
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มี
กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o"  

มาตรา ๒    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้ง กับบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  

มาตรา ๔    ในพระราชบัญญัตินี้  
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น  จะทําได้
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้  

"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน  

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค    ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการ สังกัด
รัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ  และ
หน่วยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

"เจ้าหน้าท่ีของรัฐ" หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  

"ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา  ฐานะการเงิน ประวัติ
สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืน  ท่ีทําให้
รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ สิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย  

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

"คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  



(๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว  
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผู้จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถ้า
เข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุน
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว  

มาตรา ๕    ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้  กฎกระทรวงนั้น 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

มาตรา ๖     ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้ึนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน เก่ียวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐ    และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

มาตรา ๗ 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  
(๒) สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
(๓) สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึน โดยมี
สภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด   ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว 
ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิง ถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีทําการ ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  

มาตรา ๘  
ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็น คุณแก่ผู้ใด
ไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร  

มาตรา ๙  
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดไูด้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งท่ีเก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย 
ดังกล่าว  
(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  



(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ  
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน  
(๕) สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ  
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี   ท้ังนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงาน ทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
(๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  
ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  

ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม ในการนั้นก็ได้ ในการนี้
ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน    คนต่างด้าวจะมีสิทธิ
ตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  

มาตรา ๑o  
บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมี   กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่   หรือ
เปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน  

มาตรา ๑๑  
นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้
ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว    ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสาร ท่ี
ต้องการในลักษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควร ใ ห้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอัน
สมควร  เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย 
หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ใน สภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้   ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่แล้วในสภาพ
ท่ีพร้อมท่ีจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีข้ึนใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสาร
จากข้อมูลข่าวสารท่ีบันทึกไว้ใน ระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณี ท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องท่ีจําเป็น 
เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องท่ี จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็
ได้ บทบัญญัติ 
วรรคสาม  ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดข้ึนใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็น   การสอดคล้อง
ด้วยอํานาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว ให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่
การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  



มาตรา ๑๒  
ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑     แม้ว่าข้อมูลข่าวสารท่ีขอจะอยู่ในความควบคุมดูแล ของ
หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม  ให้
หน่วยงานของรัฐท่ีรับคําขอให้คําแนะนําเพ่ือไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า    ถ้า
หน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีจัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน    และได้ระบุ ห้าม
การเปิดเผยไว้ตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณาเพ่ือมีคําสั่ง
ต่อไป  

มาตรา ๑๓  
ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  ตามมาตรา ๙ 
หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้   หรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้า    หรือ
เห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับการมีคําสั่งมิ
ให้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 
 ๑๕ หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ 
รับคําร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน  

หมวด ๒ ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย 

มาตรา ๑๔  
ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้  

มาตรา ๑๕  
ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้    หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีคําสั่ง  มิให้เปิดเผย
ก็ได้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบกัน  
(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   หรือความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ  
(๒) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี 
การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการ นําไป
เปิดเผยต่อผู้อ่ืน  



(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้  แต่ต้อง
ระบุไว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูล ข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด      และให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามลําดับสายการบังคับบัญชา    แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๖  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้ หรือไม่ภายใต้เง่ือนไขเช่นใดและสมควรมี
วิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วย 
การรักษาความลับของทางราชการ  

มาตรา ๑๗  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาท่ีกําหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรท่ีผู้นั้นอาจเสนอคําคัดค้านได้ ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า   สิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ผู้ท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ท่ีทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ ในกรณีท่ีมี
การคัดค้าน     เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดย ไม่ชักช้า ในกรณี
ท่ีมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยข้อ 
มูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตาม มาตรา ๑๘   หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๑๘  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔   หรือมาตรา ๑๕     หรือมีคําสั่งไม่รับฟัง     คํา
คัดค้านของผู้ท่ีมีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งนั้นโดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  

มาตรา ๑๙  
การพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีมีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ วินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่
จําเป็น แก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจําเป็นจะพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้  

มาตรา ๒o  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ใ  ห้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต้องรับผิด     หากเป็นการ   
กระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม    
มาตรา ๑๖ (๒)  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕    ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไป  หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าท่ีเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ   หรือประโยชน์     
อ่ืนของบุคคล    และคําสั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเง่ือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น        



ตามความเหมาะสมก็ได้   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม 
วรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณี ดังกล่าว  

หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๑  
เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทย  

มาตรา ๒๒  
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    อาจออก
ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓)   ของมาตรา 
๒๓  มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะ
กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงการเปิดเผยประเภทข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่ง (๓)  จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว  

มาตรา ๒๓  
หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวข้อง     และจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้
สําเร็จ     ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเม่ือหมดความจําเป็น  
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของ 
บุคคลนั้น 
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเก่ียวกับสิ่งดังต่อไปนี้  

(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บข้อมูลไว้  

(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  

(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  

(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

(ฉ) แหล่งท่ีมาของข้อมูล  

(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดยไม่
เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล ในกรณีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล     หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะนําข้อมูลมาใช้   ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และ
กรณีท่ีขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจ หรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ   หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ



ข้อมูลทราบ ในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคล ท่ัวไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่
เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  

มาตรา ๒๔  
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน หรือผู้อ่ืน โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้  
(๑) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
(๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ    ซ่ึงมีหน้าท่ีต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  
(๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนท่ีทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด  
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณค่าใน การเก็บ
รักษา  
(๖) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน   การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็น 
คดีประเภทใดก็ตาม  
(๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
(๙) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ(๙) 
ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้ กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๕  
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕     บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน    และเม่ือบุคคลนั้น
มีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้น   หรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดู
หรือได้รับ สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ีเก่ียวกับบุคคลนั้น และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ท่ีเก่ียวกับบุคคลใด   ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ท่ีบุคคลนั้น 
มอบหมายก็ได้ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง   ให้มีสิทธิยื่นคําขอเป็น
หนังสือให้หน่วยงาน ของรัฐท่ี 
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้    ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว 
และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามท่ีมีคําขอ 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง ไม่ยินยอม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้
หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ ให้บุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิ
ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ 
 คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลท่ีถึงแก่กรรมแล้วได้  



หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ 

มาตรา ๒๖  
ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสอง นับแต่วันท่ีเสร็จสิ้น การ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ แห่งชาติ  กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรค
หนึ่งให้ แยกตามประเภท ดังนี้  
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบ เจ็ดสิบห้าปี  
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบยี่สิบปี  

กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของ ราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่ง 
การขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้ การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยาย
ระยะเวลาไม่เปิดเผย จนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการ     ตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 

หมวด ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา ๒๗  
ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบ ด้วยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน    ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ    ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์     เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน    เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อํานวยการ สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ   ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน   จากภาครัฐและภาค 
เอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ   ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานปลัด สํานัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๘  
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
(๑) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
(๒) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีได้รับคําขอ  
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  



(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓  
(๕) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
(๗) ดําเนินการเรื่องอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย  

มาตรา ๒๙  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง ผู้ท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เม่ือ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๓๑  
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   ให้กรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๓๒  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้  

มาตรา ๓๓  
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีมีคําขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๔ ถ้าผู้มีคําขอไม่
เชื่อ ว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓    ให้คณะกรรมการ มีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวข้องได้ และ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ   หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง
ยินยอมให้คณะกรรมการ หรอืผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความ ครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๓๔  
คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และ
ให้นํา ความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หมวด ๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

มาตรา ๓๕  
ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่ง มิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่ง
ไม่รับฟังคําคัดค้านตาม มาตรา 
 ๑๗ และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตาม วรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสาร ของราชการ  เช่น ความม่ันคงของ
ประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย  

มาตรา ๓๖  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และ
ให้ข้าราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการและผู้ช่วย เลขานุการ    ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น จะเข้าร่วมพิจารณาด้วย
ไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้  

มาตรา ๓๗  
ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่   วันท่ีคณะกรรมการได้รับคํา
อุทธรณ์   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ เป็นท่ีสุด  และในการมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือให้ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้    ให้นําความในมาตรา ๑๓ วรรค
สอง   มาใช้บังคับแก่การพิจารณา  อุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๘  
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณา 
และวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๓๙  
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  

หมวด ๗ บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๔๐  
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตาม มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 



มาตรา ๔๑  
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐกําหนดตามมาตรา ๒๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๔๒  
บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ แล้วแต่กรณีท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการจะได้กําหนด 

มาตรา ๔๓ 
ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗   ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงบังคับต่อไปได้
เท่าท่ีไม่ขัดแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 

 

*หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให้ ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น  เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน   สมควร
กําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัด  เฉพาะข้อมูลข่าวสาร
ท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีสําคัญ ของเอกชน   ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึ สิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการ
หนึ่งด้วย  ประกอบ กับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้  
  


