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เป็นปีที่ ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรใหม้ีกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ             

ใหต้ราพระราชบญัญตัิขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตัินี้เรียกว่า  “พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตัินี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตัินี้  หรือซึ่งขดัหรือแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัินี้ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัินี้แทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตัินี้ 

 “ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่องราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล  หรือสิ่งใดๆ  ไม่ว่า

การสื่อความหมายนัน้จะท าไดโ้ดยสภาพของสิ่งนัน้เองหรือโดยผ่านวธีิการใดๆ  และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การ

บนัทกึโดยเครื่องคอมพวิเตอร ์หรือวธีิอื่นใดที่ท าใหส้ิ่งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรฐัหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวิสาหกิจ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร

ควบคุมการประกอบวชิาชีพ หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความว่า  ผูซ้ึ่งปฏบิตัิงานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  การศึกษา  

ฐานะการเงนิ  ประวตัิสุขภาพ  ประวตัิอาชญากรรม  หรือประวตัิการท างาน  บรรดาที่มชีื่อของผูน้ัน้หรือมเีลข

หมาย รหสั หรือสิ่งบอกลกัษณะอื่นที่ท าใหรู้ต้วัผูน้ ัน้ได  ้ เช่น  ลายพิมพน์ิ้วมอื  แผ่นบนัทึกลกัษณะเสียงของ

คนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ไม่มสีญัชาติไทยและไม่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

และนิติบุคคลดงัต่อไปนี้ 

 (๑) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนที่มทีุนเกินก่ึงหนึ่งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืว่าใบ

หุน้นัน้คนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชิกเกินก่ึงหนึ่งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหนึ่งเป็นคน

ต่างดา้ว 

  นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมทีุนในนิติบุคคลอืน่  ใหถ้อื

ว่าผูจ้ดัการหรือกรรมการ  หรอืสมาชิก  หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรีรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ และมอี านาจออกกฎกระทรวง  เพือ่ปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตัินี้ 

 กฎกระทรวงนัน้  เมือ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตัง้ส  านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการขึ้นในสงักดัส านกังานปลดัส านกั

นายกรฐัมนตรี  มหีนา้ที่ปฏบิตัิงานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้ าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการ

ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้ 

 

 

 

 

 
หมวด  ๑ 



การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 
 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ลงพมิพใ์นราชกิจจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 

 (๒) สรุปอ านาจหนา้ที่ที่ส  าคญัและวธีิการด าเนินงาน 

 (๓) สถานที่ติดต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มติคณะรฐัมนตรี  ขอ้บงัคบั  ค าส ัง่  หนงัสือเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ  ทัง้นี้ เฉพาะที่จดัใหม้ขีึ้นโดยมสีภาพอย่างกฎ เพือ่ใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่เก่ียวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ขอ้มูลข่าวสารใดที่ไดม้กีารจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพิมพใ์นราช

กิจจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่งพมิพน์ัน้ก็ใหถ้อืว่าเป็นการปฏบิตัิตามบทบญัญตัิวรรคหนึ่งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไวเ้ผยแพร่เพือ่ขายหรือจ าหน่ายจ่าย

แจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้ตามที่เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  

จะน ามาใชบ้งัคบัในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้ เวน้แต่ผูน้ ัน้จะไดรู้ถ้งึขอ้มูลข่าวสารนัน้ตามความเป็นจริงมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มูลข่าวสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

 (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ความเห็นแยง้และค าส ัง่ที่เก่ียวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิิจฉยัดงักล่าว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลงัด าเนินการ 

 (๔) คู่มอืหรือค าส ัง่เก่ียวกบัวธีิปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธิหนา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 

 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสญัญาร่วมทุนกบัเอกชนในการ

จดัท าบริการสาธารณะ 

 (๗) มติคณะรฐัมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรฐัมนตรี  ทัง้นี้ 

ใหร้ะบุรายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 



 (๘) ขอ้มูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ขอ้มูลข่าวสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

นัน้ 

 บุคคลไม่ว่าจะมสี่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มคี า

รบัรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได  ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนัน้ก็ได ้ในการนี้ใหค้ านึงถึงการช่วยเหลอืผูม้รีายได ้

นอ้ยประกอบดว้ย  ทัง้นี้ เวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธิตามมาตรานี้เพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะก าหนดใหม้กีารเผยแพร่หรือเปิดเผย ดว้ยวธีิการอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรือที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูล

ข่าวสารอื่นใดของราชการและค าขอของผูน้ัน้ระบุขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร  ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนัน้ใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้ ัน้ขอจ านวน

มากหรือบ่อยครัง้โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  

 ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบุบสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหาให ้

หรือจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพือ่มใิหเ้กิดความเสยีหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนัน้ก็ได ้

 ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วเิคราะห ์จ าแนก  รวบรวม  หรือจดัใหม้ขีี้นใหม่ เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารที่บนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง   ระบบคอมพิวเตอร ์ 

หรือระบบอื่นใด  ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรบัผูน้ัน้หรือเป็นเรื่องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนัน้ใหก็้ได ้

 บทบญัญตัิวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ที่ตามปกติของหน่วยงานของรฐันัน้อยู่แลว้ 

 ใหน้ าความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให ้

ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นค าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้่าขอ้มูลข่าวสารที่ขอ

จะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้หรือจะอยู่ในความ



ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นก็ตาม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัค าขอใหค้ าแนะน า เพือ่ไปยื่นค าขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนัน้โดยไม่ชกัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัค าขอเหน็ว่าขอ้มูลข่าวสารที่มคี าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารที่จดัท าโดยหน่วยงานของรฐั

แห่งอื่น และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่ก าหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งค าขอนัน้ใหห้น่วยงานของ

รฐัผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนัน้พจิารณาเพือ่มคี าส ัง่ต่อไป 

  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรฐัไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดัขอ้มูล

ข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้ หรือปฏบิตัิหนา้ที่ล่าชา้หรือเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความสะดวกโดยไม่มเีหตุอ ัน

สมควร ผูน้ ัน้มสีิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่องเก่ียวกบัการมคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรือค าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรือค าส ัง่ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือลบขอ้มูล

ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งเรียน  ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได  ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตุผลและรวมเวลาท ัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสบิวนั 

 
หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 
 มาตรา  ๑๔  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้  หน่วยงานของรฐัหรือ

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมีค าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได  ้โดยค านึงถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่เก่ียวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ   

และความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจส าเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไม่ว่าจะเก่ียวกบัการฟ้องคดี  การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรู ้

แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 



 (๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรฐัในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต่ท ัง้นี้ ไม่

รวมถึงรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เท็จจริง  หรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือค าแนะน า

ภายในดงักล่าว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (๕) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล  า้สทิธิส่วนบุคคลโดย

ไม่สมควร 

 (๖) ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรือขอ้มูลข่าวสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่ก าหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 ค าส ัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได  ้ แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยว่าที่

เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็ขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถ้อืว่าการมคี าส ัง่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการเป็นดุลพนิิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามล าดบัสายการบงัคบับ ัญชา  แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัินี้ 

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิว่าขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได ้

หรือไม่ภายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธีิรกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดวธีิการคุม้ครองขอ้มูล

ข่าวสารนัน้  ทัง้นี้ ตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรีก าหนดว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรฐัเห็นว่า  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้ัน้เสนอ 

ค าคดัคา้นภายในเวลาที่ก าหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ผูน้ ัน้อาจเสนอค าคดัคา้นได  ้ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่าสิบ

หา้วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ง  หรือผูท้ี่ทราบว่าการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง

ประโยชน์ไดเ้สียของตน มสีิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนัน้ไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผิดชอบตอ้งพจิารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณาให ้

ผูค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีที่มคี าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนัน้

มไิดจ้นกว่าจะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่าคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารไดม้คี าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนัน้ได ้ แลว้แต่กรณี 

 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรฐัมคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  

๑๕  หรือมีค าส ัง่ไม่ร ับฟังค าคัดคา้นของผูม้ีประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา  ๑๗  ผู น้ ั้นอาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ค าส ัง่นัน้โดยยื่นค าอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการ 



 มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารที่มคี าส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนัน้ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ได  ้ จะตอ้งด าเนินกระบวนการ

พิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสารนัน้เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใด แมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด      ให ้

ถอืว่าเจา้หนา้ที่ของรฐัไม่ตอ้งรบัผดิหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของร ัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบ          

ตามมาตรา ๑๖ 

 (๒) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมคี าส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิ่งกว่าที่เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ  

หรือชีวติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอ์ื่นของบุคคล  และค าส ัง่นัน้ไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ  ในการนี้

จะมกีารก าหนดขอ้จ ากดัหรือเงือ่นไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนัน้ตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตามกฎหมาย

หากจะพงึมใีนกรณีดงักล่าว 

 
หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

______________ 

 
 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มสีญัชาติไทย และ

บุคคลธรรมดาที่ไม่มสีญัชาติไทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

  มาตรา  ๒๒  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรฐัแห่งอื่น

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ 

และเงือ่นไขที่มใิหน้ าบทบญัญตัิวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่

ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)  จะเป็นอุปสรรครา้ยแรงต่อการ

ด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัิเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวขอ้ง และจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้  าเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักล่าวเมือ่หมดความจ าเป็น 



 (๒) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบุคคลนัน้ 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยู่เสมอเก่ียวกบัสิ่งดงัต่อไปนี้ 

  (ก) ประเภทของบุคคลที่มกีารเก็บขอ้มูลไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 

  (ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 

  (จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

  (ฉ) แหล่งที่มาของขอ้มูล 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรบัผดิชอบใหถู้กตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  ตามความเหมาะสม          

เพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มูล 

 ในกรณีที่เก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ

ล่วงหนา้หรือพรอ้มกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงค์ที่จะน าขอ้มูลมาใช ้  ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ         

และกรณีที่ขอขอ้มูลนัน้เป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัที่ใด

ซึ่งจะเป็นผลใหบุ้คคลท ัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนัน้ได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 

 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรือผูอ้ื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มูลที่ใหไ้วล้่วงหนา้หรือ

ในขณะนัน้มไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานของ        

รฐัแห่งนัน้ 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้ 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ท างานดว้ยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมีหนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พือ่ประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าใหรู้ว้่าเป็นขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลที่เก่ียวกบับุคคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง  

เพือ่การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หน ้าที่ ของร ัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติตามกฎหมาย  การสืบสวน           

การสอบสวน หรือการฟ้องคด ีไม่ว่าเป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 



 (๗) เป็นการใหซ้ึ่งจ าเป็น เพือ่การป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพของบุคคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือหน่วยงานของรฐัหรือบุคคลที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้ี

การจดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมสีทิธิที่จะไดรู้ถ้งึขอ้มูลข่าวสารส่วน

บุคคลที่เก่ียวกบัตน  และเมื่อบุคคลนัน้มคี าขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรฐัที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนัน้

จะตอ้งใหบุ้คคลนัน้หรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนัน้ไดต้รวจดูหรือไดร้บัส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่

เก่ียวกบับุคคลนัน้  และใหน้ ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่เก่ียวกบับุคคลใด  ถา้กรณีมเีหตุอนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บุคคลนัน้มอบหมายก็ได ้

 ถา้บุคคลใดเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามที่เป็นจริง ใหม้สีทิธิยื่นค า

ขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนนัน้

ได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาค าขอดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลนัน้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามที่มคี าขอ ใหผู้น้ัน้มสีทิธิ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้ค าส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร  โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  และไม่ว่ากรณีใดๆ ให ้

เจา้ของขอ้มูลมสีิทธิรอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตุค าขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่

เก่ียวขอ้งได ้

 ใหบุ้คคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมสีิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรือเจา้ของขอ้มูลที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

 

 

 

 

 
หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัิศาสตร ์

___________ 



 
 มาตรา  ๒๖  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไม่ประสงคจ์ะเก็บรกัษาหรือมอีายุครบก าหนด

ตามวรรคสองนบัแต่วนัที่เสร็จสิ้นการจดัใหม้ขีอ้มูลข่าวสารนัน้ ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา เพือ่คดัเลอืกไวใ้หป้ระชาชนได ้

ศึกษาคน้ควา้ 

 ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแ้ยกประเภท   ดงันี้ 

 (๑) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมือ่ครบเจ็ดสบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมือ่ครบยี่สบิปี 

 ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ในการ     

ใชส้อย โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศ้ึกษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ        

กรมศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเห็นว่า  ขอ้มูลข่าวสารนัน้ยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมคี าส ัง่ขยายเวลาก ากบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย ค าส ัง่การขยายเวลานัน้ใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้

 การตรวจสอบหรือทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 บทบญัญตัิตามมาตรานี้ มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรีออกระเบียบ

ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บรกัษา 

 
หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

______________ 

 
 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรฐัมนตรี ซึ่งนายกรฐัมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน  ปลดัส านกันายกรฐัมนตรี  ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความมัน่คง

แห่งชาติ  เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ  

และผูท้รงคุณวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้อกีเกา้คนเป็นกรรมการ 



 ใหป้ลดัส านักนายกรฐัมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรีคนหนึ่งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอี านาจหนา้ที่  ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐัใน

การปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้ 

 (๒) ใหค้ าปรึกษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรือหน่วยงานของรฐั  เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี้

ตามที่ไดร้บัค าขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตัินี้ 

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่องรอ้งเรียนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้ เสนอคณะรฐัมนตรีเป็นครัง้คราวตามความ

เหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร ัง้ 

 (๖)  ปฏบิตัิหนา้ที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัินี้ 

 (๗)  ด าเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรีหรือนายกรฐัมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ่งไดร้บัแต่งต ัง้ตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสาม

ปีนบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งต ัง้  ผูท้ี่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งต ัง้ใหม่ได ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ตาม    

มาตรา ๒๗  พน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรีใหอ้อกเพราะมคีวามประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหนา้ที่  หรือ

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดย

ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน

กรรมการท ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิ   

หนา้ที่ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถ้ือเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน      

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส้่งวตัถุ เอกสาร หรือ

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธว่าไม่มขีอ้มูลข่าวสารตามที่มคี าขอไม่ว่าจะเป็นกรณีมาตรา 

๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้ีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓      

ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เก่ียวขอ้งได ้ และแจง้ผลการ

ตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยินยอมใหค้ณะกรรมการหรือผูซ้ึ่งคณะกรรมการมอบหมาย   

เขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารที่เปิดเผยไดห้รือไม่    

ก็ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรือปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

________________ 

 
 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มีอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส ัง่มิให ้

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือค าส ัง่ไม่รบัฟงัค าคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

ค าส ัง่ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแ้ต่งตัง้ตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เช่น  ความมัน่คงของประเทศ  เศรษฐกิจและการคลงัของ

ประเทศ  หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดว้ยบุคคลตาม

ความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตัง้ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นเลขานุการ

และผูช้่วยเลขานุการ 

 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้จะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไม่ได ้

 กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช้่วยเลขานุการไม่ได ้



 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร  โดยค านึงถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา

ภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัค าอุทธรณ์ 

 ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นที่สุด และในการมคี าวนิิจฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิเก่ียวกบักรณีใดตามที่เห็นสมควร     

ก็ได ้

 ใหน้ าความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวนิิจฉัย

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  แต่ละสาขา            

วธีิพิจารณาและวนิิจฉัย  และองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉัย  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  ๓๙  ใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทก าหนดโทษที่ประกอบกบั

บทบญัญตัิดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

 
หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 

_______________ 

 
 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัิตามค าส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามเดอืน  หรือปรบัไม่เกินหา้พนับาท  หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากดัหรือเงื่อนไขที่เจา้หนา้ที่ของรฐัก าหนดตามมาตรา ๒๐ 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรบัไม่เกินสองหมืน่บาท  หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั 

 

 

 

 

 

 

 
บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 



 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัิมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการที่เกิดขึ้นก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจดัใหม้ีขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว ้

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่คณะกรรมการจะไดก้ าหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่เก่ียวกบัขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคับต่อไปไดเ้ท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญัตินี้   เวน้แต่ระเบียบที่

คณะรฐัมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตรี 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจ าเป็น  เพือ่ที่ประชาชน

จะสามารถแสดงความคิดเหน็และใชส้ิทธิทางการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง  อนัเป็นการส่งเสริมใหม้ี

ความเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้ข้อ้มูลข่าวสารของราชการ  

โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสยีหาย

ต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชนท์ี่ส  าคญัของเอกชน   ทัง้นี้ เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยใหม้ ัน่คงและจะ

ยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรูถ้ึงสิทธิหนา้ที่ของตนอย่างเต็มที่   เพื่อที่จะปกปักรกัษาประโยชน์ของตนไดอ้ีก

ประการหนึ่งดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ

ไปพรอ้มกนั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี้ 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เทศบาลนครภูเก็ต  สำนักปลดัเทศบาล  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โทร. 0-7621-4306 
โทรสาร. 0-7621-3374 


