พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ ้นึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอืน่ ในส่วนทีบ่ ญั ญัตไิ ว้แล้วใน
พระราชบัญญัตนิ ้ ี หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิง่ ทีส่ อ่ื ความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิง่ ใดๆ ไม่ว่า
การสือ่ ความหมายนัน้ จะทาได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จดั ทาไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอน่ื ใดทีท่ าให้สง่ิ ทีบ่ นั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรือประวัตกิ ารทางาน บรรดาทีม่ ชี ่อื ของผู ้
นัน้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิง่ บอกลักษณะอืน่ ทีท่ าให้รูต้ วั ผูน้ นั้ ได้ เช่น ลายพิมพ์น้ ิวมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของผูท้ ถ่ี งึ แก่
กรรมแล้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มสี ญั ชาติไทยและไม่มถี น่ิ ทีอ่ ยู่
ในประเทศไทย และนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี้
(๑) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนทีม่ ที นุ เกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผูถ้ อื ให้ถอื ว่า
ใบหุน้ นัน้ คนต่างด้าวเป็ นผูถ้ อื
(๒) สมาคมทีม่ สี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิทม่ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิตบิ คุ คลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิตบิ คุ คลอื่นใดทีม่ ผี ูจ้ ดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่าง
ด้าว
นิตบิ คุ คลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทนุ ในนิตบิ คุ คลอืน่ ให้
ถือว่าผูจ้ ดั การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี และมีอานาจออกกฎกระทรวง เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตัง้ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
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หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าทีท่ ส่ี าคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทัง้ นี้ เฉพาะทีจ่ ดั ให้มขี ้นึ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ ให้มผี ลเป็ นการทัวไปต่
่ อเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารใดทีไ่ ด้มกี ารจัดพิมพ์เพือ่ ให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิง่ พิมพ์นนั้ ก็ให้ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพือ่ ขายหรือจาหน่าย
จ่ายแจก ณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนามาใช้บงั คับในทางทีไ่ ม่เป็ นคุณแก่ผูใ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ นั้ จะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามความเป็ นจริงมา
ก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยทีม่ ผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแย้งและคาสังที
่ เ่ กี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความทีไ่ ม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ทก่ี าลังดาเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคาสังเกี
่ ่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่ องเอกชน
(๕) สิง่ พิมพ์ทไ่ี ด้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
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(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีน่ ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อมูลข่าวสารทีจ่ ดั ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนทีต่ อ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอืน่ ใดทีไ่ ม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นัน้
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาทีม่ คี า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีทส่ี มควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนัน้ ก็ได้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ี
รายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทัง้ นี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอืน่
คนต่างด้าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะกาหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้วยวิธีการอย่างอืน่
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทีล่ งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือทีจ่ ดั ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือทีม่ กี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ใดของราชการและคาขอของผูน้ นั้ ระบุขอ้ มูลข่าวสารทีต่ อ้ งการในลักษณะทีอ่ าจเข้าใจได้ตามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้แก่ผูข้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผูน้ นั้ ขอจานวน
มากหรือบ่อยครัง้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพทีอ่ าจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพือ่ มิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่ น่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารทีม่ อี ยู่แล้วใน
สภาพทีพ่ ร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือจัดให้มขี ้นี ใหม่ เว้นแต่เป็ น
การแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารทีบ่ นั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอืน่ ใด ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีทข่ี อนัน้ มิใช่การ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นเพือ่ ปกป้ องสิทธิเสรีภาพสาหรับผูน้ นั้ หรือเป็ นเรื่องทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ก็ได้
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บทบัญญัตวิ รรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าทีต่ ามปกติของหน่วยงานของรัฐนัน้ อยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีทม่ี ผี ูย้ น่ื คาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้ หรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ ก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐทีร่ บั คาขอให้คาแนะนา เพือ่ ไปยืน่ คาขอต่อ
หน่วยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน้ โดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ บั คาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทีม่ คี าขอเป็ นข้อมูลข่าวสารทีจ่ ดั ทาโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอืน่ และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคาขอนัน้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐผูจ้ ดั ทาข้อมูลข่าวสารนัน้ พิจารณาเพือ่ มีคาสังต่
่ อไป
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มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั ข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี หรือปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความสะดวกโดยไม่มเี หตุอนั
สมควร ผูน้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคาสังไม่
่ รบั ฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคาสังไม่
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีทม่ี กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องเรียน ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ ลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอาจมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคานึงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมันคงของประเทศ
่
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู ้
แหล่งทีม่ าของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงั้ นี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารทีน่ ามาใช้ในการทาความเห็นหรือคาแนะนา
ภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
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(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลา้ สิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารทีม่ ผี ูใ้ ห้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ น่ื
(๗) กรณีอน่ื ตามทีก่ าหนดให้พระราชกฤษฎีกา
คาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงือ่ นไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่
เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ ขอ้ มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถอื ว่าการมีคาสังเปิ
่ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผูข้ ออาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
มาตรา ๑๖ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ ่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงือ่ นไขเช่นใด และสมควรมีวธิ ีรกั ษามิให้รวั ่ ไหลให้หน่วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารนัน้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกาหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐแจ้งให้ผูน้ นั้ เสนอ
คาคัดค้านภายในเวลาทีก่ าหนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรทีผ่ ูน้ นั้ อาจเสนอคาคัดค้านได้ ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ผูท้ ไ่ี ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ท่ี ราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้โดยทาเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ในกรณีทม่ี กี ารคัดค้าน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผูค้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทม่ี คี าสังไม่
่ รบั ฟังคาคัดค้าน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นัน้ มิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มคี าวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๘ ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีคาสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคาสังไม่
่ รบั ฟังคาคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ นั้ อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคาสังนั
่ น้ โดยยืน่ คา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทีม่ คี าสังมิ
่ ให้เปิ ดเผยนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดาเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ เปิ ดเผยแก่บคุ คลอืน่ ใดทีไ่ ม่จาเป็ นแก่การพิจารณาและในกรณีทจ่ี าเป็ นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถอื
ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทาโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา
๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในระดับตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงมีคาสังให้
่
เปิ ดเผยเป็ นการทัวไปหรื
่
อเฉพาะแก่บคุ คลใด เพือ่ ประโยชน์อนั สาคัญยิง่ กว่าทีเ่ กี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อน่ื ของบุคคล และคาสังนั
่ น้ ได้กระทาโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้
จะมีการกาหนดข้อจากัดหรือเงือ่ นไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพือ่ ประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ทีม่ สี ญั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่มสี ญั ชาติไทยแต่มถี น่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
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มาตรา ๒๒ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง
อืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขทีม่ ใิ ห้นาบทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลทีอ่ ยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ ทีจ่ ะกาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐซึง่ การ
เปิ ดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเ่ กี่ยวข้อง และจาเป็ นเพือ่ การดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าวเมือ่ หมดความจาเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทจ่ี ะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนัน้
(๓) จัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิง่ ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลทีม่ กี ารเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งทีม่ าของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพือ่
ป้ องกันมิให้มกี ารนาไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีทเ่ี ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ทจ่ี ะนาข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ และ
กรณีทข่ี อข้อมูลนัน้ เป็ นกรณีทอ่ี าจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมกี ารให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึง่ จะเป็ นผลให้บคุ คลทัวไปทราบข้
่
อมูลข่าวสารนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
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มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ หรือผูอ้ น่ื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ลว่ งหน้า
หรือในขณะนัน้ มิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี้
(๑) ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานของตน เพือ่ การนาไปใช้ตามอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐแห่ง
นัน้
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐทีท่ างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสามะโนต่างๆ ซึง่ มีหน้าทีต่ อ้ ง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ น่ื
(๔) เป็ นการให้เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่อื หรือส่วนทีท่ าให้รูว้ ่าเป็ นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลทีเ่ กี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพือ่ การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ การป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซง่ึ จาเป็ น เพือ่ การป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ หรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ อี านาจตามกฎหมายทีจ่ ะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอน่ื ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มกี ารจัดทา
บัญชีแสดงการเปิ ดเผยกากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนัน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน และเมือ่ บุคคลนัน้ มีคาขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
นัน้ จะต้องให้บคุ คลนัน้ หรือผูก้ ระทาการแทนบุคคลนัน้ ได้ตรวจดูหรือได้รบั สาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วน
ทีเ่ กี่ยวกับบุคคลนัน้ และให้นามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ทเ่ี กี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมเี หตุอนั ควรเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ทบ่ี คุ คลนัน้ มอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามทีเ่ ป็ นจริง ให้มสี ทิ ธิยน่ื
คาขอเป็ นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นัน้ ได้ ซึง่ หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว และแจ้งให้บคุ คลนัน้ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
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ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามทีม่ คี าขอ ให้ผูน้ นั้ มี
สิทธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคาสังไม่
่
ยินยอมแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของตนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บคุ คลตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลทีถ่ งึ แก่กรรมแล้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่ น่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กาหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ทีเ่ สร็จสิ้นการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารนัน้ ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพือ่ คัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือ่ ครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมือ่ ครบยีส่ บิ ปี
กาหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพือ่ ประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามทีจ่ ะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนัน้ ยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสังขยายเวลาก
่
ากับไว้เป็ น
การเฉพาะราย คาสังการขยายเวลานั
่
น้ ให้กาหนดระยะเวลาไว้ดว้ ย
แต่จะกาหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกี ารขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจาเป็ น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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บทบัญญัตติ ามมาตรานี้ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามทีค่ ณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องทาลายหรืออาจทาลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มคี ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึง่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมันคงแห่
่
งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ านวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒอิ น่ื จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อีก
เก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ ข้าราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
(๒) ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
ตามทีไ่ ด้รบั คาขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครัง้ คราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(๖) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
(๗) ดาเนินการเรื่องอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ ตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สามปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ผูท้ พ่ี น้ จากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ ตามมาตรา
๒๗ พ้นจากตาแหน่ง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้บคุ คลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารตามทีม่ คี าขอไม่ว่าจะเป็ นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ คี าขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจเข้าดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการทีเ่ กี่ยวข้องได้ และแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปิ ดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
งานประชาสัมพันธ์ อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม โทร.042-578030-1

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มคี ณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอานาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสังมิ
่ ให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคาสังไม่
่ รบั ฟังคาคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
คาสังไม่
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตัง้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตัง้ ตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมันคงของประเทศ
่
เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณีพจิ ารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึง่ มาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการได้รบั คาอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นทีส่ ุด และในการมีคาวินิจฉัย จะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกรณีใดตามทีเ่ ห็นสมควรก็
ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๓๙ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาหนดโทษทีป่ ระกอบกับ
บทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของคณะกรรมการที
่
ส่ งตามมาตรา
ั่
๓๒ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อจากัดหรือเงือ่ นไขทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกาหนดตามมาตรา
๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการทีเ่ กิดขึ้นก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ ณะกรรมการจะได้กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตนิ ้ ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาหนดเป็ นอย่างอืน่
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิง่ จาเป็ น เพือ่ ที่
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ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการ
ส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ ขึ้น สมควรกาหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิ ดเผยแล้วจะ
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทส่ี าคัญของเอกชน ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มนคงและจะยั
ั่
งผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่ เพือ่ ทีจ่ ะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี
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