พระราชบัญญัติ
ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
---------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า " พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่บญั ญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
" ข้อมูลข่าวสาร " หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่งใด ๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จดั ทา
ไว้ในรู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย พิลม์ การบันทึกภาพ หรื อเสียง
การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
" ข้อมูลข่าวสารของราชการ " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครอง หรื อ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐ หรื อข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน " หน่วยงานของรัฐ " หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
" เจ้าหน้าที่ของรัฐ " หมายความว่า ผูซ้ ่ึงปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
" ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรื อประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ ้ นั

หรื อมีเลขหมายรหัส หรื อสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรื อรู ปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้ว
ด้วย
" คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
" คนต่างด้าว " หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
และนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผใู้ ห้ถือ
ว่าใบหุน้ นั้นคนต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรื อมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่มีผจู้ ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคน
ต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้
ถือว่าผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ หรื อสมาชิก หรื อเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว มาตรา ๕ ให้
นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาปรึ กษาแก่
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
---------------------มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์การในการดาเนินงาน
(๒) สรุ ปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรื อ การ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จดั ให้มีข้ ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์น้ นั ก็ให้ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วให้
หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรื อจาหน่ายจ่ายแจก
ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผใู้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผนู้ ้ นั จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็ นจริ ง
มาก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทาบริ การสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้
ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรื อ มาตรา ๑๕ อยูด่ ว้ ย ให้ลบหรื อตัดทอนหรื อทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้น
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอสาเนาหรื อขอสาเนา
ที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณี ที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้
ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็ น
อย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีการเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรื อที่จดั ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอ
ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคาขอของผูน้ ้ นั ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้
ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผูร้ ับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผขู้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้
นั้นขอจานวนมากหรื อบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรื อจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนั้นก็
ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มี
อยูแ่ ล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรื อจัดให้มีข้ ึนใหม่
เว้นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรื อเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณี ที่ขอนั้น
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิเสรี ภาพสาหรับผูน้ ้ นั หรื อ
เป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการใด
ขึ้นใหม่ให้แก่ผรู้ ้องขอ หากเป็ นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ ล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาให้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่มีผยู้ นื่ คาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรื อส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรื อจะอยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้คาแนะนาเพื่อไปยืน่
คาขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกั ช้า ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ ับคาขอเห็นว่า
ข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทาโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผย
ไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผูจ้ ดั ทาข้อมูลข่าวสารนั้น
พิจารณาเพื่อมีคาสัง่ ต่อไป
มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรื อไม่จดั ข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรื อไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรื อฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่
มีเหตุอนั สมควร ผูน้ ้ นั มีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ หรื อคาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรื อคาสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรื อลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องเรี ยน ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ ง
แสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่ต้องเปิ ดเผย
-----------------------มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐ
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึงถือการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรื อไม่อาจสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อ
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด แต่ท้งั นี้
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาให้ในการทาความเห็นหรื อ
คาแนะนาภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๕) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู้ ห้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(๗) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่า
ที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสัง่ เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผขู้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราช

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคล
ใดได้หรื อไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการ
คุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผนู้ ้ นั เสนอคาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด แต่ตอ้ งให้
เวลาอันสมควรที่ผนู้ ้ นั อาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ผูท้ ี่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรื อผูท้ ี่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทาเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐผูร้ ับผิดชอบ
ในกรณี ที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผคู้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่มีคาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรื อจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคาวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรื อ
มาตรา ๑๕ หรื อมีคาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ นั้น โดยยืน่ คา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรื อศาลก็ตาม จะต้องดาเนิน
กระบวนการพิจารณาลับหลังคู่กรณี หรื อคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริ ตในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมี
คาสัง่ ให้เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนั สาคัญยิง่ กว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรื อชีวิตร่ างกาย สุขภาพ หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคาสัง่ นั้นได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ
ในการนี้จะมีการกาหนดข้อจากัดหรื อเงื่อนไขการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้การเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีใน
กรณี ดงั กล่าว

หมวด ๓
ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล
------------มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทยและ
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มีให้นาบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะ
กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิ ดเผยประเภทข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
่่ มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความ
จาเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่จะกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถกู ต้องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้
1.ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้
2.ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
3.ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
4.วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
5.วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
6.แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถกู ต้องอยูเ่ สมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ป้ องกันมิให้มีการนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
่่ ในกรณี ที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบล่วงหน้าหรื อพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูล

ตามปกติ และกรณี ที่ขอข้อมูลนั้นเป็ นกรณี ที่อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณี มีกฏหมาย
บังคับ หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณี มีการให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยัง
ที่ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผูอ้ ื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรื อในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้านการวางแผนหรื อการสถิติหรื อสามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่
ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ื่น
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็ นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
่่ (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรื อการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ ึงจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตหรื อสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่มีอานาจตามกฏหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริ งดังกล่าว
(๙) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรค
หนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทาบัญชีแสดงการเปิ ดเผยกากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคาขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรื อผูก้ ระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรื อได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นและให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณี มีเหตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ถา้ บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใด
ไม่ถกู ต้องตามที่เป็ นจริ ง ให้มีสิทธิยนื่ คาขอเป็ นหนังสือในหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และ

แจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคาขอ ให้ผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รับแจ้ง
คาสัง่ ไม่ยนิ ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสาร โดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา
นี้แทนผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
---------------มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบ
กาหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็ จสิ้นการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้
แยกตามประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยีส่ ิบปี กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจ
ขยายออกไปได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ใน
การใช้สอยโดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิ ดเผยโดยมีคาสัง่ ขยาย
เวลากากับไว้เป็ นการเฉพาะราย คาสัง่ การขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ดว้ ย แต่จะกาหนดเกินคราว
ละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจาเป็ นให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฏกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี ออก
ระเบียบกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาลายหรื ออาจทาลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บ
รักษา

หมวด ๕
คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
---------------------------มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งอีก
เก้าคนเป็ นกรรมการ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งเป็ นเลขานุการและอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตามที่ได้รับคาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฏกระทรวงหรื อระเบียบของ
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่ องร้องเรี ยนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีเสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ
สามปี นับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง ผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที่หรื อ
หย่อนความสามารถ

(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งวัตถุ เอกสารหรื อ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้ มูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็ น
กรณี ตามมาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ ีคาขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริ งและร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และ
แจ้งผลการตรวจสอบให้ผรู้ ้องเรี ยนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรื อผูซ้ ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่
เปิ ดเผยได้หรื อไม่ก็ตาม
่่ มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
------------------------------มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ มิให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรื อมาตรา ๑๕ หรื อคาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคาสัง่
ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการ

คลังของประเทศหรื อการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการในกรณี พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วย งานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่ วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็ นเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยแยกการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาวินิจฉัยจะมีขอ้ สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณี ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรค
สอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
--------------------มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการที่สงั่ ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรื อเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรื อจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรค
หนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้
กาหนด
มาตรา 43 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรี กาหนดตามมาตรา 16 จะได้กาหนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

