พระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540
เป็ นปี ที่ 52 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัตขิ ึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกําหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอื่น ในส่วนที่บญ
ั ญัติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัตินี ้ หรื อซึง่ ขัด
หรื อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ พระราชบัญญัตินี ้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
ข้ อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิง่ ที่สอื่ ความหมายให้ ร้ ูเรื่ องราวข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูล หรื อสิง่ ใดๆ ไม่วา่ การสือ่
ความหมายนันจะทํ
้ าได้ โดยสภาพของสิง่ นันเองหรื
้
อโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่วา่ จะได้ จดั ทําไว้ ในรูปของเอกสารแฟ้ ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
วิธีอื่นใดที่ทําให้ สงิ่ ที่บนั ทึกไว้ ปรากฏได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรื อข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หมายความว่า ผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิงานให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสขุ ภาพ ประวัติอาชญากรรม หรื อประวัตกิ ารทํางาน บรรดาที่มชี ื่อของผู้นนหรื
ั ้ อมีเลขหมาย รหัสหรื อสิง่
บอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้ ร้ ูตวั ผู้นนได้
ั ้ เช่น ลายพิมพ์นิ ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรื อรูปถ่าย และให้ หมายความ
รวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ วด้ วย
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ
คนต่างด้ าว หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและนิติบคุ คล
ดังต่อไปนี ้

(1)
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(1) บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มีทนุ เกินกึง่ หนึง่ เป็ นของคนต่างด้ าวใบหุ้นชนิดออกให้ แก่ผ้ ถู ือให้ ถือว่าใบหุ้นนันคน
้
ต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว
(3) สมาคมหรื อมูลนิธิทมี่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(4) นิติบคุ คลตาม(1) (2) (3) หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่มีผ้ จู ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว
นิติบคุ คลตามวรรคหนึง่ ถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จดั การหรื อกรรมการ สมาชิกหรื อมีทนุ ในนิติบคุ คลอื่น ให้ ถือว่าผู้จดั การ
หรื อกรรมการ หรื อสมาชิก หรื อเจ้ าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว
มาตรา 5 ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา 6 ให้ จดั ตังสํ
้ านักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการขึ ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้ แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้ คาํ ปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตินี ้
หมวด 1
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหน้ าที่ที่สาํ คัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรื อการตีความ ทังนี
้ ้ เฉพาะที่
จัดให้ มีขึ ้นโดยสภาพอย่างกฎเพือ่ ให้ มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
(5) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารใดที่ได้ มีการจัดพิมพ์เพื่อให้ แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ ว ถ้ ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอ้ างอิงถึงสิง่ พิมพ์นนก็
ั ้ ให้ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติวรรคหนึง่ แล้ ว
ให้ หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ไว้ เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่ายจ่ายแจก ณ
ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที
้
่เห็นสมควร
มาตรา 8 ข้ อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ ายังไม่ได้ ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้ บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผ้ ใู ดไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ นู นจะได้
ั้
ร้ ูถึงข้ อมูลข่าวสารนันตามความเป็
้
น
จริ งมาก่อนแล้ วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา 9 ภายใต้ บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มขี ้ อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้ไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรื อคําวินจิ ฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็
้
นแย้ งและคําสัง่ ที่เกี่ยวข้ องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ที่กําลังดําเนินการ
(4) คูม่ ือหรื อคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของเอกชน
(5) สิง่ พิมพ์ที่ได้ มีการอ้ างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริ การ
สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตังโดยกฎหมายหรื
้
อโดยมติคณะรัฐมนตรี ทังนี
้ ้ ให้ ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ ในการพิจารณาไว้ ด้วย
(8) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อมูลข่าวสารที่จดั ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึง่ ถ้ ามีสว่ นที่ต้องห้ ามมิให้ เปิ ดเผยตามมาตรา 14 หรื อ
มาตรา 15 อยูด่ ้ วย ให้ ลบหรื อตัดทอนหรื อทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนนัน้
บุคคลไม่วา่ จะมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้ าตรวจดู ขอสําเนาหรื อขอสําเนาที่มคี ํารับรอง
ถูกต้ องของข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวาง
หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนันก็
้ ได้ ในการนี ้ให้ คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยประกอบด้ วย ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้ าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี ้เพียงใดให้ เป็ นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายเฉพาะ
กําหนดให้ มีการเผยแพร่หรื อเปิ ดเผยด้ วยวิธีการอย่างอื่น
มาตรา 11 นอกจากข้ อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ วหรื อที่จดั ไว้ ให้ ประชาชนเข้ า
ตรวจดูได้ แล้ วหรื อที่มีการจัดให้ ประชาชนได้ ค้นคว้ าตามมาตรา 26 แล้ ว ถ้ าบุคคลใดขอข้ อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ
และคําขอของผู้นนระบุ
ั ้ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้ าใจได้ ตามควรให้ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหา
ข้ อมูลข่าวสารนันให้
้ แก่ผ้ ขู อภายในเวลาอันสมควรเว้ นแต่ผ้ นู นขอจํ
ั ้ านวนมากหรื อบ่อยครัง้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้ อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้ หรื อจะ
จัดทําสําเนาให้ ในสภาพอย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนันก็
้ ได้
ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ ตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้ วในสภาพที่
พร้ อมจะให้ ได้ มิใช่เป็ นการต้ องไปจัดทําวิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรื อจัดให้ มีขึ ้นใหม่ เว้ นแต่เป็ นการแปรสภาพเป็ น
เอกสารจากข้ อมูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ ในระบบการบันทึกภาพหรื อเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ทังนี
้ ้ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนันมิ
้ ใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้ า และเป็ นเรื่ องที่
จําเป็ นเพื่อปกป้องสิทธิเสรี ภาพสําหรับผู้นนหรื
ั ้ อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้ อมูล
ข่าวสารนันให้
้ ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็ นการห้ ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ ้นใหม่ให้ แก่ผ้ รู ้ อง
ขอหากเป็ นการสอดคล้ องด้ วยอํานาจหน้ าทีต่ ามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู
้ แ่ ล้ ว
ให้ นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้ บงั คับแก่การจัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ ตามมาตรานี ้
โดยอนุโลม

มาตรา 12 ในกรณีที่มีผ้ ยู ื่นคําขอข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ วา่ ข้ อมูลข่าวสารที่ขอจะอยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรื อส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนัน้ หรื อจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอให้ คาํ แนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
ถ้ าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารที่มคี ําขอเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่ง
อื่น และได้ ระบุห้ามการเปิ ดเผยไว้ ตามระเบียบทีก่ ําหนดตามมาตรา 16 ให้ สง่ คําขอนันให้
้ หน่วยงานของรัฐผู้จดั ทําข้ อมูล
ข่าวสารนันพิ
้ จารณาเพื่อมีคําสัง่ ต่อไป
มาตรา 13 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรื อไม่จดั ข้ อมูลข่าวสารไว้ ให้
ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 หรื อไม่จดั หาข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ตนตามมาตรา 11 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตินี ้ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ลา่ ช้ า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้ รับความสะดวกโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ผู้นนมี
ั ้ สทิ ธิร้องเรี ยน
ต่อคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคําสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรื อคําสัง่ ไม่รับฟั งคํา
คัดค้ านตามมาตรา 17 หรื อคําสัง่ ไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25
ในกรณีที่มกี ารร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องเรี ยน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทังหมด
้
แล้ วต้ องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด 2
ข้ อมูลข่ าวสารที่ไม่ ต้องเปิ ดเผย

มาตรา 14 ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์จะเปิ ดเผยมิได้
มาตรา 15 ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐอาจมีคําสัง่ มิให้ เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ของเอกชนทีเ่ กี่ยวข้ องประกอบกัน

(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทส หรื อความ
มัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทําให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสือ่ มประสิทธิภาพหรื อไม่อาจสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่วา่ จะ
เกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้องกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู้แหล่งทีม่ าของข้ อมูลข่าวสารหรื อไม่
ก็ตาม
(3) ความเห็นหรื อคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่ องหนึง่ เรื่ องใด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ ในการทําความเห็นหรื อคําแนะนําภายในดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ บุคคลใด

(5) รายงานการแพทย์หรือข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึง่ การเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลํ ้าสิทธิสว่ นบุคคลโดยไม่สมควร
(6) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผยหรื อข้ อมูลข่าวสารทีม่ ีผ้ ใู ห้ มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ ด้วยว่าทีเ่ ปิ ดเผยไม่ได้
เพราะเป็ นข้ อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ ถือว่าการมีคาํ สัง่ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการเป็ น
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผ้ ขู ออาจอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 16 เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ ข้ อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้ หรื อไม่
ภายใต้ เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้ หน่วยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารนัน้ ทังนี
้ ้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กําหนดว่าด้ วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
มาตรา 17 ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของผู้ใด ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแจ้ งให้ ผ้ นู นเสนอคํ
ั้
าคัดค้ านภายในเวลาที่กําหนดแต่ต้องให้ เวลาอันสมควรที่ผ้ นู นอาจ
ั้
เสนอคําคัดค้ านได้ ซึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ผู้ที่ได้ รับแจ้ งตามวรรคหนึง่ หรื อผู้ที่ทราบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ โดยทําเป็ นหนังสือถึงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มกี ารคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้ องพิจารณาคําคัดค้ านและแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ คู ดั ค้ าน
ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่มคี ําสัง่ ไม่รับฟั งคําคัดค้ าน เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันมิ
้ ได้ จนกว่าจะล่วงพ้ น
กําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรื อจนกว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารได้ มีคําวินิจฉัยให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ แล้ วแต่กรณี
มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรื อมาตรา 15 หรื อมี
คําสัง่ ไม่รับฟั งคําคัดค้ านของผู้มปี ระโยชน์ได้ เสียตามมาตรา 17 ผู้นนอาจอุ
ั้
ทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ นันโดยยื
้
น่ คําอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารที่มคี ําสัง่ มิให้ เปิ ดเผยนันไม่
้ วา่ จะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้ องดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิ
ให้ ข้อมูลข่าวสารนันเปิ
้ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดที่ไม่จําเป็ นแก่การพิจารณาและในกรณีทจี่ ําเป็ นจะพิจารณาลับหลังคูก่ รณีหรื อ
คูค่ วามฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา 20 การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารใดแม้ จะเข้ าข่ายต้ องมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าทีข่ อง
รัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริ ตในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐได้ ดาํ เนินการโดยถูกต้ องตามระเบียบตามมาตรา 16
(2) ข้ อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคําสัง่ ให้ เปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไปหรื อเฉพาะแก่บคุ คลใดเพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ
หรื อประโยชน์อื่นของบุคคล และคําสัง่ นันได้
้ กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี ้จะมีการกําหนดข้ อจํากัดหรื อเงื่อนไขในการ
ใช้ ข้อมูลข่าวสารนันตามความเหมาะสมก็
้
ได้

การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ไม่เป็ นเหตุให้ หน่วยงานของรัฐพ้ นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะ
พึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด 3
ข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล

มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี ้ บุคคล หมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่
ไม่มีสญ
ั ชาติไทยแต่มถี ิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
มาตรา 22 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิ
ให้ นําบทบัญญัตวิ รรคหนึง่ (3) ของมาตรา 23 มาใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ นัน้ ต้ องเป็ นหน่วยงานของรัฐ ซึง่ การเปิ ดเผย
ประเภทข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึง่ (3) จะเป็ นอุปสรรคร้ ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว
มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้ องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าทีเ่ กี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้ สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และยกเลิกการจัดให้ มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็ น
(2) พยามยามเก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียโดยตรงของบุคคลนัน้
(3) จัดให้ มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ ไขให้ ถกู ต้ องอยูเ่ สมอเกี่ยวกับสิง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้ อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้ าของข้ อมูล
(จ) วิธีการขอให้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้ อมูล
(4) ตรวจสอบแก้ ไขข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ ถกู ต้ องอยูเ่ สมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ แก่ระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ มีการ
นําไปใช้ โดยไม่เหมาะสมหรื อเป็ นผลร้ ายต่อเจ้ าของข้ อมูล
ในกรณีที่เก็บข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบล่วงหน้ า
หรื อพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้ อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้ อมูลนันเป็
้ น
กรณีที่อาจให้ ข้อมูลได้ โดยความสมัครใจหรื อเป็ นกรณีมกี ฎหมายบังคับ

หน่วยงานของรัฐต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบในกรณีทมี่ ีการให้ จดั ส่งข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึง่ จะ
เป็ นผลให้ บคุ คลทัว่ ไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ
มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นหรื อผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ลว่ งหน้ าหรื อในขณะนันมิ
้ ได้ เว้ น
แต่เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี ้
(1) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ ตามอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้
(2) เป็ นการใช้ ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้ านการวางแผนหรื อการสถิติหรื อสํามะโนต่าง ๆ ซึง่ มีหน้ าที่ต้องรักษาข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อื่น
(4) เป็ นการให้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่วนที่ทําให้ ร้ ูวา่ เป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึง่ เพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการเก็บรักษา
(6) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรื อการ
ฟ้ องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็ นการให้ ซงึ่ จําเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ หรื อสุขภาพของบุคคล
(8) ต่อศาล และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่ (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้ มีการจัดทําบัญชีแสดงการ
เปิ ดเผยกํากับไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารนัน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใต้ บงั คับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสทิ ธิที่จะได้ ร้ ูถงึ ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนันมี
้ คําขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารนันจะต้
้ องให้ บคุ คลนัน้
หรื อผู้กระทําการแทนบุคคลนันได้
้ ตรวจดูหรื อได้ รับสําเนาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนัน้ และให้ นํา
มาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ ากรณีมีเหตุอนั ควรเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อเฉพาะ
แพทย์ที่บคุ คลนันมอบหมายก็
้
ได้
ถ้ าบุคคลใดเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถกู ต้ องตามที่เป็ นจริ ง ให้ มีสทิ ธิยื่นคําขอเป็ น
หนังสือให้ หน่วยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลข้ อมูลข่าวสารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารส่วนนันได้
้ ซงึ่ หน่วยงาน
ของรัฐจะต้ องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้ งให้ บคุ คลนันทราบโดยไม่
้
ชกั ช้ า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสารให้ ตรงตามที่มคี ําขอ ให้ ผ้ นู นมี
ั ้ สทิ ธิอทุ ธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ไม่ยินยอมแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงหรื อลบข้ อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ และไม่วา่ กรณีใด ๆ ให้ เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิร้อง
ขอให้ หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไว้ กบั ข้ อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้ องได้

ให้ บคุ คลตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี ้แทนผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเจ้ าของข้ อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ วได้
หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร์

มาตรา 26 ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบกําหนดตามวรรค
สองนับแต่วนั ที่เสร็จสิ ้นการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารนัน้ ให้ หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้ แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากรหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
กําหนดเวลาต้ องส่งข้ อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึง่ ให้ แยกตามประเภท ดังนี ้
(1) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบห้ าปี
(2) ข้ อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สบิ ปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ เองเพื่อประโยชน์ในการใช้ สอย โดยต้ อง
จัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้ อมูลข่าวสารของราชการนันยั
้ งไม่ควรเปิ ดเผยโดยมีคําสัง่ ขยายเวลากํากับไว้ เป็ นการ
เฉพาะราย คําสัง่ การขยายเวลานันให้
้ กําหนดระยะเวลาไว้ ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้ าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรื อทบทวนมิให้ มกี ารขยายระยะเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ นให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการตามทีค่ ณะรัฐมนตรี ออกระเบียบกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องทําลายหรื ออาจทําลายได้ โดยไม่ต้องเก็บรักษา
หมวด 5
คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ

มาตรา 27 ให้ มีคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้ วยรัฐมนตรี ซึง่ นายก
รัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กเก้ าคนเป็ นกรรมการ
ให้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตังข้
้ าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คนหนึง่ เป็ นเลขานุการ และ
อีกสองคนเป็ นผู้ชว่ ยเลขานุการ
มาตรา 28 คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้

(1) สอดส่องดูแลและให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี ้
(2) ให้ คําปรึกษาแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ้ ตามที่ได้
รับคําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบของคณะรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัตินี ้
(4) พิจารณาและให้ ความเห็นเรื่ องร้ องเรียนตามมาตรา 13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี ้เสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
แต่อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(6) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้
(7) ดําเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา 29 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
27 มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี นับแต่วนั ที่
ได้ รับแต่งตัง้ ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ ได้

มาตรา 30 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้ รับแต่งตังตามมาตรา
้
27 พ้ นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสีย บกพร่องหรื อไม่สจุ ริ ตต่อหน้ าที่หรื อหย่อนความสามารถ
(4) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(6) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มาตรา 32 ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้ บคุ คลใดมาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ วัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐาน
มาประกอบการพิจารณาได้

มาตรา 33 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทีม่ ีคําขอไม่วา่ จะเป็ นกรณีตามมาตรา 11
หรื อมาตรา 25 ถ้ าผู้มีคาํ ขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริ งและร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้ คณะกรรมการมี
อํานาจเข้ าดําเนินการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้ องได้ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องยินยอมให้ คณะกรรมการหรื อผู้ซงึ่ คณะกรรมการมอบหมายเข้ า
ตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ก็ตาม
มาตรา 34 คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพือ่ พิจารณาหรื อปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ นําความในมาตรา 31 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร

มาตรา 35 ให้ มีคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่
คณะรัฐมนตรีแต่งตังตามข้
้
อเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์คาํ สัง่ มิให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 14 หรื อมาตรา 15 หรื อคําสัง่ ไม่รับฟั งคําคัดค้ านตามมาตรา 17 และคําสัง่ ไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ
ลบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25
การแต่งตังคณะกรรมการวิ
้
นิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ให้ แต่งตังตามสาขาความเชี
้
่ยวชาญ
เฉพาะด้ านของข้ อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศหรื อการบังคับ
ใช้ กฎหมาย
มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารคณะหนึง่ ๆ ประกอบด้ วยบุคคลตามความจําเป็ น แต่
ต้ องไม่น้อยกว่าสามคนและให้ ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่เป็ นเลขานุการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารซึง่
มาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนันจะเข้
้
าร่วมพิจารณาด้ วยไม่ได้
กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรื อผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา 37 ให้ คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดย
คํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการได้ รับคําอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ เป็ นที่สดุ และในการมีคาํ วินิจฉัยจะมีข้อสังเกต
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ให้ นําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใช้ บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา 38 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 39 ให้ นําบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติ
ดังกล่าวมาใช้ บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารโดยอนุโลม

หมวด 7
บทกําหนดโทษ

มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการทีส่ งั่ ตามมาตรา 32 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้ าพันบาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา 41 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อจํากัดหรื อเงื่อนไขที่เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

บทเฉพาะกาล

มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ ใช้ บงั คับกับข้ อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ ้นก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
ให้ หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ หรื อจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ ไว้ เพื่อให้
ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ กําหนด
มาตรา 43 ให้ ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการ ยังคงใช้ บงั คับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่ระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรี กําหนดตามมาตรา
16 จะได้ กําหนดเป็ นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ ประชาชนมีโอกาส
กว้ างขวางในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็ นสิง่ จําเป็ น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สทิ ธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องกับความเป็ นจริ ง อันเป็ นการส่งเสริ มให้ มีความเป็ นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ ้น สมควรกําหนดให้ ประชาชนมีสทิ ธิได้ ร้ ูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้ นอันไม่ต้องเปิ ดเผยที่
แจ้ งชัดและจํากัดเฉพาะข้ อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล้ วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรื อต่อประโยชน์ที่สาํ คัญ
ของเอกชน ทังนี
้ ้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ มนั่ คงและจะยังผลให้ ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้ าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ เพื่อทีจ่ ะปกปั กรักษาประโยชน์ของตนได้ อีกประการหนึง่ ด้ วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลข่าวสารของราชการไปพร้ อมกัน จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้

