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-------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2540  
เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน  

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ  
วา่  
 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา  
ดงัต่อไปน้ี 
 
 มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"  
 (Translation:  OFFICIAL  information  Act, B.E.  2540 )  
 
 มาตรา 2  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา  
นุเบกษาเป็นตน้ไป*  
 (ประกาศใน  รจ. 114 ก  ตอนท่ี 46   วนัลง  รจ.  10 กนัยายน 2540    จึงมีผลใชบ้งัคบั  9  ธนัวาคม  2540)  

 
 มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติั  
น้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน  
 (L 332  รัฐธรรมนูญ  2540  มีหลายมาตราพาดพิง  โดยเฉพาะ  มาตรา 58  รับรองสิทธิขอ้มูลข่าวสารของราชการ)  



 
 มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี  
 "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ   
ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท า  
ไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพ หรือเสียง   
การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้ 
 "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุม  
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสาร  
เก่ียวกบัเอกชน  
 "หน่วยงานของรัฐ" หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพพิากษาคดี องคก์ร  
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 "เจ้าหน้าทีข่องรัฐ" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ  
 "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้น  
หรือมีเลขหมาย รหสัหรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหรู้้ตวัผูน้ั้นได ้เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะ  
เสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้  
ดว้ย  
 "คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
 "คนต่างด้าว" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและ  
นิติบุคคลดงัต่อไปน้ี  
 (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้วใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ  
ใหถื้อวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ  
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว  
 (4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการ หรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคน  
ต่างดา้ว  
 นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  
ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
 (ค  าเฉพาะ  ศพัท ์ และนิยามของกฎหมายทุกฉบบั  ดู  “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  

 
 มาตรา 5  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ  



ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
 
 มาตรา 6  ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในส านกังานปลดัส านกั  
นายกรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวิชาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ  
วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และใหค้  าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการ  
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 

หมวด 1  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

--------------- 
 
 มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพใ์น  
ราชกิจจานุเบกษา  
 (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน  
 (2) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวิธีการด าเนินงาน  
 (3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  
 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หนงัสือเวยีน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ   
ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยสภาพอยา่งกฎเพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (5) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพใ์น  
ราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นกใ็หถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้  
 ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือ  
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  
 
 มาตรา 8  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะ  
น ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา  
ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร  
 
 มาตรา 9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของ  
ราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการ  
ก าหนด  



 (1) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสัง่ท่ี  
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว  
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ  
 (4) คู่มือหรือค าสัง่เก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ  
เอกชน  
 (5) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
 (6) สญัญาสมัปทาน สญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนในการ  
จดัท าบริการสาธารณะ  
 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี  
ใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย  
 (8) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผยตาม  
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูด่ว้ย ใหล้บหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูล  
ข่าวสารส่วนนั้น  
 บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่กต็าม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ีมี  
ค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั้นกไ็ด ้ในการน้ีใหค้  านึงถึงการช่วยเหลือ  
ผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย  เฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
 คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 10  บทบญัญติัมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมาย  
เฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผยดว้ยวิธีการอยา่งอ่ืน  
 
 มาตรา 11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดัไวใ้ห ้ 
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือท่ีมีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูล  
ข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร   
ใหห้น่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร เวน้แต่ผูน้ั้นขอ  
จ านวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ  
จดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้น  
กไ็ด ้ 



 ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาใหต้ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่ 
แลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท าวิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่  
เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบ  
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้น  
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือ  
เป็นเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้ไ็ด ้ 
 บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดข้ึน  
ใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้  
 ใหน้ าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให ้ 
ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม  
 
 มาตรา 12  ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ีขอ  
จะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยูใ่นความ  
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนกต็าม ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอใหค้  าแนะน าเพื่อไปยืน่ค  าขอ  
ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้  
 ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค  าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัท าโดยหน่วย  
งานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา 16 ใหส่้งค าขอนั้นให ้ 
หน่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค  าสัง่ต่อไป  
 
 มาตรา 13  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูลข่าว  
สารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มี  
เหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูล  
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบ  
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  
 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ   
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้แต่ตอ้งแสดง  
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั  
 
 
 
 



หมวด 2  
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย  

------------------ 
 
 มาตรา 14  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ  
เปิดเผยมิได ้ 
 
 มาตรา 15  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐ  
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยกไ็ด ้โดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงาน  
ของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชนข์องเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั  
 (1) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ   
หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ  
 (2) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 
ได ้ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งท่ีมา  
ของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่กต็าม  
 (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือ  
ค าแนะน าภายในดงักล่าว  
 (4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
 (5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคล  
โดยไม่สมควร  
 (6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดย  
ไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น  
 (7) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 ค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่  
ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีค าสัง่เปิดเผย  
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  
แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  
 
 มาตรา 16  เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด  
ไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ั้วไหลใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการ  
คุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทาง  



ราชการ  
 
 มาตรา 17  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งให ้ 
เวลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  
 ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้น การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของ  
รัฐผูรั้บผดิชอบ  
 ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณา  
ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีค  าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าว  
สารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกวา่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิด  
เผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวินิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดแ้ลว้แต่กรณี  
 
 มาตรา 18  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา   
15 หรือมีค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
วินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่นั้นโดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะ  
กรรมการ  
 
 มาตรา 19  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค  าสัง่มิใหเ้ปิดเผยนั้นไม่วา่จะเป็นการพิจารณา  
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลกต็าม จะตอ้งด าเนินกระบวน  
การพิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ี  
จ าเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดกไ็ด ้ 
 
 มาตรา 20  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ใหถื้อวา่  
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม  
มาตรา 16  
 (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มีค  าสัง่  
ใหเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิง่กวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์  
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสัง่นั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ   
ในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมกไ็ด ้ 
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตาม  



กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว  
 

หมวด 3  
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

------------------ 
 
 มาตรา 21  เพือ่ประโยชน์แห่งหมวดน้ี "บุคคล" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและ  
บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 
 มาตรา 22  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง  
อ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิใหน้ าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (3) ของมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วน  
บุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวกไ็ด ้ 
 หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ   
ซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ  
ด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว  
 
 มาตรา 23  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี  
 (1) ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานของรัฐใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมดความ  
จ าเป็น  
 (2) พยามยามเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบถึง  
ประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น  
 (3) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิงดงัต่อ  
ไปน้ี  
      (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลไว ้ 
      (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
      (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ  
      (ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล  
      (จ) วิธีการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล  
      (ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
 (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ  



 (5) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ  
ป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล  
 ในกรณีท่ีเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูล  
ทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใช ้ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ   
และกรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบงัคบั  
 หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบในกรณีท่ีมีการใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูล  
ตามปกติ  
 
 มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตน  
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วง  
หนา้หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี  
 (1) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของ  
รัฐแห่งนั้น  
 (2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
นั้น  
 (3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผนหรือการสถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้ง  
รักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น  
 (4) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าใหรู้้วา่เป็นขอ้มูลข่าวสาร  
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด  
 (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง  
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา  
 (6) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบ  
สวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดกต็าม  
 (7) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล  
 (8) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอ  
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  
 (9) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี้การจดัท า  
บญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 25  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วน  



บุคคลท่ีเก่ียวกบัตน และเม่ือบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้น  
จะตอ้งใหบุ้คคลนั้น หรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น และใหน้ ามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยต่อ  
เฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายกไ็ด ้ 
 ถา้บุคคลใดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ใหมี้สิทธิ  
ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือใหห้น่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูล  
ข่าวสารส่วนนั้นไดซ่ึ้งหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่  
ชกัชา้  
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามท่ีมีค  าขอ ใหผู้น้ั้น  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสัง่  
ไม่ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่กรณีใด ๆ  
ใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ี  
เก่ียวขอ้งได ้ 
 ใหบุ้คคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตราน้ีแทน  
ผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรมแลว้ได ้ 
 

หมวด 4 
เอกสารประวัติศาสตร์  

---------------- 
 

มาตรา 26  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเกบ็รักษาหรือมีอายคุรบ  
ก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ิน การจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ใหห้น่วยงานของรัฐส่งมอบใหแ้ก่  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อ  
คดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้  
 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแ้ยกตามประเภท ดงัน้ี  
 (1) ขอ้มลูข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี  
 (2) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เม่ือครบยีสิ่บปี  
 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
 (1) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ในการ  
ใชส้อย โดยตอ้งจดัเกบ็และจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม  
ศิลปากร  



 (2) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสัง่ขยายเวลา  
ก ากบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสัง่การขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้  
ปีไม่ได ้ 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นใหเ้ป็นไปตาม  
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออกระเบียบ  
ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเกบ็รักษา  
 

หมวด 5  
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

------------------------- 
 
 มาตรา 27  ใหมี้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี  
มอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง  
พาณิชย ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภา  
ความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการ  
ส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คน  
เป็นกรรมการ  
 ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึง  
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  
 
 มาตรา 28  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
 (1) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงานของ  
รัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (2) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  
ตามท่ีไดรั้บค าขอ  
 (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (4) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13  
 (5) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตาม  
ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  



 (6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  
 (7) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 
 มาตรา 29  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  
สามปี  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้ 
 
 มาตรา 30  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา  
27 พน้จากต าแหน่ง เม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) คณะรัฐมนตรีใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ีหรือ  
หยอ่นความสามารถ  
 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า  
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
 
 มาตรา 31  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั  
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึง ใหมี้เสียงหน่ึงในการลง  
คะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
 มาตรา 32  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งวตัถุ เอกสาร หรือ  
พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้ 
 
 มาตรา 33  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค  าขอไม่วา่จะเป็นกรณี  
ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา  
13 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผล  
การตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ  
 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการ หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบ  



หมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยได ้ 
หรือไม่กต็าม  
 
 มาตรา 34  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบติังานอยา่งใด  
อยา่งหน่ึง   ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ้และใหน้ าความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 

หมวด 6  
คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

--------------------------- 
 
 มาตรา 35  ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ค าสัง่  
มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 และ  
ค าสัง่ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งตามสาขา  
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจและ  
การคลงัของประเทศหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 
 มาตรา 36  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคล  
ตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน และใหข้า้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น  
เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ  
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย  
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้ 
 กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้ 
 
 มาตรา 37  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าว  
สาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา  
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์  
 ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีสุด และในการมีค าวินิจฉยั  
จะมีขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็น  
สมควรกไ็ด ้ 
 ใหน้ าความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉยั  



การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 38  อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณา  
และวินิจฉยั และองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดย  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
 มาตรา 39  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32  และบทก าหนดโทษท่ีประกอบกบั  
บทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  
 

หมวด 7  
บทก าหนดโทษ  

------------ 
 
 มาตรา 40  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการท่ีสัง่ตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 มาตรา 41  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดตามมาตรา   
20 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 (ตารางอตัราโทษส าเร็จรูป  ดู  “CD ฐานความผิดตั้งและขอ้หา”  :  สูตรไพศาล)  

 
บทเฉพาะกาล  
-------------- 

 
 มาตรา 42  บทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  
ไวเ้พื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการจะไดก้ าหนด  
 
 มาตรา 43  ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล  
ข่าวสารของราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ีคณะ  
รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 16 จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  
 



ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
      พลเอก ชวลติ ยงใจยุทธ  
 นายกรัฐมนตรี  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหตุ  :-เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให ้ 
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น   
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนั  
เป็นการส่งเสริมใหมี้ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ข้ึน สมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูล  
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผย  
แลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน  ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบ  
ประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท่ีจะปกปัก  
รักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหน่ึงดว้ย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียว  
ขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
 
 
 
 


