
 หนา้ 1 จาก 16 

พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.  

   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วนัที  กนัยายน พ.ศ.  

เป็นปีที  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศว่า 

            โดยทีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปนี 

 

            มาตรา 1  พระราชบญัญติันีเรียกวา่ พระราชบญัญตัิขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.  

 

            มาตรา 
(1)

 พระราชบญัญติันีให้ใชบ้งัคบัเมือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

            มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอนื ในส่วนทีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญติันี หรือซึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตัินีให้ใชพ้ระราชบญัญติันีแทน 

 

            มาตรา   ในพระราชบญัญตัินี 

            “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิงทีสือความหมายให้รู้เรืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือสิงใดๆ ไม่

ว่าการสือความหมายนนัจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิงนนัเองหรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัทาํไว้

ในรูปของเอกสารแฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนที ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง 

การบนัทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอืนใดทีทาํให้สิงทีบนัทึกไวป้รากฏได ้

            “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความวา่ขอ้มูลข่าวสารทีอยูใ่นความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือขอ้มูล

ข่าวสารเกียวกบัเอกชน 
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             “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิน 

รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไม่เกียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์ร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอนืตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

            “เจ้าหน้าทขีองรัฐ” หมายความว่า ผูซึ้งปฏิบติังานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

            “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัสิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวตัิอาชญากรรม หรือประวตัิการทาํงาน บรรดาทีมีชือของผู ้

นนัหรือมีเลขหมาย รหสัหรือสิงบอกลกัษณะอนืทีทาํให้รู้ตวัผูน้นัได ้ เช่น ลายพิมพนิ์วมือ แผน่บนัทึก

ลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลขา่วสารเกียวกบัสิงเฉพาะตวัของผูท้ีถึง

แก่กรรมแลว้ดว้ย 

            “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

             “คนต่างด้าว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถินทีอยูใ่นประเทศไทย

และนิติบุคคลดงัต่อไปนี 

            (1) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนทีมีทุนเกินกึงหนึงเป็นของคนต่างดา้วใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อให้ถือ

ว่าใบหุ้นนนัคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 

            (2) สมาคมทีมีสมาชิกเกินกึงหนึงเป็นคนต่างดา้ว 

            (3) สมาคมหรือมูลนิธิทีมีวตัถุประสงคเ์พือประโยชน์ของคนต่างดา้ว 

            (4) นิติบุคคลตาม( ) ( ) ( ) หรือนิติบุคคลอืนใดทีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินกึงหนึงเป็นคนต่าง

ดา้ว 

            นิติบุคคลตามวรรคหนึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิกหรือมีทุนในนิติบุคคลอืน ให้

ถือว่าผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 

 

            มาตรา   ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตัินี และมีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพือ

ปฏิบติัตามพระราชบญัญตัินี 

            กฎกระทรวงนนั เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

 

            มาตรา   ให้จดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการขึนในสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี มีหนา้ทีปฏิบติังานเกียวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และให้คาํปรึกษาแก่เอกชนเกียวกบั

การปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี 
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หมวด  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   

 

            มาตรา   หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปนีลงพิมพใ์นราช

กิจจานุเบกษา 

            (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 

            (2) สรุปอาํนาจหนา้ทีทีสาํคญัและวิธีการดาํเนินงาน 

            (3) สถานทีติดต่อเพือขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

            (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั คาํสงั หนังสือเวยีน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  

ทงันี เฉพาะทีจดัให้มีขึนโดยสภาพอยา่งกฎเพอืให้มีผลเป็นการทวัไปต่อเอกชนทีเกียวขอ้ง 

            (5) ขอ้มูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

            ขอ้มูลข่าวสารใดทีไดมี้การจดัพิมพเ์พอืให้แพร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งองิถึงสิงพิมพน์นัก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหนึงแลว้ 

            ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึงไวเ้ผยแพร่เพือขายหรือ

จาํหน่ายจ่ายแจก ณ ทีทาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนนัตามทีเห็นสมควร 

 

            มาตรา   ขอ้มูลข่าวสารทีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา  ( ) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะ

นาํมาใชบ้งัคบัในทางทีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้ เวน้แต่ผูน้นัจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนนัตามความเป็นจริง

มาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 

 

            มาตรา   ภายใตบ้งัคบัมาตรา  และมาตรา  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดท้งันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีคณะกรรมการ

กาํหนด 

            (1)ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉยัทีมีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทงัความเห็นแยง้และคาํสงัที

เกียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉัยดงักล่าว 

            (2)นโยบายหรือการตีความทีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ( ) 

            (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีทีกาํลงัดาํเนินการ 
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 (4)คู่มือหรือคาํสังเกียวกบัวธีิปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีของรัฐซึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ทีของ

เอกชน 

            (5) สิงพิมพท์ีไดมี้การอา้งองิถึงตามมาตรา  วรรคสอง 

            (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการ

จดัทาํบริการสาธารณะ 

            (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแต่งตงัโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทงันี 

ให้ระบุรายชือรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารทีนาํมาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย 

            (8) ขอ้มูลข่าวสารอืนตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

            ขอ้มูลข่าวสารทีจดัให้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึง ถา้มีส่วนทีตอ้งห้ามมิใหเ้ปิดเผยตาม

มาตรา  หรือมาตรา  อยูด่ว้ย ให้ลบหรือตดัทอนหรือทาํโดยประการอืนใดทีไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารส่วนนนั 

            บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเกียวขอ้งหรือไม่กต็าม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรือขอสาํเนาที

มีคาํรับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึงได ้ ในกรณีทีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนนัก็ได ้ ในการนีให้คาํนึงถึงการ

ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อยประกอบดว้ย  ทงันี เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน 

            คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตรานีเพียงใดใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดโดยกฎกระทรวง 

 

            มาตรา   บทบญัญตัิมาตรา  และมาตรา  ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการทีมีกฎหมาย

เฉพาะกาํหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยดว้ยวธีิการอยา่งอืน 

 

            มาตรา   นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการทีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือทีจดัไวใ้ห้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือทีมีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา  แลว้ ถา้บุคคลใดขอ

ขอ้มูลข่าวสารอืนใดของราชการและคาํขอของผูน้นัระบุขอ้มูลข่าวสารทีตอ้งการในลกัษณะทีอาจเขา้ใจได้

ตามควรให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผดิชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนนัใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควรเวน้แต่ผู ้

นนัขอจาํนวนมากหรือบ่อยครังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

            ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพทีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ

จดัหาใหห้รือจะจดัทาํสาํเนาให้ในสภาพอยา่งหนึงอยา่งใดเพอืมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนนัก็

ได ้

            ขอ้มูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหนึงตอ้งเป็นขอ้มูลขา่วสารทีมีอยู่

แลว้ในสภาพทีพร้อมจะให้ได ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํวิเคราะห์ จาํแนก รวบรวม หรือจดัให้มีขนึใหม่  
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เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารทีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง 

ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอืนใด  ทงันี ตามทีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นว่า

กรณีทีขอนนัมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเรืองทีจาํเป็นเพือปกป้องสิทธิเสรีภาพ

สาํหรับผูน้นัหรือเป็นเรืองทีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนนัให้

ก็ได ้

            บทบญัญตัิวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐทีจะจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการใดขึน

ใหม่ให้แก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ทีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนนัอยูแ่ลว้ 

            ให้นาํความในมาตรา  วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้

ตามมาตรานี โดยอนุโลม 

 

            มาตรา   ในกรณีทีมีผูย้นืคาํขอขอ้มูลขา่วสารของราชการตามมาตรา  แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารทีขอ

จะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนนั หรือจะอยูใ่น

ความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอนืก็ตาม ใหห้น่วยงานของรัฐทีรับคาํขอให้คาํแนะนาํเพือไป

ยนืคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนนัโดยไม่ชกัชา้ 

            ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บคาํขอเห็นว่าขอ้มูลขา่วสารทีมีคาํขอเป็นขอ้มูลข่าวสารทีจดัทาํโดย

หน่วยงานของรัฐแห่งอนื และไดร้ะบุห้ามการเปิดเผยไวต้ามระเบียบทีกาํหนดตามมาตรา  ให้ส่งคาํขอ

นนัใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัทาํขอ้มูลขา่วสารนนัพิจารณาเพอืมีคาํสงัต่อไป 

 

            มาตรา   ผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา  หรือไม่จดัขอ้มูล

ข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา  หรือ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญตัินี หรือปฏิบตัิหนา้ทีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวก

โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ผูน้นัมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรืองเกียวกบัการมีคาํสงัมิให้

เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามมาตรา  หรือคาํสังไม่รับฟังคาํคดัคา้นตามมาตรา  หรือคาํสงัไม่แกไ้ข

เปลียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  

            ในกรณีทีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จ 

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องเรียน ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้ง

แสดงเหตุผลและรวมเวลาทงัหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 
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หมวด  

ข้อมูลข่าวสารทไีม่ต้องเปิดเผย 

   

 

            มาตรา   ขอ้มูลข่าวสารของราชการทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ

เปิดเผยมิได ้

 

            มาตรา   ขอ้มูลข่าวสารของราชการทีมีลกัษณะอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี หน่วยงานของรัฐ

หรือเจา้หนา้ทีของรัฐอาจมีคาํสงัมิใหเ้ปิดเผยก็ได ้ โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายของ

หน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนทีเกียวขอ้งประกอบกนั 

            (1)การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมนัคงของประเทศ ความสัมพนัธร์ะหว่างประ

เทส หรือความมนัคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

            (2)การเปิดเผยจะทาํให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเสือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคไ์ด ้ไม่ว่าจะเกียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ

การรู้แหล่งทีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่กต็าม 

            (3)ความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเรืองหนึงเรืองใด แต่ทงันีไม่

รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารทีนาํมาใชใ้นการทาํความเห็นหรือ

คาํแนะนาํภายในดงักล่าว 

            (4)การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลหนึงบุคคลใด 

            (5)รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสิทธิส่วนบุคคล

โดยไม่สมควร 

            (6)ขอ้มูลขา่วสารของราชการทีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารทีมีผูใ้ห้มาโดย

ไม่ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอื้น 

            (7) กรณีอนืตามทีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            คาํสังมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเงือนไขอยา่งใดกไ็ด ้ แตต่อ้งระบุไวด้ว้ยว่าที

เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาํสังเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ทีของรัฐตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้อ

อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามทีกาํหนดในพระราชบญัญติันี 
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            มาตรา   เพือให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัว่าขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคล

ใดไดห้รือไม่ภายใตเ้งือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รัวไหลใหห้น่วยงานของรัฐกาํหนด 

วิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนนั ทงันี ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํหนดว่าดว้ยการรักษาความลบั 

ของทางราชการ 

 

            มาตรา   ในกรณีทีเจา้หนา้ทีของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

ถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ให้เจา้หน้าทีของรัฐแจง้ให้ผูน้นัเสนอคาํคดัคา้นภายในเวลาทีกาํหนดแต่ตอ้ง

ให้เวลาอนัสมควรทีผูน้นัอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบห้าวนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ 

            ผูที้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหนึง หรือผูที้ทราบว่าการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ

ถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนนัไดโ้ดยทาํเป็นหนังสือถึงเจา้หนา้ที

ของรัฐผูรั้บผิดชอบ 

            ในกรณีทีมีการคดัคา้นเจา้หนา้ทีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการ

พิจารณาให้ผูค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีทีมีคาํสงัไม่รับฟังคาํคดัคา้น เจา้หนา้ทีของรัฐจะเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารนนัมิไดจ้นกว่าจะล่วงพน้กาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  หรือจนกวา่คณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้คาํวินิจฉัยให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนนัไดแ้ลว้แต่กรณี 

 

            มาตรา   ในกรณีทีเจา้หนา้ทีของรัฐมีคาํสงัมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขา่วสารใดตามมาตรา  หรือ

มาตรา  หรือมีคาํสังไม่รับฟังคาํคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา  ผูน้นัอาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้คาํสังนนัโดยยนืคาํ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 

 

            มาตรา   การพิจารณาเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารทีมีคาํสังมิใหเ้ปิดเผยนนัไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารหรือศาลก็ตาม จะตอ้งดาํเนิน

กระบวนการพิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสารนนัเปิดเผยแก่บุคคลอืนใดทีไม่จาํเป็นแก่การพิจารณาและใน

กรณีทีจาํเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 

            มาตรา   การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ให้ถือว่า

เจา้หนา้ทีของรัฐไม่ตอ้งรับผิดหากเป็นการกระทาํโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปนี 
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  (1)ขอ้มูลขา่วสารตามมาตรา  ถา้เจา้หนา้ทีของรัฐไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม

มาตรา  

            (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา  ถา้เจา้หนา้ทีของรัฐในระดบัตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง มีคาํสัง

ให้เปิดเผยเป็นการทวัไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพอืประโยชน์อนัสาํคญัยงิกว่าทีเกียวกบัประโยชน์

สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อืนของบุคคล และคาํสังนนัไดก้ระทาํโดยสมควรแก่

เหตุ ในการนีจะมีการกาํหนดขอ้จาํกดัหรือเงือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนนัตามความเหมาะสมกไ็ด ้

            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 

 

หมวด  

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

   

 

            มาตรา   เพือประโยชน์แห่งหมวดนี บุคคล หมายความว่าบุคคลธรรมดาทีมีสัญชาติไทยและ

บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถินทีอยูใ่นประเทศไทย 

 

            มาตรา   สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ สาํนักงานสภาความมนัคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง

อนืตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงือนไขทีมิใหน้าํบทบญัญติัวรรคหนึง ( ) ของมาตรา  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลทีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้

            หน่วยงานของรัฐแห่งอืนทีจะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึงนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ซึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  วรรคหนึง ( ) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อ

การดาํเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 

 

            มาตรา   หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเกียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปนี 

            (1)ตอ้งจดัให้มีระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเกียวขอ้งและจาํเป็นเพอืการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านนัและยกเลิกการจดัให้มีระบบดงักล่าวเมือหมด

ความจาํเป็น 
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  (2)พยามยามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีทีจะกระทบถึง

ประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนนั 

            (3)จดัให้มีการพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งอยูเ่สมอเกียวกบัสิง

ดงัต่อไปนี 

                  (ก) ประเภทของบุคคลทีมีการเกบ็ขอ้มูลไว ้

                  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

                  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 

                  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 

                  (จ) วิธีการขอให้แกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มูล 

                  (ฉ) แหล่งทีมาของขอ้มูล 

            (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบให้ถูกตอ้งอยูเ่สมอ 

            (5)จดัระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพอื

ป้องกนัมิให้มีการนาํไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 

            ในกรณีทีเกบ็ขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูล

ทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคที์จะนาํขอ้มูลมาใชล้กัษณะการใชข้อ้มูล

ตามปกติและกรณีทีขอขอ้มูลนนัเป็นกรณีทีอาจให้ขอ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมาย

บงัคบั 

            หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบในกรณีทีมีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

ไปยงัทีใดซึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทวัไปทราบขอ้มูลขา่วสารนันได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูล

ตามปกติ 

 

            มาตรา   หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตน

ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอืนหรือผูอื้นโดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลทีให้ไว้

ล่วงหนา้หรือในขณะนนัมิไดเ้วน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปนี 

            (1) ต่อเจา้หนา้ทีของรัฐในหน่วยงานของตนเพือการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ทีของหน่วยงานของ

รัฐแห่งนนั 

            (2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัให้มีระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล

นนั 
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  (3) ต่อหน่วยงานของรัฐทีทาํงานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือสาํมะโนต่าง ๆ ซึงมีหนา้ทีตอ้ง

รักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ให้เปิดเผยต่อไปยงัผูอื้น 

            (4)เป็นการให้เพือประโยชน์ในการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุชือหรือส่วนทีทาํให้รู้ว่าเป็นขอ้มูล

ข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกบับุคคลใด 

            (5)ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอนืของรัฐตามมาตรา  วรรคหนึง 

เพือการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา 

            (6)ต่อเจา้หนา้ทีของรัฐเพือการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย การสืบสวน การ

สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

            (7)เป็นการให้ซึงจาํเป็นเพือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

            (8)ต่อศาลและเจา้หนา้ทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีมีอาํนาจตามกฎหมายทีจะขอ

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

            (9) กรณีอนืตามทีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึง ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) และ ( ) ใหม้ีการจดัทาํ

บญัชีแสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มูลขา่วสารนนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

            มาตรา   ภายใตบ้งัคบัมาตรา  และมาตรา  บุคคลยอ่มมีสิทธิทีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลทีเกียวกบัตน และเมือบุคคลนนัมีคาํขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสาร

นนัจะตอ้งให้บุคคลนนัหรือผูก้ระทาํการแทนบุคคลนนัไดต้รวจดูหรือไดรั้บสําเนาขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลส่วนทีเกียวกบับุคคลนนั และให้นาํมาตรา  วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

            การเปิดเผยรายงานการแพทยที์เกียวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ทีของรัฐจะเปิดเผย

ต่อเฉพาะแพทยที์บุคคลนนัมอบหมายก็ได ้

            ถา้บุคคลใดเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามทีเป็นจริง ให้มี

สิทธิยนืคาํขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปลียนแปลงหรือลบ

ขอ้มูลข่าวสารส่วนนันไดซึ้งหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาคาํขอดงักล่าว และแจง้ให้บุคคลนนัทราบ

โดยไม่ชกัชา้ 

            ในกรณีทีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปลียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามทีมีคาํขอ ให้ผู ้

นนัมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บ

แจง้คาํสงัไม่ยนิยอมแกไ้ขเปลียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยนืคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ 
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ว่ากรณีใด ๆ ให้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูล

ข่าวสารส่วนทีเกียวขอ้งได ้

            ให้บุคคลตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาํเนินการตามมาตรา  มาตรา  และมาตรานี

แทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลทีถึงแก่กรรมแลว้ได ้

 

หมวด  

เอกสารประวัติศาสตร์ 

   

 

            มาตรา   ขอ้มูลข่าวสารของราชการทีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัทีเสร็จสินการจดัให้มีขอ้มูลขา่วสารนนั ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอืนของรัฐตามทีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกาเพอื

คดัเลือกไวใ้ห้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

            กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึงให้แยกตามประเภท ดงันี 

            (1)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  เมือครบเจ็ดสิบห้าปี 

            (2)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  เมือครบยสิีบปี 

            กาํหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

            (1)หน่วยงานของรัฐยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพือประโยชน์ในการ

ใชส้อยโดยตอ้งจดัเก็บและจดัให้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามทีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

กรมศิลปากร 

            (2)หน่วยงานของรัฐเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารของราชการนนัยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีคาํสังขยายเวลา

กาํกบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย คาํสังการขยายเวลานนัให้กาํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะกาํหนดเกินคราวละ

ห้าปีไม่ได ้

            การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็นให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

            บทบญัญตัิตามมาตรานีมิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามทีคณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งทาํลายหรืออาจทาํลายได ้ โดยไม่ตอ้ง   

เก็บรักษา 
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หมวด  

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

   

 

            มาตรา   ให้มีคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง

พาณิชย ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  เลขาธิการสภา

ความมนัคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้าํนวยการสาํนักข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกั

งบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒิอืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตงัอีกเกา้คนเป็น

กรรมการ 

            ให้ปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรีแต่งตงัขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรีคนหนึงเป็น

เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 

            มาตรา   คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที ดงัต่อไปนี 

            (1)สอดส่องดูแลและให้คาํแนะนาํเกียวกบัการดาํเนินงานของเจา้หนา้ทีของรัฐและหน่วยงานของ

รัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี 

            (2)ให้คาํปรึกษาแก่เจา้หนา้ทีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี 

ตามทีไดรั้บคาํขอ 

            (3)เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี 

ตามพระราชบญัญตัินี 

            (4)พิจารณาและให้ความเห็นเรืองร้องเรียนตามมาตรา  

            (5)จดัทาํรายงานเกียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญติันีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครังคราว ตาม

ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 

            (6)ปฏิบติัหนา้ทีอนืตามทีกาํหนดในพระราชบญัญตัินี 

            (7)ดาํเนินการเรืองอนืตามทีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

            มาตรา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึงไดรั้บแต่งตงัตามมาตรา   มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัทีไดรั้บแต่งตงั ผูที้พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตงัใหม่ได ้
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            มาตรา   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุซึงไดรั้บแต่งตงัตาม

มาตรา  พน้จากตาํแหน่ง เมือ 

            (1) ตาย 

            (2) ลาออก 

            (3)คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤตเิสือมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหนา้ทีหรือ

หยอ่นความสามารถ 

            (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

            (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

            (6)ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิทีไดก้ระทาํ

โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 

            มาตรา   การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวน

กรรมการทงัหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

            ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุมถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหนา้ทีได ้ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 

            การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากกรรมการคนหนึงให้มีเสียงหนึงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

 

            มาตรา   ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ยคาํหรือให้ส่งวตัถุ เอกสาร หรือ

พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้

 

            มาตรา   ในกรณีทีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามทีมีคาํขอไม่ว่าจะเป็นกรณี

ตามมาตรา  หรือมาตรา  ถา้ผูมี้คาํขอไม่เชือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเขา้ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการทีเกียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผล

การตรวจสอบให้ผูร้้องเรียนทราบ 

            หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ทีของรัฐตอ้งยนิยอมให้คณะกรรมการหรือผูซึ้งคณะกรรมการ

มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารทีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารที

เปิดเผยไดห้รือไม่กต็าม 
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            มาตรา   คณะกรรมการจะแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพอืพิจารณาหรือปฏิบตัิงานอยา่งใดอยา่ง

หนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และให้นาํความในมาตรา  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด  

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

   
 

            มาตรา   ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตงัตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอาํนาจหนา้ทีพจิารณาวนิิจฉยัอทุธรณ์คาํสงัมิให้

เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามมาตรา  หรือมาตรา  หรือคาํสังไม่รับฟังคาํคดัคา้นตามมาตรา  และคาํสงั

ไม่แกไ้ขเปลียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  

            การแต่งตงัคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามวรรคหนึงใหแ้ต่งตงัตามสาขาความ

เชียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมนัคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลงั

ของประเทศหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

            มาตรา   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหนึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลตาม

ความจาํเป็นแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามคนและให้ขา้ราชการทีคณะกรรมการแต่งตงัปฏิบติัหนา้ทีเป็น

เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 

            ในกรณีพิจารณาเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารซึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนนัจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้

            กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้

 

            มาตรา   ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาํอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร โดยคาํนึงถึงความเชียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละ

สาขาภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัทีคณะกรรมการไดรั้บคาํอทุธรณ์ 

            คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารให้เป็นทีสุด และในการมีคาํวินิจฉัย

จะมีขอ้สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพอืใหห้น่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้งปฏิบตัิเกียวกบักรณีใดตามที

เห็นสมควรก็ได ้
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ให้นาํความในมาตรา  วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

            มาตรา  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธี

พิจารณาและวินิจฉัยและองคค์ณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

            มาตรา   ให้นาํบทบญัญติัมาตรา  มาตรา  มาตรา  และบทกาํหนดโทษทีประกอบกบั

บทบญัญตัิดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  

บทกาํหนดโทษ 

   

 

            มาตรา   ผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามคาํสงัของคณะกรรมการทีสังตามมาตรา  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนับาทหรือทงัจาํทงัปรับ 

 

            มาตรา   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้จาํกดัหรือเงือนไขทีเจา้หนา้ทีของรัฐกาํหนดตามมาตรา 

 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปีหรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

            มาตรา   บทบญัญติัมาตรา  มาตรา  และมาตรา  มิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ทเีกิดขนึก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั 

            ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึง หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรค

หนึงไวเ้พือให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้ แลว้แต่กรณี ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีคณะกรรมการจะได้

กาํหนด 
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            มาตรา   ให้ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ.  ในส่วนทีเกยีวกบัขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าทีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญตัินี เวน้แต่ระเบียบที

คณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา  จะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอืน 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

    

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้

ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น

สิงจาํเป็น เพอืทีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความ

เป็นจริง อนัเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยงิขนึ สมควรกาํหนดให้ประชาชนมี

สิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยทีแจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มูล

ข่าวสารทีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทีสาํคญัของเอกชน  ทงันี 

เพือพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มนัคงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ทีของตนอยา่ง

เตม็ที เพอืทีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหนึงดว้ย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิ

ส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัิ

นี 

 


