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เป็นปีที่  ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่ เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปนี้ 

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตันิี้ เรยีกวา่  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิี้  หรอืซึ่ งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตันิี้ 

 “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่ องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิ่ งใดๆ  ไมว่า่

การสื่อความหมายนัน้จะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ่งน ัน้เองหรอืโดยผา่นวธิกีารใดๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถา่ย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่ องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดที่ทาํใหส้ิ่ งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้

น ัน้หรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้ ัน้ได ้ เช่น  ลายพมิพน์ิ้วมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 

ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปนี้ 

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ

หุน้นัน้คนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้

ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 กฎกระทรวงนัน้  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัต ัง้สาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขึ้นในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ลงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนนิงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สาํคญัและวธิกีารดาํเนนิงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มตคิณะรฐัมนตร ี ขอ้บงัคบั  คาํส ัง่  หนงัสอืเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม  ท ัง้นี้ เฉพาะที่จดัใหม้ขีึ้นโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารใดที่ ไดม้กีารจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กจิจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่ งพมิพน์ ัน้ก็ใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่ งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรอืจาํหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ทาํการของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ตามที่ เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไมไ่ดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  

จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที่ ไมเ่ป็นคณุแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้ เวน้แต่ผูน้ ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนัน้ตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ท ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืคาํวนิจิฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมท ัง้ความเหน็แยง้และคาํส ัง่ที่ เกี่ ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิจิฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามที่ ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที่กาํลงัดาํเนนิการ 

 (๔) คู่มอืหรอืคาํส ัง่เกี่ ยวกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธหินา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัทาํบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งต ัง้โดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ท ัง้นี้ 

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืทาํโดยประการอื่นใดที่ ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นัน้ 

 บคุคลไมว่า่จะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ ยวขอ้งหรอืไมก่็ตาม ย่อมมสีทิธเิขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรอืขอสาํเนาที่มคีาํ

รบัรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งได ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนยีมในการนัน้ก็ได ้ในการนี้ใหค้าํนงึถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ท ัง้นี้ เวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธติามมาตรานี้ เพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีารอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ขา่วสารอื่นใดของราชการและคาํขอของผูน้ ัน้ระบขุอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูขา่วสารนัน้ใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้ ัน้ขอจาํนวน

มากหรอืบอ่ยคร ัง้โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่ขอ้มลูขา่วสารนัน้ก็ได ้

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่ งตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ วเิคราะห ์จาํแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีี้นใหม ่เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูขา่วสารที่บนัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอื่นใด  ท ัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็วา่กรณีที่ขอนัน้มใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่ องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีาพสาํหรบัผูน้ ัน้หรอืเป็นเรื่ องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูขา่วสารนัน้ใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไมเ่ป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการใดขึ้นใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ที่ตามปกตขิองหน่วยงานของรฐันัน้อยู่แลว้ 

 ใหน้าํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูขา่วสารให ้

ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นคาํขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มลูขา่วสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้หรอืจะอยู่ในความ

ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นกต็าม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัคาํขอใหค้าํแนะนาํ เพื่อไปยื่นคาํขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารนัน้โดยไมช่กัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัคาํขอเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํขอเป็นขอ้มลูขา่วสารที่จดัทาํโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอื่น และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งคาํขอนัน้ใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัทาํขอ้มลูขา่วสารนัน้พจิารณาเพื่อมคีาํส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็วา่หน่วยงานของรฐัไมจ่ดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๗ หรอืไมจ่ดัขอ้มลู

ขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไมจ่ดัหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ หรอืปฏบิตัหินา้ที่ลา่ชา้หรอืเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนั

สมควร ผูน้ ัน้มสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่ องเกี่ ยวกบัการมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืคาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัคาํรอ้งเรยีน  ในกรณีที่มเีหตจุาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาท ัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดงัต่อไปนี้ หน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยคาํนงึถงึการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ  หรอืไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไมว่า่จะเกี่ ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ที่มาของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด  แต่ท ัง้นี้ไม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนาํ

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหนึ่ งบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ํา้สทิธสิ่วนบคุคลโด

ไมส่มควร 

 (๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กาํหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 คาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการจะกาํหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยวา่ที่

เปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืวา่การมคีาํส ัง่เปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเป็นดลุพนิจิโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไดต้ามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้ 

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัวิา่ขอ้มลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไมภ่ายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐักาํหนดวธิกีารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารนัน้  ท ัง้นี้ ตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกีาํหนดวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัเหน็วา่  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้ ัน้เสนอ 

คาํคดัคา้นภายในเวลาที่กาํหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ ผูน้ ัน้อาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกวา่สบิ

หา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ ง  หรอืผูท้ี่ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนัน้ไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้  ในกรณีที่มคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นัน้มไิดจ้นกวา่จะลว่งพน้กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารไดม้คีาํวนิจิฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนัน้ได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้ ัน้อาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้คาํส ัง่น ัน้โดยยื่นคาํ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนัน้ไมว่า่จะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งดาํเนนิกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูขา่วสารนัน้เปิดเผยแก่บคุคลอื่นใดที่ ไมจ่าํเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีที่จาํเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใด แมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

วา่เจา้หนา้ที่ของรฐัไมต่อ้งรบัผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัไดด้าํเนนิการโดยถกูตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมคีาํส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพื่อประโยชนอ์นัสาํคญัยิ่ งกวา่ที่ เกี่ ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ื่นของบคุคล  และคาํส ัง่น ัน้ไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหต ุ ในการนี้

จะมกีารกาํหนดขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขในการใชข้อ้มลูขา่วสารนัน้ตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไมเ่ป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดนี้ “บคุคล” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา 

ที่มสีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งน ัน้ ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนัน้ 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปนี้ 

  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีที่ขอขอ้มลูนัน้เป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนัน้ได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูที่ ใหไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนัน้มไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัแห่ง

นัน้ 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลนัน้ 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ทาํงานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืสาํมะโนต่างๆ ซึ่งมหีนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไวไ้มใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไมร่ะบชุื่ อหรอืส่วนที่ทาํใหรู้ว้า่เป็นขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่ เกี่ ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง  

เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไมว่า่เป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึ่ งจาํเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลที่มอีาํนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัทาํ

บญัชแีสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มลูขา่วสารนัน้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธทิี่จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร

ส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตน  และเมื่อบคุคลนัน้มคีาํขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสาร

นัน้จะตอ้งใหบ้คุคลนัน้หรอืผูก้ระทาํการแทนบคุคลนัน้ไดต้รวจดูหรอืไดร้บัสาํเนาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลส่วน

ที่ เกี่ ยวกบับคุคลนัน้  และใหน้าํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่ เกี่ ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บคุคลนัน้มอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตนส่วนใดไมถ่กูตอ้งตามที่ เป็นจรงิ ใหม้สีทิธยิื่น

คาํขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วน

นัน้ได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาคาํขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนัน้ทราบโดยไมช่กัชา้ 



 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รงตามที่มคีาํขอ ใหผู้น้ ัน้มี

สทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสาร  โดยยื่นคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่

เกี่ ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมสีทิธดิาํเนนิการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที่ เสร็จสิ้นการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารนัน้ ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา เพื่อคดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึ่ งใหแ้ยกประเภท   ดงันี้ 

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สบิปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็วา่  ขอ้มลูขา่วสารนัน้ยงัไมค่วรเปิดเผย โดยมคีาํส ัง่ขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย คาํส ัง่การขยายเวลานัน้ใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละหา้ปีไมไ่ด ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกนิความจาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตรานี้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งทาํลายหรอือาจทาํลายไดโ้ดยไมต่อ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตร ีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  และผูท้รงคณุวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้อกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งต ัง้ขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรคีนหนึ่ งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ที่  ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้าํแนะนาํเกี่ ยวกบัการดาํเนนิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้

ตามที่ ไดร้บัคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่ องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ เสนอคณะรฐัมนตรเีป็นคร ัง้คราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่ งคร ัง้ 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ที่อื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้ 

 (๗)  ดาํเนนิการเรื่ องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งต ัง้ตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัที่ ไดร้บัแต่งต ัง้  ผูท้ี่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งต ัง้ใหมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งต ัง้ตาม

มาตรา ๒๗  พน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพร่อง  หรอืไมสุ่จรติต่อหนา้ที่  หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่ สุดใหจ้าํคกุ  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่ ไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหนึ่ งของจาํนวน

กรรมการท ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัิ

หนา้ที่ ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวนิจิฉยัชี้ขาดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชี้ขาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธวา่ไมม่ขีอ้มลูขา่วสารตามที่มคีาํขอไมว่า่จะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คีาํขอไมเ่ชื่ อวา่เป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเขา้ดาํเนนิการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ เกี่ ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ เปิดเผยไดห้รอืไมก่็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งต ัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้าํความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณค์าํส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

คาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งต ัง้คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  ใหแ้ต่งต ัง้ตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูขา่วสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกจิและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ่ งๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจาํเป็น แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งต ัง้ปฏบิตัหินา้ที่ เป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้จะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไมไ่ด ้

 กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งคาํอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร  โดยคาํนงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัคาํอทุธรณ ์

 คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นที่ สุด และในการมคีาํวนิจิฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่ เกี่ ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบักรณีใดตามที่ เหน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้าํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิจิฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิจิฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้าํบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที่ประกอบ

กบับทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจาํคกุ

ไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท  หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขที่ เจา้หนา้ที่ของรฐักาํหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิหนึ่ งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท  หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการที่ เกดิขึ้นก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไว ้

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ท ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่ เกี่ ยวกบั

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าที่ ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตันิี้  เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้าํหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื ในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจาํเป็น  เพื่อที่



ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ่ งขึ้น  สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสาร

ของราชการ  โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารที่หากเปิดเผยแลว้จะ

เกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชนท์ี่สาํคญัของเอกชน   ท ัง้นี้ เพื่อพฒันาระบอบ

ประชาธปิไตยใหม้ ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหินา้ที่ของตนอย่างเตม็ที่  เพื่อที่จะปกปกั

รกัษาประโยชนข์องตนไดอ้กีประการหนึ่ งดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธสิ่วนบคุคลในส่วนที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 


