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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ณ วนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2540 

เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน 

1. 
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 

  

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บญัญติัวา่ "บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บ
ทราบขอ้มูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความ
ปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนไดเ้สีย อนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั" 



2. หลกัการและเหตุผลของพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

      ในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความจริงอนัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิง่ข้ึนสมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาระบบประชาธิปไตย
ใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท่ีจะปกปักรักษา
ประโยชน์ของตนประการหน่ึงกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียว ขอ้งกบัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหน่ึง 

3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

      "ขอ้มูลข่าวสาร" หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูลหรือส่ิงใดๆไม่
วา่การส่ือความหมายนั้น จะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวธีิการใดๆและไม่วา่จะได้
จดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่ายฟิลม์ การ
บนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวธีิอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏ
ได ้
      "ขอ้มูลข่าวสารของราชการ" หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน  
3.1 ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งเปิดเผยเป็นการทัว่ไป  
    3.1.1 ขอ้มูลข่าวสารท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น  
      (2) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวธีิการด าเนินงาน  
      (3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวยีน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ
ตีความ ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึน โดยมีสภาพอยา่งกฎเพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง  
      (5) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
      ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นก็ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัดงักล่าว
แลว้ (มาตรา 7)  
    3.1.2 ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4)  ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะ



น ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ไดเ้วน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความ
เป็นจริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8)  
    3.1.3 ขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนดไดแ้ก่  
      (1) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลงัด าเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือค าสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ
เอกชน 
      (5) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนใน
การจดัท าบริการสาธารณะ  
      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลข่าวสารท่ี
น ามาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย  
      (8) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และ
มาตรา 9 (มาตรา 11)  
    3.1.5 ขอ้มูลข่าวสารท่ีคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนศึกษาคน้ควา้ (เอกสารประวติัศาสตร์) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการท่ีหน่วยราชการของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาไวห้รือขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา 14 เม่ือมีอายคุรบ 75 ปี และขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 เม่ือมีอายุครบ 20 ปี นบั
แต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ใหห้น่วยงานของรัฐส่งมอบใหแ้ก่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหป้ระชาชน
ศึกษาคน้ควา้ (มาตรา 26) 
3.2 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยเป็นการเฉพาะ     ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความวา่ 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวับุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติั
อาชญากรรมหรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมายรหสัหรือส่ิงบอก
ลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหรู้้ตวัผูน้ั้นไดเ้ช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะเสียงของคนหรือ รูปถ่าย 
และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย (มาตรา 4) 
      บุคคล หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย(มาตรา 21)  



3.3 ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตอ้งเปิดเผย 
    3.3.1 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยไม่ได ้ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะเปิดเผยมิได ้(มาตรา 14)  
    3.3.2 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผย โดย
ค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์
ของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 
      (1) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือความมัน่คงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ดไ้ม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
      (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท า
ความเห็น หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร  
      (6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้า
โดยไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไป เปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
      (7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่
ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีค าสั่ง
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการ
บงัคบับญัชา แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี (มาตรา 15) 

4. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

  

      "หน่วยงานของรัฐ" หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี 
องคก์รควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
      "เจา้หนา้ท่ีของรัฐ" หมายความวา่ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งด าเนินการและปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ดงัน้ี  



4.1 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัพิมพห์รือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการจะได้
ก าหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีก าหนดในมาตรา 7 ลงพิมพใ์นราช
กิจจานุเบกษา และรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่าย
แจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการวาง
หลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูล
ข่าวสารของราชการก็ไดใ้นการน้ีใหค้  านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ีเวน้แต่
จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัหาขอ้มูลข่าวสารของราชการนอกจากท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา
หรือจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูหรือท่ีจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ ตามมาตรา 26 ในลกัษณะท่ีอาจ
เขา้ใจไดต้ามสมควรใหผู้ข้อภายในเวลาอนัสมควร เวน้แต่ผูน้ั้นจะขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดย
ไม่มีเหตุผลอนัสมควรและถา้ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายไดง่้าย หน่วยงาน
ของรัฐจะขอขยายเวลาในการจดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้น 
      ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาให้ขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้
ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ดมิ้ใช่เป็น การตอ้งไปจดัท า วเิคราะห์ จ  าแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่
เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือ
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐ
เห็นวา่กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารนั้นใหก้็ได ้บทบญัญติัน้ีไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการใดข้ึนใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ 
      ใหน้ าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้
ตามมาตราน้ีโดยอนุโลม(มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐตอ้งแนะน าใหผู้ข้อขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ท่ีอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ใหไ้ปยืน่ค  าขอ ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล
ขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 
      ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าขอเป็น ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัท าโดย



หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุการหา้มเปิดเผยไวใ้หส่้งค าขอใหห้น่วยงานของรัฐผูท้  าขอ้มูล
ข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป (มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมี
ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีก็ไดโ้ดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั  
    (1) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือความมัน่คงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ  
    (2) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ดไ้ม่วา่จะเก่ียวกบั การฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
    (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแต่ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงรายงานทางวชิาการรายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็น
หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว  
    (4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร  
    (6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดย
ไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไป เปิดเผยต่อผูอ่ื้น  
    (7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่
ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถื้อวา่การมีค าสั่งเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบั
บญัชาแต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัน้ี (มาตรา 15) 
      เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใดและสมควรมีวธีิรักษามิให ้ร่ัวไหลใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดวธีิการ
คุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษา ความลบัของ
ทางราชการ (มาตรา 16)  
4.7 เจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด แต่
ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นไดซ่ึ้งตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ 



      ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใด อาจจะ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็น
หนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบ 
      ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ค้ดัคา้น ทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรือจนกวา่คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารนั้นไดแ้ลว้แต่กรณี(มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใดใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐไม่ตอ้งรับผิด หากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี  
      (1) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบ
มาตรา 16  
      (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมี
ค าสั่งใหเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิง่กวา่ท่ีเก่ียวกบั
ประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืน ของบุคคล และค าสั่งนั้นได้
กระท าโดยสมควรแต่เหตุในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได ้
      การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขา้งตน้ไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผิดตาม
กฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี  
      (1) ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐใหส้ าเร็จ ตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือ
หมดความจ าเป็น  
      (2) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบ
ถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรง ของบุคคลนั้น  
      (3) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบั
ส่ิง ดงัต่อไปน้ี  
        (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอ้มูลไว ้ 
        (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ  
        (ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล  
        (จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล  



        (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
      (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ  
      (5) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้
มีการน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
      ในกรณีท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลหน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของ 
ขอ้มูลทราบ ล่วงหนา้ หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใชล้กัษณะการใช้
ขอ้มูลปกติ และกรณี ท่ีขอ ขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมี
กฎหมายบงัคบั 
      หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของ ขอ้มูลทราบในกรณีมีการใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นไดเ้วน้แต่เป็นไปตามลกัษณะ
การใชข้อ้มูลตามปกติ (มาตรา 21) 
      "บุคคล" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย 
แต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย(มาตรา 21)  
4.10 ส านกัข่าวกรองแห่งชาติส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตาม 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีมิให้น าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (3)ของมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลท่ีอยู ่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้
      หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงการ
เปิดเผย ประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อ
การด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว (มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ ผูอ่ื้น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีให้
ไวล่้วงหนา้ หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น  
      (2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายใตว้ตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซ่ึงมี หนา้ท่ี
ตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วน บุคคลไวใ้หไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น  
      (4) เป็นการใหเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้วา่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 วรรค



หน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา  
      (6) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะ
ขอขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  
      (9) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) 
(5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี้การจดัท าบญัชีแสดง การเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้นตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา24)  
4.12 เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท่ี์
บุคคลนั้นมอบหมายก็ไดถ้า้กรณีมีเหตุอนัสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งมอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบก าหนดเวลา คือ ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบ 75 ปี หรือตาม
มาตรา 15 เม่ือครบ ก าหนด 20 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเสร็จส้ิน การจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารใหห้อจดหมาย
เหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคดัเลือก
ไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
      ก าหนดเวลาดงักล่าวอาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ใน
การใชส้อย โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษา คน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยาย
เวลา ก ากบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนด
เกินคราวละหา้ปีไม่ได ้
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นใหเ้ป็นไป
ตาม หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
      บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี ของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่
ตอ้งเก็บรักษา (มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้ง ยนิยอมใหค้ณะกรรมการหือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2) 



 
5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน 

  

      พ.ร.บ. น้ีไดก้  าหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดงัน้ี  
5.1 สิทธิในการขอค าปรึกษาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีกบัส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทางวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการและคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร (มาตรา6)  
5.2 สิทธิเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตามยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนา
ท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได ้
      คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างดา้ว" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
และนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี  
      (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุ้นชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อให้
ถือวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ  
      (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคน
ต่างดา้ว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืนให้
ถือวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจา้ของทุน ดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราช
กิจจานุเบกษาแลว้ หรือท่ีจดัไวใ้ห ้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือท่ีมีการจดัใหป้ระชาชนได้
คน้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ โดยค าขอนั้นไดร้ะบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจได้
ตามสมควร (มาตรา 11)  
5.4 สิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบังานซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งใหก้บับุคคล
นั้นหรือผูก้ระท าแทนไดต้รวจดูหรือไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคล
นั้น (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของ
ขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เก่ียวกบัการขอขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัท่ีใดของบุคคลดงักล่าว มาตรา24 เก่ียวกบัการใหค้วามยนิยอมให้
หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิดเผยขอ้มูลต่อ หน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น และมาตรา 25 เก่ียวกบัการไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน การขอให้



แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือลงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิ
อุทธรณ์ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่ง ไม่ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
น้ี (มาตรา 25 วรรค 5)  
5.6 สิทธิในการร้องเรียนผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่
จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ตนตาม
มาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัน้ีหรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตน
ไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่ง
ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามมาตรา 25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผู้
นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้นั้น โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถา้อุทธรณ์ค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รวจตามท่ีมีค าขอ ผูน้ั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่วา่กรณีใดๆใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงาน
ของรัฐหมายเหตุค าขอของคนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

      ส านกัคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการสังกดัส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีมี
หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานธุรการและวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารประสานงานกบั หน่วยงานของรัฐและให้
ค  าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 

7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

7.1 คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลางโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
พาณิชย ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการ
สภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 
ผูอ้  านวยการส านกั งบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
อีกเกา้คนเป็นกรรมการ  
ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีตั้งแต่ขา้ราชการของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเป็น



เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
      (1) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัน้ี  
      (2) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีตามท่ีไดรั้บค าขอ  
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี  
      (4) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  
      (6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  
      (7) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปีนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บ แต่งตั้งผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้(มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 พน้
จากต าแหน่งเม่ือ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ี หรือ
หยอ่นความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      (6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
      ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
      การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขาด (มาตรา 31)  
7.6 ใหค้ณะกรรมการ มีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งวตัถุ เอกสารหรือ



พยานหลกัฐานมาประกอบ การพิจารณาได ้(มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอไม่วา่จะเป็นกรณี ตาม
มาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตาม
มาตรา 13 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการ ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ละแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี ของรัฐตอ้งยนิยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 13)  
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้ าความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีได้
รับค าร้องเรียน ในกรณีมีเหตุจ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปไดแ้ต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลา
ทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 วนั (มาตรา 13 วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  

8.1 ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งมิ
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ ค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตาม
มาตรา 17 และค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งตามสาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่นความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจ 
และการคลงัของประเทศ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย(มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึงๆประกอบดว้ยบุคคลตามความจ าเป็น
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ สามคนและใหข้า้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ
และผูช่้วยเลขานุการ 
    ในกรณีพิจารณา เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวนิิจฉยัการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้
    กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือ
ผูช่้วยเลขานุการ ไม่ได ้(มาตรา 36)  
8.3 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดย
ค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละ
สาขา ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ 
    ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีสุด และในการมีค า



วนิิจฉยัจะมีขอ้สังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบั
กรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
    ใหน้ าความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ้ 7.9 มาใชบ้งัคบัแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)  
8.4 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา วธีิพิจารณาและ
วนิิจฉยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (มาตรา 38) ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 29 เก่ียวกบัวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง มาตรา 30 เก่ียวกบัการพน้ต าแหน่ง มาตรา 32 เก่ียวกบัการเรียกบุคคลมาให้
ถอ้ยค าหรือส่งวตัถุเอกสารหรือพยานหลกัฐาน และบทก าหนดโทษท่ีประกอบกบับทบญัญติั
ดงักล่าวใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

9. บทก าหนดโทษ 

  

9.1 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกิน หา้พนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 40)  
9.2 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 41) 

10. บทเฉพาะกาล 
  10.1 บทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึน
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง
ไวเ้พื่อ ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการจะได้
ก าหนด (มาตรา 42)  
10.2 ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ ยงัคงใช ้บงัคบัต่อไปได ้เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 16 จะไดก้ าหนด เป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 43) 

  

 


