สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบัน

1. สิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาว
สารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปน
รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราช
การ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแล
วจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยาง

เต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนที่เกี่ยว ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอม อีกประการหนึ่ง
3. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือ
สิ่งใดๆไมวาจะสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ
และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพ
ถายฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่ง
ที่บันทึกไวปรากฎได
"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
รัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป
3.1.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับ
หนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน
นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่ว
ไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามี
การลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบท
บัญญัติดังกลาวแลว (มาตรา 7)
3.1.2 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) แตยังไมไดลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา ไดแก ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมไดเวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูล
ขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร (มาตรา 8)
3.1.3 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความ
เห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผล
กระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา
รวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดย
มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาว
สารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)
3.1.5 ขอมูลขาวสารที่คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัติ
ศาสตร) ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยราชการของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไว
หรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ป นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขัอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงาน
ของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนศึกษาคนควา (มาตรา 26)
3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน บรรดาที่
มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นไดเชน ลายพิมพ
นิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา 4)
บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติ
ไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (มาตรา 21)

3.3 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
3.3.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมได ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได (มาตรา 14)
3.3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให
เป ด เผย โดยคํานึ ง ถึงการปฏิบัติห นา ที่ตาม กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะและประโยชนของประชาชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความ
สัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม
อาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การ
ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํา
มาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปน
การรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูล
ขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตอง
ระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถือ
วาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร ของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอ
มูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
4. หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจสวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ

พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบอาชีพหนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงาน
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวาผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา 4)
หน ว ยงานของรั ฐ และเจ า หน า ที่ ของรัฐจะตอ งดําเนินการและปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ดังนี้
4.1 หนวยงานของรัฐตองจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8
และมาตรา 9 ไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูแลวแตกรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42 วรรค 2)
4.2 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาวไวเผยแพรเพื่อขาย
หรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
วางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการก็ไดในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย
ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
4.4 หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาหรือจัดไวใหประชาชนตรวจดู หรือที่จัดใหประชาชนไดคนควา ตามมาตรา 26
ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นจะขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและถาขอมูลขาวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจ
บุบสลายไดงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาอยาง
หนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหขางตนตองเปนขอมูลขาวสาร
ที่มีอยูแลสในสภาพที่พรอมจะใหไดมิใชเปน การตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม
หรือจัดใหมีขึ้นใหมเวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่ บันทึกไวใน
ระบบการบันทึกภาพหรือเสียงระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา
และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชน
แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได บทบัญญัตินี้ไมเปนการหาม
หนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการ
สอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว

ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หนวยงานของรัฐตองแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงาน สวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะ
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปน ขอมูลขาวสารที่จัด
ทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุการหามเปดเผยไวใหสงคําขอใหหนวยงานของ
รัฐผูทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป (มาตรา 12)
4.6 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการที่ มี ลั ก ษณะอย า งหนึ่ ง อย า งใดดั ง ต อ ไปนี้ ก็ ไ ด โ ดยคํานึ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
กฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน ที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความ
สัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม อาจ
สําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับ การฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การ
ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดแตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใช
ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุก
ล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาว
สารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตอง
ระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถือ

วาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคล
ใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิให รั่วไหลใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการ
รักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายใน
เวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานไดซึ่งตอง ไมนอยกวาสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดย
ทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคาน และแจง
ผลการพิจารณาใหผูคัดคาน ทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานเจาหนาที่
ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนี้นมิไดจนกวาจะลวงพน กําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18
หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี (มาตรา 17)
4.8 การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือ
วาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิด หากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบมาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวงมีคําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไป หรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่ง
กวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่น ของบุคคล
และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแตเหตุในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขใน
การใชขอมูลขาวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได

การเปดเผยขอมูลขาวสารขางตนไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิด
ตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกลาว (มาตรา 20) 4.9 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ
มูลขาวสารสวนบุคคลตองปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อ
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมี
ระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรง ของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับสิ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยู
เสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารตามความเหมาะสม
เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจา
ของ ขอมูลทราบ ลวงหนา หรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช
ลักษณะการใชขอมูลปกติ และกรณี ที่ขอ ขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความ
สมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นไดเวนแตเปนไป
ตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ (มาตรา 21)
"บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (มาตรา 21)

4.10 สํานักขาวกรองแหงชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของ
รัฐแหงอื่นตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของ
มาตรา 23 มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู ในความควบคุมดูแลของหนวยงาน
ดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งการเปดเผย ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเปนอุปสรรค
รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว (มาตรา 22)
4.11 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล
ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือ ผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจา
ของขอมูลที่ใหไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายใตวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโน
ตางๆ ซึ่งมี หนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวน บุคคลไวใหไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรู
วาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการ เก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ
ของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดง การเปดเผยกํากับไวกับขอ
มูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)

4.12 เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ไดถากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หนวยงานของรัฐตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงคจะเก็บ
รักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ป
หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กําหนด 20 ป นับตั้งแตวันที่เสร็จสิ้น การจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ใหหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐ ยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเอง
เพื่อประโยชนในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษา คนควาตามที่จะตก
ลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย โดย
มีคําสั่งขยายเวลา กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไว
ดวย แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการ ขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน
ใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับ กับขอ มูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐ
มนตรีออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจ
ทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา (มาตรา 26)
4.14 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตอง ยินยอมใหคณะกรรมการหือผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของคนไดไม
วาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2)
5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน
พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานทาง วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาว
สารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(มาตรา 9)
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมี ถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทยและนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิด
ออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกิน
กึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรค 1 ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติ
บุคคลอื่นใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว
(มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดให
ประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารที่ ตองการใน
ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะ
ตองใหกับบุคคลนั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาวคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ
หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการของขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือ
การแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกลาว มาตรา 24 เกี่ยวกับการใหความ
ยินยอมใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของคนเปดเผยขอมูลตอ
หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน การขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่
เปนจริง รวมที้งมีสิทธิอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการรองเรียนผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 7 หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูล

ขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติ
หนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน
ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตาม
มาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ (มาตรา 18)
แตถาอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรวจตามที่มีคําขอ
ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการไมวากรณีใดๆใหเจาของขอมูลมีสิทธิรอง
ขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของ
6. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ
มนตรีมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับ หนวย
งานของรัฐและใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
7. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐ
มนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัด
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ ใหปลัดสํานักนายกรัฐ
มนตรีตั้งแตขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีก
สองคนเปนผูชวยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐ
และหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้

(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ
ของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้งคราวตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา
28)
7.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละสามปนับแตวันที่ไดรับ แตงตั้งผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได (มาตรา
29)
7.4 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา 27 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริต
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได (มาตรา 32)
7.7 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะ
กรรมการตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการ ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เกี่ยวของไดและแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะ
กรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของ คนไดไมวาจะ
เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา 13)
7.8 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติงายอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดย
อนุโลม (มาตรา 34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดแตตองแสดงเหตุผล
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2)
8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
8.1 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะ
สมซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไมรับฟงคํา
คัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา 25
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยจองมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้ง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชนความมั่นคงของ
ประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา 35)
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่งๆประกอบดวยบุคคล
ตามความจําเปนแตตองไมนอยกวา สามคนและใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวย
ไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ ไม
ได (มาตรา 36)
8.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ
มูลขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอ
มูลขาวสารแตละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และใน
การมีคําวินิจฉัยจะมีขอสังเกต เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ใหนําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ 7.9 มาใชบังคับแตการพิจารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)
8.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (มาตรา 38) ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ป
นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพนตําแหนง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียก
บุคคลมาใหถอยคําหรือสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
9. บทกําหนดโทษ
9.1 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน หาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)
9.2 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (มาตรา 41)
10. บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาว
สารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเพื่อ ประชาชนเขาตรวจดูได
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42)

10.2 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใช บังคับตอไปได เทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนด เปนอยางอื่น (มาตรา 43)

