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 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอืน่  ในส่วนทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตัน้ีิ  หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิแทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “ขอ้มลูข่าวสาร” หมายความว่า  สิง่ทีส่ือ่ความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิง่ใดๆ  ไม่ว่า

การสือ่ความหมายนัน้จะท าไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอืโดยผ่านวธิีการใดๆ  และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิีอืน่ใดทีท่  าใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ขอ้มลูข่าวสารทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินงานของรฐัหรอืขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รฐัวสิาหกิจ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคุมการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอืน่ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” หมายความว่า  ผูซ้ึง่ปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคล” หมายความว่า ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารท างาน  บรรดาทีม่ชีื่อของผู ้

น ัน้หรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิง่บอกลกัษณะอืน่ทีท่  าใหรู้ต้วัผูน้ ัน้ได ้ เช่น  ลายพมิพน้ิ์วมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวัของผูท้ีถ่งึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความว่า  บคุคลธรรมดาทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและไม่มถีิน่ทีอ่ยู่ 

ในประเทศไทย  และนิตบิคุคลดงัต่อไปน้ี 

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนทีม่ทีนุเกินกึ่งหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืว่า

ใบหุน้น ัน้คนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมทีม่สีมาชกิเกินกึ่งหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนิธิทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นิตบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนิตบิคุคลอื่นใดทีม่ผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นิตบิคุคลตามวรรคหน่ึง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนิตบิคุคลอืน่  ให ้

ถอืว่าผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และมอี  านาจออกกฎกระทรวง  เพือ่ปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 กฎกระทรวงนัน้  เมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัต ัง้ส  านกังานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการขึ้นในสงักดัส  านกังานปลดัส านกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้ าปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูข่าวสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพมิพใ์นราชกิจจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 

 (๒) สรุปอ านาจหนา้ทีท่ีส่  าคญัและวธิีการด าเนินงาน 

 (๓) สถานทีต่ดิต่อเพือ่ขอรบัขอ้มลูข่าวสาร หรอืค าแนะน าในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

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

ตคีวาม  ท ัง้น้ี เฉพาะทีจ่ดัใหม้ขีึ้นโดยมสีภาพอย่างกฎ เพือ่ใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูข่าวสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 ขอ้มลูข่าวสารใดทีไ่ดม้กีารจดัพมิพเ์พือ่ใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กิจจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิง่พมิพน์ ัน้ก็ใหถ้อืว่าเป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่งไวเ้ผยแพร่เพือ่ขายหรอืจ าหน่าย

จ่ายแจก ณ ทีท่  าการของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ตามทีเ่หน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไม่ไดล้งพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา  

จะน ามาใชบ้งัคบัในทางทีไ่ม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้ เวน้แต่ผูน้ ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูข่าวสารนัน้ตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่

คณะกรรมการก าหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืค าวนิิจฉยัทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมท ัง้ความเหน็แยง้และค าส ัง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิิจฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามทีไ่ม่เขา้ข่ายตอ้งลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีทีก่  าลงัด าเนินการ 

 (๔) คู่มอืหรอืค าส ัง่เกี่ยวกบัวธิีปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึง่มผีลกระทบถงึสทิธิหนา้ทีข่องเอกชน 

 (๕) สิง่พมิพท์ีไ่ดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัท าบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการทีแ่ต่งต ัง้โดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ท ัง้น้ี 

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูข่าวสารทีน่ ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูข่าวสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 ขอ้มลูข่าวสารทีจ่ดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง  ถา้มสี่วนทีต่อ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืท าโดยประการอืน่ใดทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

นัน้ 

 บคุคลไม่ว่าจะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ยวขอ้งหรอืไม่ก็ตาม ย่อมมสีทิธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรอืขอส าเนาทีม่คี า

รบัรองถูกตอ้งของขอ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่งได ้ ในกรณีทีส่มควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนียมในการนัน้ก็ได ้ในการน้ีใหค้ านึงถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ท ัง้น้ี เวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอืน่ 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธิตามมาตราน้ีเพยีงใดใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถงึขอ้มลูข่าวสารของราชการทีม่ี

กฎหมายเฉพาะก าหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิีการอย่างอืน่ 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูข่าวสารของราชการทีล่งพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรอืทีจ่ดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืทีม่กีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ข่าวสารอืน่ใดของราชการและค าขอของผูน้ ัน้ระบขุอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งการในลกัษณะทีอ่าจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูข่าวสารนัน้ใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้ ัน้ขอจ านวน

มากหรอืบ่อยคร ัง้โดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูข่าวสารของราชการใดมสีภาพทีอ่าจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอย่างหน่ึงอย่างใด เพือ่มใิหเ้กิดความเสยีหายแก่ขอ้มลูข่าวสารนัน้ก็ได ้

 ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นขอ้มลูข่าวสารทีม่อียู่แลว้ใน

สภาพทีพ่รอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วเิคราะห ์จ าแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีี้นใหม่ เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูข่าวสารทีบ่นัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอืน่ใด  ท ัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็ว่ากรณีทีข่อนัน้มใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่องทีจ่  าเป็นเพือ่ปกป้องสทิธิเสรีภาพส าหรบัผูน้ ัน้หรอืเป็นเรื่องทีจ่ะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูข่าวสารนัน้ใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัทีจ่ะจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ทีต่ามปกตขิองหน่วยงานของรฐันัน้อยู่แลว้ 

 ใหน้ าความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูข่าวสารให ้

ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีทีม่ผูีย้ืน่ค าขอขอ้มลูข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้่าขอ้มลูข่าวสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้หรอืจะอยู่ในความ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ก็ตาม ใหห้น่วยงานของรฐัทีร่บัค าขอใหค้ าแนะน า เพือ่ไปยืน่ค าขอต่อ

หน่วยงานของรฐัทีค่วบคุมดูแลขอ้มลูข่าวสารนัน้โดยไม่ชกัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัค าขอเหน็ว่าขอ้มลูข่าวสารทีม่คี าขอเป็นขอ้มลูข่าวสารทีจ่ดัท าโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอืน่ และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบทีก่  าหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งค าขอนัน้ใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัท าขอ้มลูข่าวสารนัน้พจิารณาเพือ่มคี าส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัไม่จดัพมิพข์อ้มลูข่าวสารตามมาตรา ๗ หรอืไม่จดัขอ้มลู

ข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไม่จดัหาขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืปฏบิตัหินา้ทีล่า่ชา้หรอืเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความสะดวกโดยไม่มเีหตอุนั

สมควร ผูน้ ัน้มสีทิธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการมคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืค าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืค าส ัง่ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งเรยีน  ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาท ัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีอ่าจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีม่ลีกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ทีข่องรฐัอาจมคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยค านึงถงึการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสือ่มประสทิธิภาพ  หรอืไม่อาจส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ทีม่าของขอ้มลูข่าวสารหรอืไม่ก็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืค าแนะน าภายในหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด  แต่ท ัง้น้ีไม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูข่าวสารทีน่ ามาใชใ้นการท าความเหน็หรอืค าแนะน า

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหน่ึงบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลซึง่การเปิดเผยจะเป็นการรุกล  า้สทิธิส่วนบคุคลโดย

ไม่สมควร 

 (๖) ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีม่กีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูข่าวสารทีม่ผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ้ืน่ 

 (๗) กรณีอืน่ตามทีก่  าหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 ค าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการจะก าหนดเงือ่นไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยว่าที่

เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็ขอ้มลูข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืว่าการมคี าส ัง่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

ของราชการเป็นดุลพนิิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ทีข่องรฐัตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจอทุธรณ์

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารไดต้ามทีก่  าหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา  ๑๖ เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏบิตัวิ่าขอ้มลูข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไม่ภายใตเ้งือ่นไขเช่นใด และสมควรมวีธิีรกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดวธิีการคุม้ครอง

ขอ้มลูข่าวสารนัน้  ท ัง้น้ี ตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนดว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเหน็ว่า  การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัแจง้ใหผู้น้ ัน้เสนอ 

ค าคดัคา้นภายในเวลาทีก่  าหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรทีผู่น้ ัน้อาจเสนอค าคดัคา้นได ้ซึง่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสบิ

หา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 ผูท้ีไ่ดร้บัแจง้ตามวรรคหน่ึง  หรอืผูท้ีท่ราบว่าการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารนัน้ไดโ้ดยท าเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ทีข่องรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีทีม่กีารคดัคา้น  เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีทีม่คี าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้น เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

นัน้มไิดจ้นกว่าจะลว่งพน้ก าหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกว่าคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูข่าวสารไดม้คี าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสารนัน้ได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัมคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคี าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้ ัน้อาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าส ัง่นัน้โดยยืน่ค า

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูข่าวสารทีม่คี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนัน้ไม่ว่าจะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งด าเนินกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูข่าวสารนัน้เปิดเผยแก่บคุคลอืน่ใดทีไ่ม่จ  าเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีทีจ่  าเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใด แมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

ว่าเจา้หนา้ทีข่องรฐัไม่ตอ้งรบัผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ทีข่องรฐัไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ทีข่องรฐัในระดบัตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวงมคี าส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพือ่ประโยชนอ์นัส  าคญัยิง่กว่าทีเ่กี่ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ืน่ของบคุคล  และค าส ัง่นัน้ไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหต ุ ในการน้ี

จะมกีารก าหนดขอ้จ ากดัหรอืเงือ่นไขในการใชข้อ้มลูข่าวสารนัน้ตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพือ่ประโยชนแ์ห่งหมวดนี้  “บคุคล” หมายความว่า บคุคลธรรมดา 

ทีม่สีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยแต่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  ส  านกัข่าวกรองแห่งชาต ิ ส  านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อืน่ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์

วธิีการ และเงือ่นไขทีม่ใิหน้ าบทบญัญตัวิรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูข่าวสารส่วน

บคุคลทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ทีจ่ะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึง่การ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ด าเนินการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าทีเ่กี่ยวขอ้ง และจ าเป็นเพือ่การด าเนินงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้  าเรจ็ตามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมือ่หมดความจ าเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีจ่ะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนัน้ 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิง่ดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ประเภทของบคุคลทีม่กีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกติ 

  (ง) วธิีการขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิีการขอใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ทีม่าของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถู้กตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพือ่

ป้องกนัมใิหม้กีารน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีทีเ่ก็บขอ้มลูข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ีจ่ะน าขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีทีข่อขอ้มลูนัน้เป็นกรณีทีอ่าจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึง่จะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูข่าวสารนัน้ได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกติ 



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่หรอืผูอ้ืน่ โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูทีใ่หไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนัน้มไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ต่อเจา้หนา้ทีข่องรฐัในหน่วยงานของตน เพือ่การน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานของรฐัแห่ง

นัน้ 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลนัน้ 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัทีท่  างานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืส  ามะโนต่างๆ ซึง่มหีนา้ทีต่อ้ง

รกัษาขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ืน่ 

 (๔) เป็นการใหเ้พือ่ประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไม่ระบชุื่อหรอืส่วนทีท่  าใหรู้ว้่าเป็นขอ้มลูข่าวสารส่วน

บคุคลทีเ่กี่ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง  

เพือ่การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ทีข่องรฐั เพือ่การป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไม่ว่าเป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึง่จ าเป็น เพือ่การป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลทีม่อี  านาจตามกฎหมายทีจ่ะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอืน่ตามทีก่  าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัท า

บญัชแีสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มลูข่าวสารนัน้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธิทีจ่ะไดรู้ถ้งึขอ้มลูข่าวสาร

ส่วนบคุคลทีเ่กี่ยวกบัตน  และเมือ่บคุคลนัน้มคี าขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัทีค่วบคุมดูแลขอ้มลูข่าวสาร

นัน้จะตอ้งใหบ้คุคลนัน้หรอืผูก้ระท าการแทนบคุคลนัน้ไดต้รวจดูหรอืไดร้บัส าเนาขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลส่วน

ทีเ่กี่ยวกบับคุคลนัน้  และใหน้ ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ีเ่กี่ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ทีข่องรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ีบ่คุคลนัน้มอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็ว่าขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลทีเ่กี่ยวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามทีเ่ป็นจรงิ ใหม้สีทิธิยืน่

ค าขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัทีค่วบคุมดูแลขอ้มลูข่าวสารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูข่าวสารส่วน

นัน้ได ้ซึง่หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาค าขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนัน้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 



 ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูข่าวสารใหต้รงตามทีม่คี าขอ ใหผู้น้ ัน้มี

สทิธิอทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้ค าส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูข่าวสาร  โดยยืน่ค าอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไม่ว่ากรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธิรอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุ าขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลที่

เกี่ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวงมสีทิธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตราน้ีแทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูทีถ่งึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรฐัไม่ประสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

ก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิ้นการจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารนัน้ ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัตามทีก่  าหนดในพระราชกฤษฎกีา เพือ่คดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแ้ยกประเภท   ดงัน้ี 

 (๑) ขอ้มลูข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมือ่ครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมือ่ครบยีส่บิปี 

 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูข่าวสารของราชการไวเ้องเพือ่ประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามทีจ่ะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็ว่า  ขอ้มลูข่าวสารนัน้ยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมคี าส ัง่ขยายเวลาก ากบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย ค าส ัง่การขยายเวลานัน้ใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิีการทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตราน้ี มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูข่าวสารของราชการตามทีค่ณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งท าลายหรอือาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตรี ซึง่

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธิการสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ  และผูท้รงคุณวุฒอิืน่จากภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้อกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัส านกันายกรฐัมนตรแีต่งต ัง้ขา้ราชการของส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรคีนหน่ึงเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอี  านาจหนา้ที ่ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ทีข่องรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๒) ใหค้ าปรกึษาแก่เจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ

ตามทีไ่ดร้บัค าขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ เสนอคณะรฐัมนตรเีป็นคร ัง้คราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่  าหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 (๗)  ด าเนินการเรื่องอืน่ตามทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้  ผูท้ีพ่น้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งต ัง้ใหม่ได ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามมาตรา 

๒๗  พน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี  บกพร่อง  หรอืไม่สุจรติต่อหนา้ที ่ หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดย

ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการท ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ   ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัิ

หนา้ทีไ่ด ้ ใหก้รรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอี  านาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัปฏเิสธว่าไม่มขีอ้มลูข่าวสารตามทีม่คี าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คี าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอี  านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารของราชการทีเ่กี่ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารทีอ่ยู่ในความครอบครองของตนได ้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูข่าวสารทีเ่ปิดเผยไดห้รอืไม่ก็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหน่ึง

ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งต ัง้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอี  านาจหนา้ทีพ่จิารณาวนิิจฉยัอทุธรณค์ าส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืค าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

ค าส ัง่ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืลบขอ้มลูข่าวสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแ้ต่งต ัง้ตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูข่าวสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกิจและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน  และใหข้า้ราชการทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูข่าวสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ข่าวสารซึง่มาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้จะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไม่ได ้

 กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งค าอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ข่าวสาร  โดยค านึงถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการไดร้บัค าอทุธรณ์ 

 ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหเ้ป็นทีสุ่ด และในการมคี าวนิิจฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ยวกบักรณีใดตามทีเ่หน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้ าความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิิจฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิิจฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิิจฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทก าหนดโทษทีป่ระกอบกบั

บทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ของคณะกรรมการทีส่ ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามเดอืน  หรอืปรบัไม่เกินหา้พนับาท  หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้จ ากดัหรอืเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัก าหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรอืปรบัไม่เกินสองหมืน่บาท  หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูข่าวสารของ

ราชการทีเ่กิดขึ้นก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว ้

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีค่ณะกรรมการจะไดก้ าหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนทีเ่กี่ยวกบั

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตัน้ีิ  เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกี าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอย่างอืน่ 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิง่จ าเป็น  เพือ่ที่



ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเหน็และใชส้ทิธิทางการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิง่ขึ้น  สมควรก าหนดใหป้ระชาชนมสีทิธิไดรู้ข้อ้มลูข่าวสาร

ของราชการ  โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มลูข่าวสารทีห่ากเปิดเผยแลว้จะ

เกิดความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชนท์ีส่  าคญัของเอกชน   ท ัง้น้ี เพือ่พฒันาระบอบ

ประชาธิปไตยใหม้ ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธิหนา้ทีข่องตนอย่างเตม็ที ่ เพือ่ทีจ่ะปกปกั

รกัษาประโยชนข์องตนไดอ้กีประการหน่ึงดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธิส่วนบคุคลในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัขอ้มลูข่าวสารของราชการไปพรอ้มกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

 


