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เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให

ประกาศวา 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา

ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินีใ้หบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย  กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น  ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวใน พระราช 

บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี ้

 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไม

วาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทํา

ไวในรูปของเอกสาร  แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ

หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 

 “ขอมูลขาวสารของราชการ ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  



 “หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา   ราชการสวนกลาง   ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น   

รัฐวิสาหกิจ   สวนราชการสังกัดรัฐสภา   ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  

องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  เชน  

การศึกษา  ฐานะการเงิน   ประวัติสุขภาพ   ประวัติอาชญากรรม   หรอืประวตักิารทํางาน   บรรดาท่ีมีช่ือ

ของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได   เชน  ลายพิมพนิ้วมือ   แผน

บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย  และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว

ของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยู 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ให

ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 

 (๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 

 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 

 (๔) นิติบุคคลตาม   (๑) (๒) (๓) หรอืนิติบุคคลอื่นใดท่ีมีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง

เปนคนตางดาว 

  นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ  สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น   

ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 

 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวง   

เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการข้ึนในสังกัดสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ   และใหคําปรึกษา

แกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

 

 

 



หมวด  ๑ 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

 (๒) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 

 (๓) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี   ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน   ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรอื

การตีความ   ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ  เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี

เกี่ยวของ 

 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 

 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือ

จําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา   ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา

นุเบกษา  จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได   เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น

ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร    

 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา   ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ี

เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

 (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 

 (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ

เอกชน 

 (๕) สิง่พิมพทีไ่ดมกีารอางองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 

 (๖) สญัญาสมัปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน

การจัดทําบริการสาธารณะ 



 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี   

ท้ังนี้ ใหระบรุายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณา

ไวดวย 

 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง   ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย

ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ

เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ี

มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได   ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดย  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได   ในการนี้ใหคํานึง 

ถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถงึขอมูลขาวสารของราชการท่ีมี

กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 

 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว  หรือท่ีจัด

ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา  ๒๖ แลว ถาบุคคล

ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจ

เขาใจไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร 

เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ

จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสาร

นั้นก็ได 

 ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยู

แลวในสภาพท่ีพรอมจะใหได  มิใชเปนการตองไปจัดทํา  วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีข้ีน

ใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือ

เสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐ

เห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา   และเปนเรื่องท่ีจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิ

เสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ   หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล

ขาวสารนั้นใหก็ได 

 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึน

ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 

 ใหนาํความในมาตรา   ๙ วรรคสอง  วรรคสาม และวรรคสี่   มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล

ขาวสารใหตามมาตรานี ้โดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา   ๑๑  แมวาขอมูล

ขาวสารท่ีขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง  หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น

หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอให

คําแนะนํา เพ่ือไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 

 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดย

หนวยงานของรัฐแหงอื่น  และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา   ๑๖  ใหสง

คําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอไป 

 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๗ หรือไมจัด

ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา  

๑๑ หรอืฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ

ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร  ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ  เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา   ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา   ๑๗  

หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีท่ีมีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองเรียน  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  แต

ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาท้ังหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๒ 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน 

จะเปดเผยมิได 

 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ

รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน 

 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ   ความสัมพันธระหวาง

ประเทศและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ   หรือไมอาจสําเร็จตาม

วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ   

หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด   แต

ท้ังนีไ้มรวมถงึรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็น

หรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ  

สวนบุคคลโดยไมสมควร  

 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย   หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมา

โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 

 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวยวา

ท่ีเปดเผยไมไดเพราะเป นขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา   

แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๑๖ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ

บุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด

วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น   ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับ

ของทางราชการ 

 

พระมหากษัตรยิ 



 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา   การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาท่ีของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาท่ี

กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรท่ีผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับแจง 

 ผูท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง   หรือผูท่ีทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง

เจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบ 

 ในกรณีท่ีมีการคัดคาน   เจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ

พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา   ในกรณีท่ีมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน  เจาหนาท่ีของรัฐจะ

เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา  ๑๘  หรือจนกวา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได   แลวแต

กรณี 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา   ๑๔ 

หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา  ๑๗  ผูนั้นอาจ

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง

นั้นโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ 

 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีมีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ

พิจารณาของคณะกรรมการ   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได   จะตอง

ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดท่ีไมจําเปนแกการ

พิจารณาและในกรณีท่ีจําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 

 มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด  แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ใดใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม

มาตรา ๑๖ 

 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี

คําสั่งใหเปดเผยเปนการท่ัวไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด  เพ่ือประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาท่ีเกี่ยวกับ

ประโยชนสาธารณะ   หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล   และคําสั่งนั้นไดกระทํา

โดยสมควรแกเหตุ   ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น

ตามความเหมาะสมกไ็ด  

 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณดีงักลาว 

 

 



หมวด  ๓ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 

 

 มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 

ท่ีมีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

  มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ   สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  และหนวยงานของ

รัฐแหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับ

กับขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 

 หนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ

ซึ่งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๓ วรรคหนึ่ง  (๓) จะเปนอุปสรรค

รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 

 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาท่ีเกี่ยวของ  และจําเปนเพ่ือการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น   และยกเลิกการจัดใหมีระบบ

ดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน 

 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล   โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีจะ

กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ

เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้  

  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว 

  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 

  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 

  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 

  (ฉ) แหลงท่ีมาของขอมูล 

 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 

 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ตามความเหมาะสม   

เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 

 ในกรณีท่ีเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล

ทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคท่ีจะนําขอมูลมาใช   ลักษณะการใชขอมูล



ตามปกติ   และกรณีท่ีขอขอมูลนั้นเปนกรณีท่ีอาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมี

กฎหมายบังคับ 

 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ไปยังท่ีใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได   เวนแตเปนไปตามลักษณะการใช

ขอมูลตามปกติ 

 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแล

ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล

ท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้ 

 (๑) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตน  เพ่ือการนาํไปใชตามอาํนาจหนาท่ีของหนวยงาน

ของรฐัแหงนัน้ 

 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร  

สวนบุคคลนั้น  

 (๓) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดวยการวางแผน  หรือการสถิติ  หรอืสาํมะโนตางๆ  ซึ่งมีหนาท่ี

ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 

 (๔) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุช่ือหรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด 

 (๕) ตอหอจดหมายเหตแุหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา  ๒๖ วรรค

หนึ่ง  เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 

 (๖) ตอเจาหนาท่ีของรัฐ  เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย   การสืบสวน   

การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

 (๗) เปนการใหซึ่งจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

 (๘) ตอศาล และเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะ

ขอขอเท็จจริงดังกลาว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 

(๙) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแล

ขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลสวนท่ีเกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนาํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม   มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 การเปดเผยรายงานการแพทยท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด   ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาท่ีของรัฐจะ

เปดเผยตอเฉพาะแพทยท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได 



 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามท่ีเปนจริง  ใหมี

สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว  และแจงใหบุคคลนั้นทราบ

โดยไมชักชา 

 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ  ใหผู

นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ

แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร   โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ   

และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของได 

 ใหบุคคลตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรา

นี้แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรมแลวก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได 



หมวด  ๔ 

เอกสารประวติัศาสตร 

___________ 

 

 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ

ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบ

ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 

 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท   ดังนี้ 

 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 

 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป 

 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี ้

 (๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน

การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร 

 (๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย  โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว

เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 

แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 

 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 บทบญัญตัติามมาตรานี้  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง

เก็บรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ประกอบดวยรัฐมนตรี  ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม   

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลดักระทรวงการตางประเทศ   

ปลดักระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ 

 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

เปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ ดังตอไปนี ้

 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ีไดรับคําขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี ้

 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว

ตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี ้

 (๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสามปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง  ผูท่ีพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตาม

มาตรา ๒๗  พนจากตาํแหนง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย   บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี   

หรือหยอนความสามารถ 

 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม    ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ   เอกสาร 

หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีมีคําขอไมวาจะเปน

กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเช่ือวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่

เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 

 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการ

มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของตนได  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารท่ี

เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 

 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ดและใหนาํความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 

 

 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ    ตามความ

เหมาะสม  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน

ตามมาตรา  ๑๗  และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง   ใหแตงตัง้ตามสาขา

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความม่ันคงของประเทศ  เศรษฐกิจและ

การคลงัของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 

 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคล

ตามความจําเปน  แตตองไมนอยกวาสามคน   และใหขาราชการท่ีคณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี

เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด  กรรมการวินิจฉัย  

การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได  

 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 

 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร   โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนท่ีสุด  และในการมี  

คําวินิจฉัย จะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับ

กรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 ใหนาํความในมาตรา   ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  แตละสาขา   

วิธีพิจารณาและวินิจฉัย   และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย   ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษท่ี

ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย

อนุโลม 

 

 

 



หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกําหนดตาม

มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา  ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสาร

ของราชการท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง   หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรค

หนึ่งไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการจะ

ไดกําหนด 

 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนท่ี

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ   ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้   

เวนแตระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ

 

 :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ ในระบอบประชาธิปไตย   การให

ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ  ของรัฐเปน

สิ่งจําเปน   เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ

ความเปนจริง   อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน   สมควรกําหนดให

ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ   โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัด

เฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญ

ของเอกชน   ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ

หนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี   เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย   ประกอบกับ

สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน   จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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