตน มีสทิ ธิคัดค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนั+นได้ โดยทําเป็ นหนังสือถึง
เจ้ าหน้ าที"ของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีท"มี ีการคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที"ของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคําคัดค้ านและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ูคัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า ในกรณีท"มี ีคาํ สั"งไม่รับฟั งคําคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที"ของรัฐจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนั+นมิได้ จนกว่าจะล่วงพ้ นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคาํ วินิจฉัยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนั+นได้ แล้ วแต่
กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณีท"เี จ้ าหน้ าที"ของรัฐมีคาํ สั"งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สั"งไม่รับฟั งคําคัดค้ านของผู้มีประโยชน์ได้ เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้น+ันอาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที"ได้ รับแจ้ งคําสั"ง
นั+นโดยยื"นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี"ยวกับ ข้ อ มูลข่ าวสารที"มีคําสั"งมิให้ เปิ ดเผยนั+ นไม่ ว่าจะเป็ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้ อง
ดําเนิน กระบวนการพิ จารณาโดยมิใ ห้ ข้อมูลข่ าวสารนั+ น เปิ ดเผยแก่ บุคคลอื"น ใดที"ไ ม่ จําเป็ นแก่ ก าร
พิจารณาและในกรณีท"จี าํ เป็ นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใด แม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าที"ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี+
(๑) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที"ของรัฐได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้ าเจ้ าหน้ าที"ของรัฐในระดับตามที"กาํ หนดในกฎกระทรวงมี
คําสั"งให้ เปิ ดเผยเป็ นการทั"วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื"อประโยชน์อัน สําคัญ ยิ"งกว่ าที"เกี"ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ"ืนของบุคคล และคําสั"งนั+นได้ กระทํา
โดยสมควรแก่ เ หตุ ในการนี+ จะมีก ารกํา หนดข้ อ จํา กัด หรื อ เงื" อ นไขในการใช้ ข้ อ มูล ข่ า วสารนั+ น
ตามความเหมาะสมก็ไ ด้
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ"งไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว

หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื"อประโยชน์แห่งหมวดนี+ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที"มีสญ
ั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาที"ไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มีถ"ินที"อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั"นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของ
รัฐแห่ งอื"นตามที"กาํ หนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื"อนไขที"มิให้ นาํ บทบัญญัติวรรคหนึ"ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับ
กับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที"อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื"นที"จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ"งนั+น ต้ องเป็ นหน่วยงานของรัฐ
ซึ"งการเปิ ดเผยประเภทข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ"ง (๓) จะเป็ นอุปสรรค
ร้ ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิบั ติ เ กี"ยวกับ การจัด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล
ดังต่อไปนี+
(๑) ต้ อ งจัดให้ มีร ะบบข้ อ มูลข่ าวสารส่วนบุ คคลเพี ยงเท่าที"เกี"ยวข้ อ ง และจําเป็ นเพื" อ การ
ดําเนินงานของหน่ วยงานของรัฐให้ สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั+น และยกเลิกการจัดให้ มีระบบ
ดังกล่าวเมื"อหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ"งในกรณีท"จี ะ
กระทบถึงประโยชน์ได้ เสียโดยตรงของบุคคลนั+น
(๓) จัด ให้ มีก ารพิ ม พ์ ใ นราชกิจ จานุ เ บกษา และตรวจสอบแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งอยู่ เ สมอ
เกี"ยวกับ สิ"งดังต่ อ ไปนี+
(ก) ประเภทของบุคคลที"มีการเก็บข้ อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้ แก้ ไขเปลี"ยนแปลงข้ อมูล
(ฉ) แหล่งที"มาของข้ อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถูกต้ องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม
เพื"อป้ องกันมิให้ มีการนําไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณีท"เี ก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูล
ทราบล่วงหน้ าหรือพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ท"จี ะนําข้ อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูล

ตามปกติ และกรณีท"ีขอข้ อมูลนั+นเป็ นกรณีท"อี าจให้ ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมี
กฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบในกรณีมีการให้ จัดส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยังที"ใดซึ"งจะเป็ นผลให้ บุคคลทั"วไปทราบข้ อมูลข่าวสารนั+นได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้
ข้ อมูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่ วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที"อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื"นหรือผู้อ"นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูล
ที"ให้ ไว้ ล่วงหน้ าหรือในขณะนั+นมิได้ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี+
(๑) ต่อเจ้ าหน้ าที"ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื"อการนําไปใช้ ตามอํานาจหน้ าที"ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั+น
(๒) เป็ นการใช้ ข้อ มูลตามปกติภายในวัตถุ ป ระสงค์ของการจัดให้ มีร ะบบข้ อ มูลข่ าวสาร
ส่วนบุ คคลนั+ น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที"ทาํ งานด้ วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ"งมีหน้ าที"
ต้ องรักษาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อ"นื
(๔) เป็ นการให้ เพื"อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุช"ือหรือส่วนที"ทาํ ให้ ร้ ูว่าเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที"เกี"ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื"นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ"ง เพื"อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้ าหน้ าที"ของรัฐ เพื"อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ ซ"ึงจําเป็ น เพื"อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าที"ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที"มีอาํ นาจตามกฎหมายที"จะ
ขอข้ อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอ"นื ตามที"กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ"ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ
(๙) ให้ มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้ กับข้ อมูลข่าวสารนั+น ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที"
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้ บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิท"จี ะได้ ร้ ูถึงข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที"เกี"ยวกับตน และเมื"อบุคคลนั+นมีคาํ ขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที"ควบคุมดูแล
ข้ อมูลข่าวสารนั+นจะต้ องให้ บุคคลนั+นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั+นได้ ตรวจดูหรือได้ รับสําเนาข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที"เกี"ยวกับบุคคลนั+น และให้ นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ท"เี กี"ยวกับบุคคลใด ถ้ ากรณีมีเหตุอันควรเจ้ าหน้ าที"ของรัฐจะ
เปิ ดเผยต่อเฉพาะแพทย์ท"บี ุคคลนั+นมอบหมายก็ได้

ถ้ าบุคคลใดเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที"เกี"ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้ องตามที"เป็ นจริง ให้ มี
สิทธิย"ืนคําขอเป็ นหนังสือให้ หน่ วยงานของรัฐที"ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารแก้ ไขเปลี"ยนแปลงหรือลบ
ข้ อมูลข่าวสารส่วนนั+นได้ ซึ"งหน่วยงานของรัฐจะต้ องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้ งให้ บุคคลนั+นทราบ
โดยไม่ชักช้ า
ในกรณีท"หี น่วยงานของรัฐไม่แก้ ไขเปลี"ยนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงตามที"มีคาํ ขอ ให้ ผ้ ู
นั+นมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับ
แจ้ งคําสั"งไม่ยินยอมแก้ ไขเปลี"ยนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสาร โดยยื"นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิร้องขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไว้ กบั
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที"เกี"ยวข้ องได้
ให้ บุคคลตามที"กาํ หนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาํ เนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา
นี+แทนผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรือเจ้ าของข้ อมูลที"ถึงแก่กรรมแล้ วก็ ได้

หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้ อมูลข่าวสารของราชการที"หน่ วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที"เสร็จสิ+นการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนั+น ให้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากรหรื อหน่ วยงานอื"น ของรัฐตามที"กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื"อคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ า
กําหนดเวลาต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ"งให้ แยกประเภท ดังนี+
(๑) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื"อครบเจ็ดสิบห้ าปี
(๒) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื"อครบยี"สบิ ปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี+
(๓) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพื"อประโยชน์ใน
การใช้ สอย โดยต้ องจัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศึกษาค้ นคว้ าตามที"จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
(๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารนั+นยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สั"งขยายเวลากํากับไว้
เป็ นการเฉพาะราย คําสั"งการขยายเวลานั+นให้ กาํ หนดระยะเวลาไว้ ด้วย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้ มีการขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที"กาํ หนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี+ มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามที"คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที"ของรัฐจะต้ องทําลายหรืออาจทําลายได้ โดยไม่ต้อง
เก็บรักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้ มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ซึ"ง
นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ นประธาน ปลั ด สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั"นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อาํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอ"ืนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ"งคณะรัฐมนตรีแต่งตั+งอีกเก้ าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั+งข้ าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ"ง
เป็ นเลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที" ดังต่อไปนี+
(๑) สอดส่องดูแล และให้ คาํ แนะนําเกี"ยวกับการดําเนินงานของเจ้ าหน้ าที"ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ + ี
(๒) ให้ คาํ ปรึกษาแก่เจ้ าหน้ าที"ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี"ยวกับการปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัติน+ ีตามที"ได้ รับคําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตนิ + ี
(๔) พิจารณาและให้ ความเห็นเรื"องร้ องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี"ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน+ ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครั+งคราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้ อยปี ละหนึ"งครั+ง
(๖) ปฏิบัติหน้ าที"อ"นื ตามที"กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ + ี
(๗) ดําเนินการเรื"องอื"นตามที"คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ"ึงได้ รับแต่งตั+งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี นับแต่วนั ที"ได้ รับแต่งตั+ง ผู้ท"พี ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตั+งใหม่ได้

มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ"ึงได้ รับแต่งตั+งตาม
มาตรา ๒๗ พ้ นจากตําแหน่ง เมื"อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื"อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สจุ ริตต่อหน้ าที"
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที"สุดให้ จาํ คุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที"ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ"งหนึ"งของ
จํานวนกรรมการทั+งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที"ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าที"ได้ ให้ กรรมการที"มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ"งเป็ นประธานในที"ประชุม
การวินิจฉัยชี+ขาดของที"ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ"งให้ มีเสียงหนึ"งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที"ประชุมออกเสียงเพิ"มขึ+นอีกเสียงหนึ"งเป็ นเสียงชี+ขาด
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้ บุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรือให้ ส่งวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีท"หี น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที"มีคาํ ขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณีมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้ าผู้มีคาํ ขอไม่เชื"อว่าเป็ นความจริงและร้ องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้ าดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที"
เกี"ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ูร้องเรียนทราบ
หน่ วยงานของรั ฐหรือเจ้ าหน้ าที"ของรั ฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรือผู้ซ"ึงคณะกรรมการ
มอบหมายเข้ าตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที"อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที"
เปิ ดเผยได้ หรือไม่กต็ าม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั+งคณะอนุกรรมการเพื"อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ"งตามที"คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้ มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ"งคณะรัฐมนตรีแต่งตั+งตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าที"พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คาํ สั"งมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั"งไม่รับฟังคําคัดค้ าน
ตามมาตรา ๑๗ และคําสั"งไม่แก้ ไขเปลี"ยนแปลงหรือลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั+งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ"ง ให้ แต่งตั+งตามสาขา
ความเชี"ยวชาญเฉพาะด้ านของข้ อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั"นคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้ กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร คณะหนึ"งๆ ประกอบด้ วยบุคคล
ตามความจําเป็ น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ ข้าราชการที"คณะกรรมการแต่งตั+งปฏิบัติหน้ าที"
เป็ นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณี พิ จ ารณาเกี" ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใด กรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ" ง มาจากหน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง นั+ น จะเข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาด้ ว ยไม่ ไ ด้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี"ยวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที"คณะกรรมการได้ รับคําอุทธรณ์
คําวินิ จฉั ยของคณะกรรมการวินิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อ มูลข่ าวสารให้ เป็ นที"สุด และในการมี
คํา วินิ จ ฉั ย จะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื"อให้ หน่ วยงานของรัฐที"เกี"ยวข้ องปฏิบัติเกี"ยวกับ
กรณีใดตามที"เห็นสมควรก็ได้
ให้ นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้ บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้ าที"ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้ เป็ นไปตามระเบียบที"
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้ นาํ บทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที"
ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่ าวมาใช้ บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดย
อนุโลม

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั"งของคณะกรรมการที"ส"งั ตามมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้ าพันบาท หรือทั+งจําทั+งปรับ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามข้ อจํากัดหรือเงื"อนไขที"เจ้ าหน้ าที"ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ"งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื"นบาท หรือทั+งจําทั+งปรับ

บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ ใช้ บังคับกับข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการที"เกิดขึ+นก่อนวันที"พระราชบัญญัติน+ ีใช้ บังคับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ"ง หรือจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรค
หนึ"งไว้ เพื"อให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทั+งนี+ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที"คณะกรรมการจะ
ได้ กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที"
เกี"ยวกับข้ อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที"ไม่ขัดหรือแย้ งต่อพระราชบัญญัติน+ ี
เว้ นแต่ระเบียบที"คณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้ กาํ หนดเป็ นอย่างอื"น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี+ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี"ยวกับการดําเนินการต่ างๆ ของรัฐเป็ น
สิ"งจําเป็ น เพื"อที"ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สทิ ธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องกับ
ความเป็ นจริง อันเป็ นการส่งเสริมให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ"งขึ+น สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสทิ ธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยที"แจ้ งชัดและจํากัด
เฉพาะข้ อมูลข่าวสารที"หากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท"สี าํ คัญ
ของเอกชน ทั+งนี+ เพื"อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ ม"ันคงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้ าที"ของตนอย่างเต็มที" เพื"อที"จะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้ อีกประการหนึ"งด้ วย ประกอบกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที"เกี"ยวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมกัน จึง
จําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน+ ี

