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เป็นปีที ่52 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
การเปิดเผยข้อมูลน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ" 
 
2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้นสมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้
มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน
ประการหน่ึงกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการ
หน่ึง 
3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิง่ใดๆไม่ว่าการสื่อ
ความหมายน้ัน จะทําได้โดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทกึไว้ปรากฏได้ 
       "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน  
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป  
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจดัองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐน้ัน  
      (2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
      (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่
จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง  
      (5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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       ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์น้ันก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับ
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได้เว้นแต่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 
(มาตรา 8)  
    3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ได้แก่  
      (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เก่ียวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่กําลังดําเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมผีลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สญัญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ  
      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรอืข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
      (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 
(มาตรา 11)  
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คดัเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 
75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมลูข่าวสารน้ัน ให้
หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ     ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมายรหสัหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรู้้ตัวผู้น้ันได้เช่น ลายพิมพ์น้ิวมือ แผ่นบันทกึ
ลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว
ด้วย (มาตรา 4) 
       บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)  
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมลูข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เก่ียวข้องประกอบกัน 
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      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งทีม่าของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม  
      (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผูใ้ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
      (7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คําสั่งมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้
เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการเป็น
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉยั
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 15) 
 
4. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหนา้ที่ของรฐั 
 "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
       "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าที่ของรัฐจะต้องดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังน้ี  
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแต่กรณี ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กําหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และ
รวบรวมและจดัให้มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ
แห่งน้ันตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารบัรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการน้ีให้
คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งน้ีเว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลกัษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผู้ขอภายใน
เวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้น้ันจะขอจํานวนมากหรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสารของราชการ
น้ันมีสภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาอย่างหน่ึงอย่างใด 
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
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       ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารทีม่ีอยู่แล้วในสภาพที่
พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น การต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรอืจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็น
เอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอน้ันมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และ
เป็นเรื่องที่จําเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้น้ันหรอืเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารน้ันให้ก็ได้ บทบัญญติัน้ีไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมลูข่าวสารของราชการ
ใดขึ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐน้ันอยู่แล้ว 
       ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลขา่วสารให้ตามมาตรานี้
โดยอนุโลม (มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะนําให้ผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งน้ันหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็
ตาม ให้ไปย่ืนคําขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารน้ันโดยไม่ชักช้า 
       ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็น ข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืน และได้ระบุการห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งคําขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ทําข้อมูลข่าวสารน้ันพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งต่อไป 
(มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมใิห้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหน่ึง
อย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชน ที่เก่ียวข้องประกอบกัน  
    (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  
    (2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เก่ียวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งทีม่าของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม  
    (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใดแต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมลูข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
    (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทย์หรอืข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
    (6) ข้อมูลขา่วสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารทีม่ีผู้ใหม้าโดยไม่ประสงค์ให้ทาง
ราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อ่ืน  
    (7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
       คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผย
ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 15) 
       เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไมภ่ายใต้
เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน ทั้งน้ี 
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ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)  
4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรทีผู่้น้ันอาจเสนอคํา
คัดค้านได้ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
       ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารน้ันได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ 
       ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้าน ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคําสัง่ไม่รับฟังคําคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันมิได้จนกว่า
จะล่วงพ้น กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้แล้วแต่
กรณี (มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถอืว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิด 
หากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปน้ี  
      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16  
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้เปิดเผยเป็น
การทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์อันสําคัญย่ิงกว่าที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืน ของบุคคล และคําสั่งน้ันได้กระทําโดยสมควรแต่เหตุในการน้ีจะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือ
เง่ือนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
       การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึง
มีในกรณีดังกลา่ว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบัติเก่ียวกับ การ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี  
      (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้สําเรจ็ ตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น  
      (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียโดยตรง ของบุคคลน้ัน  
      (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังต่อไปน้ี  
        (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  
        (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
        (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล  
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
      (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดย
ไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
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       ในกรณทีี่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ 
ล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ลกัษณะการใช้ขอ้มูลปกติ และกรณี ที่ขอ 
ข้อมูลน้ันเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
       หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณีมกีารให้จัดส่งขอ้มูลข่าวสารสว่นบุคคลไปยังที่ใดซึ่ง
จะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารน้ันได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 
     "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มสีัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)  
4.10 สํานักข่าวกรองแห่งชาติสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตาม ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิให้นํา
บทบัญญัติวรรคหน่ึง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
       หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย ประเภท
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว (มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่ง
อ่ืนหรือ ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลทีใ่ห้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผย ดังต่อไปน้ี  
      (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน  
      (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน้ัน  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมี หน้าทีต้่องรักษาข้อมูล
ข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไมใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  
      (4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับบุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพ่ือการ
ตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา  
      (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีม่ีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริง
ดังกล่าว  
      (9) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดง การเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 24)  
4.12 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เก่ียวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลน้ัน
มอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลขา่วสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ 
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ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กําหนด 20 ปี นับต้ังแต่วันที่
เสร็จสิ้น การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
      กําหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลขา่วสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย โดย
ต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับไว้เป็น
การเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลาน้ันให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญติัตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา (มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 
33 วรรค 2) 

5. สทิธิของประชาชนหรือเอกชน 

พ.ร.บ. น้ีได้กําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังน้ี  
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น
หน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)  
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไมว่่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ 
      คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังต่อไปน้ี  
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นน้ันคน
ต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
      (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว  
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืนให้ถือว่าผู้จัดการหรือ
กรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคําขอน้ันได้
ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)  
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5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลน้ันหรือผู้กระทํา
แทนได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ก่ียวกับบุคคลน้ัน (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม 
ตามมาตรา 23 เก่ียวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคล
ดังกล่าว มาตรา 24 เก่ียวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน
เปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน และมาตรา 25 เก่ียวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคลที่ไม่ถกูต้องตามท่ีเป็นจริง รวมท้ังมีสิทธิ
อุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารน้ี (มาตรา 25 วรรค 5)  
5.6 สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลขา่วสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสาร
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัติน้ีหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้น้ันมีสทิธิ
ร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 
หรือมีคําสั่งไมร่ับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้น้ันอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งน้ัน โดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์คําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมลูข่าวสารให้ตรวจตามท่ีมีคําขอ ผู้น้ันมีสทิธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยย่ืนคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสทิธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไว้กับข้อมูล
ข่าวสารส่วนที่เก่ียวข้อง 

6.สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 สํานักคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและใหค้ําปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

7. คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 

7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็นประธาน ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผูอํ้านวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังอีกเก้าคนเป็นกรรมการ  
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีต้ังแต่ข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีก
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
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      (1) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  
      (2) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ีได้รับ 
คําขอ  
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
      (4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
แต่อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  
      (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี  
      (7) ดําเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ 
แต่งต้ังผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ (มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังตามมาตรา 27 พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      (6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
      การวินิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด (มาตรา 31)  
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ 
การพิจารณาได้ (มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 
25 ถ้าผู้มีคําขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้า
ดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลขา่วสารของราชการที่เก่ียวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 
13)  
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7.8 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้และให้นําความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน 
ในกรณีมีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 
13 วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 

8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งต้ังตาม
ข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 
หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังตามสาขาความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความม่ันคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการ
บังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหน่ึงๆประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็นแต่ต้องไม่น้อย
กว่า สามคนและให้ข้าราชการท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ในกรณีพิจารณา เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่ง
มาจากหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
    กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)  
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ 
    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารให้เป็นที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต 
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
    ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ้ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)  
8.4 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้นําบทบัญญติัมาตรา 29 
เก่ียวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง มาตรา 30 เก่ียวกับการพ้นตําแหน่ง มาตรา 
32 เก่ียวกับการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกําหนดโทษท่ีประกอบกับ
บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารโดยอนุโลม 

9. บทกําหนดโทษ 

.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกิน ห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)  
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9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน หน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ (มาตรา 41) 

10. บทเฉพาะกาล 

10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใ้ช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไว้เพ่ือ ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กําหนด (มาตรา 42)  
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 
จะได้กําหนด เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 43)  
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