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1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปดิเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือ
ส่วนไดเ้สีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 

2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 

  ในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสรมิให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควร
ก าหนดให้ประชาชนมสีิทธิไดรู้้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปดิเผยที่แจ้งชัดและจ ากดัเฉพาะข้อมลูข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกดิ
ความเสยีหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตนอย่างเต็มที่ เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิสว่นบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อม อีกประการหนึ่ง 

3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รูเ้รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ
โดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะไดจ้ัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสยีง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอรห์รือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏได ้
      "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมลูข่าวสารที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดแูลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรอืข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน  
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป  
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น  
      (2) สรุปอ านาจหนา้ที่ท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงาน  
      (3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมสีภาพอย่างกฎเพื่อให้มี
ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
      (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
      ข้อมูลข่าวสารใดที่ไดม้ีการจดัพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็น
การปฏิบัตติามบทบญัญตัิดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไมไ่ด้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ไดเ้ว้นแตผู่้นั้น
จะไดรู้้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8)  
    3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ได้แก ่ 
      (1) ผลการพจิารณาหรือค าวนิิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลา่ว 
      (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลงัด าเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือค าสั่งเกีย่วกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ  



      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไวด้้วย  
      (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)  
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร)์ ได้แก่ ข้อมลูข่าวสารของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะ
เก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้น
การจัดให้มีข้อมลูข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนศึกษาคน้คว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ     ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตวับุคคลเช่น การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมเีลขหมายรหสัหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลกัษณะเสียงของคนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
(มาตรา 4) 
      บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมม่ีสญัชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21)  
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไมต่้องเปิดเผย 
    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไมไ่ด้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษตัริยจ์ะเปิดเผยมิได ้(มาตรา 
14)  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชนส์าธารณะและประโยชน์ของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 
      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไดไ้ม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคด ีการป้องกัน การ
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม  
      (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปดิเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปดิเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไป เปดิเผยต่อผู้อื่น 
      (7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แตต่้องระบไุว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และ
เพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมคี าสั่งเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขอ
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินจิฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารไดต้ามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 15) 

4. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคด ีองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      "เจ้าหน้าท่ีของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบตัิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องด าเนินการและปฏบิัติตามพระราชบญัญัตินี้ ดังนี้  
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพห์รือจัดให้มีข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแตก่รณี ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมและจดัให้มขี้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจา่ยแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรยีกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี
ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผูม้ีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญัตไิว้เป็น
อย่างอื่น (มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาขอ้มูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรอืจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให้ประชาชนได้
ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแตผู่้นัน้จะขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร



และถ้าข้อมลูข่าวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบบุสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหห้รือจะจัดท าส าเนาอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิ
ให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นตอ้งเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น การต้องไปจดัท า วิเคราะห์ 
จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมลูข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอน้ันมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็น
เพื่อปกป้องสิทธิเสรภีาพส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมลูข่าวสารนั้นให้ก็ได้ บทบัญญัตินีไ้ม่เป็นการ
ห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัให้มขี้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น
อยู่แล้ว 
      ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารใหต้ามมาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะน าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของ
หน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้ไปยื่นค าขอ ตอ่หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่
ชักช้า 
      ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเปน็ ข้อมูลข่าวสารที่จดัท าโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุการห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งค า
ขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งตอ่ไป (มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปดิเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มลีักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้โดยค านึงถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  
    (1) การเปดิเผยจะก่อให้เกดิความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ  
    (2) การเปดิเผยจะท าให้การบงัคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ไดไ้ม่ว่าจะเกี่ยวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การ
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่กต็าม  
    (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนนิการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว  
    (4) การเปดิเผยจะก่อให้เกดิอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทยห์รือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไมส่มควร  
    (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิใหเ้ปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มผีู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไป เปดิเผยต่อผู้อื่น  
    (7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แตต่้องระบไุว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและ
เพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการเป็นดลุพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารได้ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญตัินี้ (มาตรา 15) 
      เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปดิเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหล
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)  
4.7 เจ้าหน้าท่ีของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค า
คัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ตอ้งให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค าคัดค้านได้ซึ่งต้อง ไม่น้อยกวา่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง 
      ผู้ที่ไดร้ับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มสีิทธิคัดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนงัสือถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ 
      ในกรณีที่มีการคดัค้าน เจา้หน้าท่ีของรัฐผู้รับผดิชอบต้องพิจารณาค าคดัค้านและแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้คัดคา้น ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีค าสั่งไมร่ับ
ฟังค าคัดค้านเจ้าหนา้ที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิไดจ้นกว่าจะล่วงพ้น ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารไดม้คี าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี (มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผดิตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต้องรับผิด หากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนนิการโดยถูกต้องตามระเบยีบมาตรา 16  
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมคี าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อ
ประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกีย่วกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต รา่งกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่น ของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแต่เหตุใน
การนี้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรอืเง่ือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามความเหมาะสมกไ็ด้ 
      การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรฐัพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณดีังกล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบตัิเกี่ยวกับ การจัดระบบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
      (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 



และยกเลิกการจัดให้มรีะบบดังกลา่วเมื่อหมดความจ าเป็น  
      (2) พยายามเก็บข้อมลูข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสยีโดยตรง ของบุคคลนั้น  
      (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกีย่วกับสิ่ง ดังตอ่ไปนี้  
        (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมลูไว ้ 
        (ข) ประเภทของระบบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ 
        (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมลูข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูล  
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
      (4) ตรวจสอบแกไ้ขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลขา่วสารตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มกีารน าไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของ
ข้อมูล 
      ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ ล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึง
วัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมลูมาใช้ลกัษณะการใช้ข้อมูลปกติ และกรณ ีท่ีขอ ข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจใหข้้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเปน็กรณีมีกฎหมายบังคับ 
      หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณมีีการให้จัดส่งข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลไปยังท่ีใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสาร
นั้นได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 
      "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มสีัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาทีไ่ม่มสีัญชาติไทย แตม่ถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21)  
4.10 ส านักข่าวกรองแห่งชาติส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตาม ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิให้น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
อยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได ้
      หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงน้ัน ต้องเปน็หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย ประเภทข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรค
หนึง่ (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว (มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ ผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอม
เป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ใหไ้ว้ล่วงหน้า หรือในขณะนั้นมไิด้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี ้ 
      (1) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน  
      (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วตัถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมี หน้าท่ีตอ้งรักษาข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไม่ให้เปิดเผยต่อไป
ยังผู้อื่น  
      (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรอืส่วนท่ีท าให้รู้ว่าเป็นข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศลิปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึง่ เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการ เกบ็รักษา  
      (6) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจ้าหนา้ที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
      (9) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดง การ
เปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)  
4.12 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะเปดิเผยรายงานการแพทย์ท่ีเกี่ยวกับบคุคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บคุคลนั้นมอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมเีหตุอันสมควร (มาตรา 
25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบก าหนดเวลา คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 
14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ ก าหนด 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้น การจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นควา้ 
      ก าหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณดีังต่อไปนี ้
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจดัใหป้ระชาชนได้ศึกษา 
ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไมค่วรเปิดเผย โดยมคี าสั่งขยายเวลา ก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้
ก าหนดระยะเวลาไวด้้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได ้
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญัติตามมาตรานีม้ิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบยีบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ ของรัฐ



จะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไมต่้องเก็บรักษา (มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของตนไดไ้ม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไมก่็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2) 

5. สิทธขิองประชาชนหรือเอกชน 

พ.ร.บ. นี้ได้ก าหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังน้ี  
5.1 สิทธิในการขอค าปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทาง วิชาการและธรุการให้แก่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร (มาตรา 6)  
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไม่ว่าจะมสี่วนได้เสียเกีย่วข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมสีิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนาทีม่ีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม
มาตรา 9 ได ้
      คนต่างด้าวจะมสีิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไมม่ีสญัชาติไทยและไม่มี ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้  
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีม่ีทุนเกินก่ึงหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
      (2) สมาคมทีม่ีสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  
      (3) สมาคมหรือมลูนิธิท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดท่ีมผีู้จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน 
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดไูด้แล้ว 
หรือท่ีมีการจดัให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยค าขอน้ันได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)  
5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระท าแทนไดต้รวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการด าเนินการแทนผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังท่ีใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
การขอให้แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีไ่ม่ถกูต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีทีเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐมีค าสั่ง ไม่ยินยอมแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)  
5.6 สิทธิในการร้องเรยีนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพมิพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 
หรือไมจ่ัดหาข้อมลูข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม พระราชบัญญัตินี้หรอืปฏิบัติหน้าท่ีลา่ช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธริ้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรือ่งเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 15 หรือค าสั่งไมร่ับฟังค าคัดค้านตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มี
ประโยชนไ์ด้เสียตามมาตรา 17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งน้ัน โดยยื่นค า
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์ค าสั่งไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารให้ตรวจตามที่มีค าขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นค าอุทธรณต์่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอ
ของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารสว่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6.ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ส านักคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการสังกัดส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏบิตัิงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

7. คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 



7.1 คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาง
โหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าว
กรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก งบประมาณ และผู้ทรงคณุวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ  
ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรตีั้งแตข่้าราชการของส านักงานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
      (1) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตัิตาม พระราชบญัญัตินี ้ 
      (2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัตติามพระราชบญัญตัินี้ตามทีไ่ด้รับค าขอ  
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบยีบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญตัินี้  
      (4) พิจารณาและให้ความเหน็เรื่องร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จัดท ารายงานเกีย่วกับการปฏิบัตติามพระราชบญัญัตินีเ้สนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง  
      (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญตัินี้  
      (7) ด าเนินการเรื่องอื่นตามทีค่ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแตว่ันท่ีได้รับ แต่งตั้งผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจไดร้ับแต่งตั้ง
ใหม่ได้ (มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤตเิสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไมสุ่จรติต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  
      (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
      (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม 
      การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด (มาตรา 31)  
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอ านาจเรยีกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือใหส้่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มคี าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง
และร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเข้าด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการ
ตรวจสอบใหผู้้ร้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหนา้ที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของตนไดไ้ม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไมก่็ตาม (มาตรา 13)  
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา 31 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รบัค าร้องเรียน ในกรณีมเีหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไป
ได้แตต่้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไมเ่กิน 60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 

8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอ านาจ
หน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ ค าสั่งไมร่ับฟังค าคัดคา้นตามมาตรา 17 และค าสั่งไม่แกไ้ข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลขา่วสารของราชการ เช่น
ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกจิ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามคนและใหข้้าราชการที่
คณะกรรมการแต่งตั้งปฏบิัติหน้าทีเ่ป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 



    ในกรณีพิจารณา เกีย่วกับข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้า
ร่วมพิจารณาด้วยไมไ่ด ้
    กรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผู้ช่วยเลขานุการ ไมไ่ด้ (มาตรา 36)  
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได ้
    ให้น าความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดย อนุโลม 
(มาตรา 37)  
8.4 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้น าบทบัญญัติมาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันท่ีไดร้ับแต่งตั้ง มาตรา 30 
เกี่ยวกับการพ้นต าแหน่ง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาใหถ้้อยค าหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทก าหนดโทษท่ีประกอบกับบทบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดยอนุโลม 

9. บทก าหนดโทษ 

.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 
40)  
9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามขอ้จ ากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน หน่ึงปี หรือปรับไมเ่กินสองหมื่น
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา 41) 

10. บทเฉพาะกาล 

10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจดัให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อ ประชาชนเข้าตรวจดไูด้แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด (มาตรา 42)  
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมลูข่าวสารของราชการ ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อพระราชบญัญัตินี้ เว้นแต่ระเบยีบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 16 จะได้ก าหนด เป็นอย่างอืน่ (มาตรา 43)  

 

 


