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ใหไว ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปน้ี 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓   บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่บัญญัติไวแลว ใน 
พระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ีใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใด ๆ ไมวา
การส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
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การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัตอิาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลายพิมพน้ิวมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และ 
นิติบคุคล ดังตอไปน้ี 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาวใบหุนชนิดออกใหแกผูถือให 
ถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปน 
คนตางดาว 
 นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ให 
ถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออก  กฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการ ใหแก คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 
 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ี 
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ  
หนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 
ตคีวาม ทั้งน้ี เฉพาะที่จดัใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เก่ียวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด   
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแลว 



  ๓    

 

 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนาย
จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตาม
ความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังที่
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 
 (๕) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล 
ขาวสารสวนน้ัน 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพร หรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอ่ืน 
 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล 
ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจํานวนมาก
หรือบอยครั้ง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ 
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จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใดเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูล 
ขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวมหรือจัดใหมี 
ขึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบ การบันทึกภาพหรือเสียง 
ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอน้ัน
มิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเร่ืองที่จําเปน เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ันหรือเปนเร่ือง
ที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสาร
ที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงน้ัน หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตามใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวา ขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงาน
ของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอน้ันใหหนวยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไป 
 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวก โดยไมมีเหตุ 
อันสมควร ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเร่ืองเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูล 
ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๒ 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 
 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหารตอสถาบันพระมหากษัตริย 
จะเปดเผยมิได 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน 
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 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเร่ืองใด แตทั้งน้ี
ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวน
บุคคลโดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ ตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กํานดในพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผย 
ตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการ 
คุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองให
เวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
มิไดจนกวาละลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล 
ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตาม มาตรา ๑๗ ผูน้ันอาจอุทธรณตอ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังน้ันโดยยื่นคําอุทธรณ
ตอคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําส่ังมิใหเปดเผยนั้น ไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตอง 
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใด ที่ไมจําเปนแกการพิจารณา และใน
กรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให 
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี 
คําส่ังใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เก่ียวกับประโยชนสาธารณะ 
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคลและคําส่ังน้ันไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการน้ีจะมีการ
กําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 

หมวด ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 
 มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชนแหงหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และ  หนวยงานของรัฐ
แหงอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธกีาร และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓)  ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งน้ัน ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึง
การเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ 
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อการ 
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทาน้ัน และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมด
ความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จดัใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ เก่ียวกับส่ิง 
ดังตอไปน้ี 
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(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล 
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 

 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ (๕)
จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการนําไป
ใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล
ทราบลวงหนาหรือพรมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และกรณี
ที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจ  หรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยัง 
ที่ใด ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  
 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของ
ตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา
หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงน้ัน 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
น้ัน 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน  
 (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนราชการที่ทําใหรูวาเปน 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการจัดทํา
บัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  



  ๘    

 

 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขาวสารนั้น จะตอง
ใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เก่ียวกับ
บุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 
 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนน้ัน
ได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอใหผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงคําส่ังไม 
ยินยอมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมวากรณีใด ๆ ให 
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เก่ียวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได 
 

หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 

 
 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังน้ี 
  (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการ 
ใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร 
 (๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผย   โดยมีคําส่ัง
ขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะรายคําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกิน 
คราวละหาปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



  ๙    

 

 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี  ซ่ึง 
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
พาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานายการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการ 
สํานักงบประมาณ และ ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคน เปน
กรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติน้ี ตามที่ไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียนตามมาตรา ๑๓ 
 (๕) จดัทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แตอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี  
 (๗) ดําเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
 มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 



  ๑๐    

 

 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึง   ในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุเอกสารหรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได   
 มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอ  ไมวาจะเปน
กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เก่ียวของไดและแจง 
ผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน อยางใด 
อยางหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖  

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ    ตามความ
เหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง 
มิใหเปดเผย ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือ คําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และ 
คําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและการคลัง 
ของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวย บุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 



  ๑๑    

 

 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัย  การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัย   การเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และ ในการมีคําวินิจฉัยจะ
มีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาวิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗  
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ 
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว 
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด 
 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในสวนที่เก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี เวนแตระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
 นายกรัฐมนตรี 



  ๑๒    

 

 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมี
โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความ
เปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมี 
ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ 
ประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตน   ไดอีกประการหนึ่ง
ดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓    

 

คําอธิบายพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่  ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปน้ี 
 คําอธิบาย 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ปรากฏตามเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ดังน้ี 
 “เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตยการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความ
เปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมี 
ขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญชองเอกชน ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลให
ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย 
ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัติน้ี” 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 คําอธิบาย  
 พระราชบัญญัติน้ี เปนกฎหมายที่ตราขึ้นใหมทั้งฉบับ มิไดเปนกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จึง
เรียกชื่อเต็มเปนฉบับใหม 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



  ๑๔    

 

 คําอธิบาย  
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๖ ก เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ แตยังไมมีผลบังคับใช เพราะตาม
พระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป ดังน้ัน เมื่อนับต้ังแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ ที่ประกาศพระราชบัญญัติน้ีใน 
ราชกิจจานุเบกษา จึงไปครบเกาสิบวันในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ และเร่ิมมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป 
 มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่บัญญัติไวแลว ใน 
พระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ีใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 
 คําอธิบาย  
 นับต้ังแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป การปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองขอมูลขาวสารของ 
ราชการจะตองเปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บรรดา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ ที่บัญญัติเก่ียวกับเร่ืองขอมูลขาวสารของราชการไมวาจะ 
สอดคลองหรือขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะ 
นํามาใชบังคับอีกมิได จะตองใชบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใด ๆ ไมวา
การส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด  ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูน้ันได เชน ลายพิมพน้ิวมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และ 
นิติบุคคล ดังตอไปน้ี 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาวใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือ
วาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 



  ๑๕    

 

 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปน 
คนตางดาว 
 นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ใหถือ
วาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 คําอธิบาย  
 มาตราน้ีบัญญัติคํานิยามไวรวม ๗ คํา ดังน้ี 
 คําวา “ขอมูลขาวสาร” พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไวกวางขวาง
มากเพื่อใหครอบคลุมถึง 
 ๑. ทุกส่ิงทุกอยางที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ   ซ่ึงอาจจะเปน
อะไรก็ไดทั้งส้ิน ไมวาจะเปนวัตถุ ส่ิงของ กระดาษ ขอความ รูปภาพ ฯลฯ 
 ๒. การส่ือความหมายนั้นจะปรากฏโดยสภาพของสิ่งน้ันเอง เชน พิมพขอความไวในแผน
กระดาษ เปนตน หรือบันทึกไวในแผนบันทึกขอมูลก็ตาม การส่ือความหมายดังกลาว หมายถึง การที่ไดจัดทําไว
ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด  ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงลงใน
แถบวีดีทัศนหรือแถบบันทึกเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏ
ได ซ่ึงนาจะรวมไปถึงการส่ือความหมายดวยอักษรเบรลลดวย 
 คําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” จะตองหมายความถึง “ขอมูลขาวสาร” ตามคําจํากัดความที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
 ๑. ขอมูลขาวสารอยูในครอบครองหรือความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
  ๑.๑ ขอมูลขาวสารนั้นจะตองอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ หมายถึง  
หนวยงานของรัฐเปนผูยึดถือครอบครองขอมูลขาวสารนั้น จึงจะเปนขอมูลขาวสารของราชการ หรือ 
  ๑.๒ ขอมูลขาวสารนั้นจะตองอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ หมายถึง ขอมูล
ขาวสารนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานอื่น แตหนวยงานนั้นอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
ก็ถือเปนขอมูลขาวสารของราชการเชนกัน 
 ๒. ขอมูลขาวสารของราชการจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐก็ได 
 คําวา “หนวยงานของรัฐ” หมายความถึง หนวยงานใด ๆ ของรัฐทุกประเภท ยกเวนศาล ในสวนที่
เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี จะตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดแก 
 ๑. กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เปนตน 
 ๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๓. ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 



  ๑๖    

 

 ๔. องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เชน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน 
 ๕. รัฐวิสาหกิจ 
 ๖. หนวยงานอิสระของรัฐ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๗. หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความถึง ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น เจาหนาที่หรือพนักงาน
ขององคกรควบคุมการประกอบอาชีพ หนวยงานอิสระและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความถึง “ขอมูลขาวสาร” ตามคําจํากัดความที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอมูลขาวสารเหลาน้ันจะตองเปนขอมูลขาวสาร 
เก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลทั้งผูที่ยังมีชีวิตอยู และผูที่ถึงแกกรรมแลว  ทั้งน้ี ไมรวมถึงนิติบุคคลแตอยางใด 
 คําวา “คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๒๗ และ
คณะกรรมการนี้มีอํานาจหนาที่ รวม ๗ ประการ ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 คําวา “คนตางดาว” หมายถึง จะตองเปน 
 ๑. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ๒. นิติบุคคล ๕ ประเภทดังตอไปน้ี 
  (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว รวมทั้งใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือ ใหถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 
  (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
  (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
  (๔) นิติบุคคลที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว สําหรับนิติบุคคลตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ตางเปนคนตางดาวตามคําจํากัดความอยูแลว 
  (๕) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิกหรือ
มีทุนในนิติบุคคลอื่น ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาวดวย 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 คําอธิบาย  
 นายกรัฐมนตรีตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจที่จะออก 
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง (๒)  มาตรา ๒๒ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคหา และมาตรา ๒๖ วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติน้ี  
กฎกระทรวงดังกลาวจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนจึงจะใหบังคับได 
 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชน
เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 



  ๑๗    

 

 คําอธิบาย  
 มาตราน้ี ไดกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีฐานะเปนกอง
สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 ๒. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
 ๓. ใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนบทบัญญัติวาดวยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ หนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 
ตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไป ตอเอกชนที่เก่ียวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด   
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพร เพื่อขายหรือจําหนาย
จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงายของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 
 คําอธิบาย 
 มาตราน้ี กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองสงขอมูลขาวสารของราชการ  ดังตอไปน้ีไปลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา  
 ๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน หนวยงานของรัฐจะตองจัดทําโครงสรางและ 
องคประกอบในการจัดองคกรของหนวยงานใหประชาชนไดรับรู โดยอาจจะจัดทําเปนแผนผังประกอบดวยก็ได 
 ๒. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน หนวยงานของรัฐจะตองสรุปอํานาจหนาที่โดย
ตรงของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนไดรับรูวารับผิดชอบงานใดบาง รวมตลอดถึงขั้นตอนการดําเนินงานนั้น ๆ  
ดวย 
 ๓. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ จะตองมี
รายละเอียดที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เชน สถานที่ตั้ง เลขที่ ซอย ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ฯลฯ 



  ๑๘    

 

 ๔. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ 
ตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาอยางกฎเทาน้ัน กลาวคือจะตองมีสภาพบังคับใหถือปฏิบัติดวย ถาไมมี
สภาพบังคับอยางกฎ ไมตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เก่ียวของ  
หมายความวา ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแต 
ผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร ตามนัยมาตรา ๘ 
 ๕. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองสงไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 ขอยกเวน ถาขอมูลขาวสารใดไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลวและมีการ
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ันก็ใหถือวาหนวยงานของรัฐไดสงขอมูลขาวสารของราชการ
น้ัน ๆ  ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว  
 นอกจากหนวยงานของรัฐจะตองสงขอมูลขาวสารของราชการ ๕ ประเภท ดังกลาวขางตนไป
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองรวบรวมและจัดขอมูลขาวสารทั้ง ๕ 
ประเภทดังกลาว ไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจกก็ได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
โดยใหอยูในดุลพินิจวาจะขาย หรือจายแจกตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตาม
ความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 
 คําอธิบาย  
 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปนกฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ ถายังไมไดลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
น้ันตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังที่
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม 
มาตรา ๗  (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 
 (๕) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 



  ๑๙    

 

ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร  ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใด ที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล 
ขาวสารสวนน้ัน 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา  หรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา หนวยงานของรัฐตองจัดขอมูลขาวสารของราชการไวสําหรับใหประชาชน 
เขาตรวจดูไดอยางนอย ๘ ประเภท ดังตอไปน้ี 
 ๑. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน ถามีผลเฉพาะตอทางราชการหรือเปน
การดําเนินงานภายในสวนราชการที่ไมเก่ียวของกับเอกชน หรือไมมีผลโดยตรงตอเอกชน ก็ไมอยูในบังคับมาตรา
น้ี รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังที่เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาวดวย 
 ๒. นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายจะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพราะมิไดจัดใหมีขึ้น
โดยมีสภาพอยางกฎ ตามมาตรา ๗  (๔) 
 ๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ   ซ่ึงหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดทําเปนประจําทุกป 
 ๔. คูมือหรือคําส่ังกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ 
เอกชน ทั้งน้ี เพื่อใหเอกชนไดทราบถึงวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐโดยเปดเผย 
 ๕. ส่ิงพิมพที่เปนขอมูลขาวสารที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว และ
มีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา โดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ัน ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 ๖. สัญญา ๓ ประเภท ไดแก 
  ๖.๑ สัญญาสัมปทาน 
  ๖.๒ สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 
  ๖.๓ สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 ๗. มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มติ 
ดังกลาว ถามีรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาจะตองระบุ 
รายชื่อของรายงาน หรือขอมูลขาวสารนั้น ๆ ไวดวย 
 ๘. ขอมูลขาวสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะไดกําหนดตอไป 
 ขอมูลขาวสารของราชการทั้ง ๘ ประการดังกลาว หนวยงานของรัฐจะตองจัดไวใหประชาชน 
เขาตรวจดูได ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ 
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ ไดกําหนดให 
หนวยงานของรัฐตอง 



  ๒๐    

 

 ๑. จัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา ๙ ไดสะดวกตามสมควร ตามกําลังบุคลากร และงบประมาณที่มีอยู เชน จัดใหหองสมุด หรือหองที่
เก่ียวของกับการประชาสัมพันธซ่ึงหนวยงานของรัฐมีอยูแลวเปนสถานที่สําหรับประชาชนใชเพื่อการดังกลาว 
 ๒. จัดทําดรรชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอ เชน มีหมวด หมู และชื่อเร่ืองของขอมูลขาวสารเพื่อ
ประชาชนสามารถคนหาไดเอง 
 ๓. ในกรณีที่มีความจําเปนเร่ืองสถานที่ หนวยงานของรัฐจะแยกขอมูลขาวสารบางสวนไปเก็บไว
ตางหาก หรือใหบริการ ณ สถานที่แหงอ่ืนก็ได แตตองมีเจาหนาที่ของรัฐอํานวยความสะดวกในการจัดหาขอมูล
ขาวสารที่แยกเก็บไวที่อ่ืนมาใหประชาชนตรวจดู 
 ๔. ในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของประชาชน หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของหนวยงานของรัฐก็ได ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนดวย 
 ๕. หนวยงานของรัฐจะจัดขอมูลขาวสารไวที่หองสมุดของหนวยงานอื่นหรือของเอกชนที่ตั้งอยู
บริเวณใกลเคียงกับสถานที่ตั้งของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูแทนก็ได 
 ขอยกเวนของมาตรา ๙ ที่ตองหามมิใหราชการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการมีอยู ๓ กรณี คือ 
 ๑. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ตาม 
มาตรา ๑๔ 
 ๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ตามาตรา ๑๕ (๑) – (๗) เชน การ 
เปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือความมั่นคงใน
ทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ ทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม 
วัตถุประสงค จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด รายงานการแพทยหรือ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร มีกฎหมายคุมครองมิให 
เปดเผย หรือเปนขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน รวมถึงขอมูล 
ขาวสารของราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 ๓. ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๑) – (๘) ถามีสวนที่ตองหามมิให
เปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารสวนน้ัน 
 นอกจากนี้ มาตราน้ียังกําหนดเพิ่มเติมไวดวยวา บุคคลไมวาจะเปนผูที่มีสวนไดเสีย  ไมมีสวนไดเสีย 
หรือไมมีสวนเกี่ยวของแตอยางใด ตางมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง ได อยางไรก็ตาม แมบุคคลจะมีสิทธิดังกลาว แตในกรณีที่สมควร หนวยงานของ
รัฐจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ไดเมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใหความ 
เห็นชอบแลว ในการนี้ ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว    
เปนอยางอ่ืน 
 กรณีคนตางดาวจะมีสิทธิขอเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๙   เพียงใดจะตองเปน
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพร หรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอ่ืน 



  ๒๑    

 

 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดเปนขอยกเวนเพื่อปองกันปญหาที่หากจะมีกฎหมายอื่นกําหนดเรื่องการเผยแพร 
เปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน แตกตางจากที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไวใน
มาตรา ๗ และมาตรา ๙  หนวยงานของรัฐก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ ทั้งน้ี เพราะเจตนารมณของ
กฎหมายสอดคลองกันในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจํานวนมาก
หรือบอยครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ 
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใดเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูล ขาวสารที่มีอยู
แลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวมหรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปน
การแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบ การบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอ่ืนใด ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอน้ันมิใชการแสวงหา 
ผลประโยชนทางการคา และเปนเร่ืองที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ันหรือเปนเร่ืองที่จะเปนประโยชน
แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กลาวถึงขอมูลขาวสารของราชการ ๔ ลักษณะ ไดแก 
 ๑. ขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีอยู ๕ ประเภทตามมาตรา ๗ 
 ๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ซ่ึงมีอยู ๘ ประเภทตามมาตรา ๙ 
 ๓. ขอมูลขาวสารของราชการที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควา ซ่ึงไดแกเอกสารประวัติศาสตร 
ตามมาตรา ๒๖ 
 ๔. ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ ซ่ึงมีลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร 
 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการตาม ๑  ๒ และ  ๓ ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารของราชการตาม 
๔ ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจํานวน
มากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจะไมจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอ
หรือไมจัดหาใหภายในเวลาอันสมควรก็ได 
 การจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหแกผูขอน้ัน หากขอมูลขาวสารของราชการใด  มีสภาพที่อาจ
บุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใด
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 



  ๒๒    

 

 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามมาตรานี้ ตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว
ในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนกรณีที่จะตองจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม ทั้งน้ี เพื่อ
เปนการลดภาระของหนวยงานของรัฐ ยกเวนกรณีที่เปนการแปรสภาพจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการ
บันทึกภาพ เสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอ่ืนใด เพื่อใหเปนเอกสาร อยางไรก็ตาม กรณีดังกลาวน้ีจะตองเปน
ไปตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐพิจารณาวา กรณีที่ขอน้ันมิใช
การแสวงหาประโยชนทางการคา และเปนเร่ืองจําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ันหรือเปนเร่ืองที่จะเปน
ประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได และไมเปนการตองหามถาหนวยงาน
ของรัฐจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอ แตจะตองเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่
ตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ัน 
 การจัดหาขอมูลขาวสารตามมาตรานี้ จะตองอยูภายใตบังคับมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรค
ส่ี โดยอนุโลมดังน้ี 
 ๑. ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย เน่ืองจากเปนขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ กอใหเกิดความ
เสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ตามมาตรา ๑๔ หรือเปนขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึง
อยางใด ซ่ึงหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) จะตองลบ
หรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนน้ัน 
 ๒. บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  ขอสําเนา หรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองได 
 ๓. หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะวาง 
หลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมการเขาตรวจดู การขอสําเนา หรือการขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล 
ขาวสารก็ได โดยหนวยงานของรัฐจะตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย เวนแตจะมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 ๔. คนตางดาวจะมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
ของราชการไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสาร
ที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงน้ัน หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตามใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงาน
ของรัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอน้ันใหหนวยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไป 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดถึงวิธีปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที่มิใชเจาของขอมูลขาวสารของราชการ ตาม
มาตรา ๑๑ หากมีผูยื่นคําขอขอมูลดังกลาว ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง 
หรือสวนสาขา หรือหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ใหคําแนะนําแกผูยื่นคําขอใหไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
โดยไมชักชา 



  ๒๓    

 

 ๒. ถาเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนและได
ระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดในมาตรา ๑๖ กลาวคือ เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการใหสงคําขอนั้นให  หนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณา
เพื่อมีคําส่ังตอไป 
 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวก โดยไมมีเหตุอัน
สมควร ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเร่ืองเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
มาตรา ๑๕  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดสิทธิของบุคคลและหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไวดังน้ี 
 ๑. บุคคลมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เมื่อมีกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ไมดําเนินการดังตอไปน้ี 
 ๑.๑ ไมจัดพิมพขอมูลขาวสารของราชการในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗  (๑) – (๕) 
 ๑.๒ ไมจัดขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู ตามมาตรา ๙  (๑) – (๘) 
 ๑.๓ ไมจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหแกตน ตามมาตรา ๑๑ 
 ๑.๔ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ๑.๕ ปฏิบัติหนาที่ลาชา 
 ๑.๖ เห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 ๒. บุคคลมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารในกรณีดังตอไน้ี 
 ๒.๑ การมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร รวม ๗ ลักษณะ ตามมาตรา ๑๕ 
 ๒.๒ คําส่ังไมรับฟงคําคัดคานกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ตามมาตรา ๑๗ 
 ๒.๓ คําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๒๕ วรรคส่ี 
 ๓. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีหนาที่ที่จะตองพิจารณาคํารองเรียนของบุคคลที่ใช
สิทธิรองเรียนตามมาตรานี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียนหากมีเหตุจําเปนใหขยายเวลา
ออกไปได แตตองแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดตองไมเกิน ๖๐ วัน 
 
 



  ๒๔    

 

หมวด ๒ 
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

 
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนบทบัญญัติวาดวยขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย จึงเปนขอยกเวนของ
หมวด ๑ 
 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
จะเปดเผยมิได 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา หามมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  
หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจ 
สําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเร่ืองใด แตทั้งน้ี
ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการ 
รุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ ตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กํานดในพระราชบัญญัติน้ี 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวาเมื่อคํานึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ 
และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผย 
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีก็ได 



  ๒๕    

 

 ๑. จะเปนภยันตรายรายแรงตอประเทศชาติ เชน หากเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความ
มั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 ๒. จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได เชน การออก
กฎหมายปลอยคาเงินลอยตัว เปนตน หากมีผูใดไดทราบขอมูลขาวสารกอนการบังคับใชกฎหมายยอมเส่ือม 
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการ
รูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 ๓. ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเร่ืองใด อาจมีคําส่ัง 
มิใหเปดเผยได ยกเวนรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําภายใน 
 ๔. จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผูหน่ึงผูใด 
 ๕. หากเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร เชน รายงานการแพทย และขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล 
 ๖. มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเรื่องน้ัน หรือเปนขอมูลขาวสารที่มี 
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
 ๗. ขอมูลขาวสารของราชการตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
 นอกจากนั้น มาตรานี้ยังกําหนดไวดวยวา การส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะตองระบุวา
เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะสาเหตุใด ทั้งน้ี จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดเพ่ิมเติมดวย
ก็ได และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการ 
คุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดใหหนวยงานของรัฐสามารถใชดุลยพินิจกําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม  
เพียงใด ภายใตเงื่อนไขใดบาง และสมควรจะมีวิธีการอยางไร เพื่อรักษามิใหขอมูลขาวสารนั้นร่ัวไหล ทั้งน้ี จะตอง
เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ ซ่ึงปจจุบันไดแกระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองให
เวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูรับผิดชอบ 



  ๒๖    

 

 ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
มิไดจนกวาละลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล 
ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี 
 คําอธิบาย  
 มาตราน้ี กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่จะตองเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูอ่ืน ไวดังน้ี 
 ๑. เจาหนาที่ของรัฐจะตองแจงใหผูที่อาจถูกกระทบถึงประโยชนไดเสียของตนดังกลาวไดทราบวา
จะมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับผูน้ัน 
 ๒. การแจงดังกลาวขางตน จะตองแจงดวยวาขอใหผูที่อาจถูกกระทบถึงประโยชน ไดเสียของตน 
ตองเสนอคําคัดคานภายในเวลาอันสมควรตามที่กําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
 ๓. ถามีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะตองพิจารณาคําคัดคาน และแจงผลการพิจารณาให 
ผูคัดคานทราบโดยไมชักชา แตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มิไดกําหนดแนนอนวา
ภายในกี่วัน กรณีจึงอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ  ในกรณีที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิได 
  ๓.๑ จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณ ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูคัดคานไดรับแจงคําส่ังไม
รับฟงคําคัดคาน ตามมาตรา ๑๘ หรือ 
  ๓.๒ จนกวาคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะมีคําวินิจฉัยใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นได 
 นอกจากนั้น ยังไดกําหนดสิทธิของผูที่อาจถูกกระทบถึงประโยชนไดเสียของตนจากการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการของเจาหนาที่ของรัฐ ไวดังน้ี 
 ๑. เมื่อไดรับแจงใหทราบจากเจาหนาที่ของรัฐวา จะมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน ผูน้ันมีสิทธิเสนอคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบภายในเวลา 
อันสมควรตามที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนด ซ่ึงจะตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
 ๒. ถาเจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน ผูคัดคานอาจอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังน้ัน โดยยื่นคําอุทธรณตอ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๘ 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ันอาจอุทธรณตอ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังน้ันโดยยื่นคําอุทธรณ
ตอคณะกรรมการ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ัง ดังน้ี 



  ๒๗    

 

 ๑. มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ตามมาตรา ๑๔ หรือ 
 ๒. มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
  (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
  (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเร่ืองใดแต
ทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น หรือ 
คําแนะนําภายในดังกลาว 
  (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล 
หน่ึงบุคคลใด 
  (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
  (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผู
ใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
  (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๑๕ หรือ 
 ๓. ไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียจากการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา ๑๗  
 ผูน้ันอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงคําส่ังน้ัน โดยจะตองยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําส่ังมิใหเปดเผยนั้น ไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตอง 
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใด ที่ไมจําเปนแกการพิจารณา และใน
กรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสาร หรือศาลก็ตาม จะตองดําเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําส่ังมิใหเปดเผย โดย 
 ๑. มิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณา และ 
 ๒. จะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได ในกรณีจําเปน 
 มาตรา ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตรมกฎหมายใด ให 
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 



  ๒๘    

 

 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี 
คําส่ังใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ 
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคลและคําส่ังน้ันไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการน้ีจะมีการ
กําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดในการเปดเผยขอมูลขาวสารใด ๆ ของ 
ทางราชการ แมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดก็ตาม ทั้งน้ี จะตองอยูภายใตเงื่อนไขที่วา เจาหนาที่
ของรัฐไดกระทําไปโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี 
 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) 
ไดแก 
  (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือ ไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือ 
การรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
  (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเร่ืองใด 
แตทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ 
คําแนะนําภายในดังกลาว 
  (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
  (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
  (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มี 
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
  (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ทั้งน้ี เจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการดวย 
 ๒. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) 
ตามที่กลาวขางตน และเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงมีคําส่ังใหเปดเผย ซ่ึงการส่ัง
เปดเผยดังกลาวแบงไดเปน ๒ กรณี คือ 
  (๑) เปดเผยเปนการทั่วไป 
  (๒) เปดเผยเฉพาะบุคคล 
 การส่ังใหเปดเผยดังกลาว จะกระทําเพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ก็ได 
  (๑) เพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เก่ียวกับประโยชนสาธารณะหรือชีวิต รางกาย  
สุขภาพ หรือ  



  ๒๙    

 

  (๒) เพื่อประโยชนอ่ืนของบุคคล 
นอกจากนี้ คําส่ังใหเปดเผยดังกลาว เจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจะตองกระทําโดย 
สมควรแกเหตุ 
 ในการนี้ หากคําส่ังดังกลาวจะกําหนดใหมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความ
เหมาะสมก็ได 
 อยางไรก็ตาม แมการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการดังกลาวขางตน เจาหนาที่ของรัฐจะไม
ตองรับผิด แตไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกลาวไป
ได 

 
หมวด ๓ 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 
 
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดนี้ เปนบทบัญญัติวาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชนแหงหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา “บุคคล” แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 ๑. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ไมวาจะมีถิ่นที่อยูในหรือนอกประเทศไทยก็ได 
 ๒. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และ  หนวยงานของรัฐ
แหงอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งน้ัน ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึง
การเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ 
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ตามที่กําหนดไวใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูล 
ขาวสารสวนบุคคล โดยจัดพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ วิธีการขอ 
ตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล วิธีการขอใหแกไข เปล่ียนแปลงขอมูล และแหลงที่มาของขอมูล ตาม
มาตรา ๒๓ (๓) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) น้ัน สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และ
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนตามที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 
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เงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติ ตามมาตรา ๒๓ (๓) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได ทั้งน้ี ระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกอน กลาวคือขอมูลขาวสารสวนบุคคลของราชการตามมาตรา ๒๓ (๓) 
ดังกลาวขางตน ที่อยูในความรับผิดชอบของทุกหนวยงานจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปรับปรุงให 
ทันสมัยอยูเสมอ เวนแตขอมูลขาวสารสวนบุคคลของสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
และหนวยงานของรัฐที่ประกาศในกฎกระทรวง จะไดออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ  เงื่อนไขวา ไม
ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาว
ซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานนั้น ๆ ก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตนวาไมตองนําขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ไดแก หนวยงานของรัฐซ่ึงการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อการ 
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทาน้ัน และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมด
ความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ เก่ียวกับส่ิง 
ดังตอไปน้ี 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล 
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 

 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ  (๕)
จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการนําไป
ใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล
ทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และ
กรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยัง 
ที่ใด ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ดังตอไปน้ี 
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 ๑.  จะตองจัดเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลอยางเปนระบบ โดยจัดเก็บไวเทาที่เก่ียวของและจําเปน
เพื่อการดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงานเทาน้ัน และเมื่อหมดความจําเปนจะตองยกเลิกการ 
จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาวดวย 
 ๒. การเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคล หนวยงานของรัฐจะตองพยายามเก็บขอมูลขาวสารจาก 
เจาของขอมูลโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ขอมูลขาวสารเหลาน้ันจะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรง
ของบุคคลนั้น 
 ๓. จะตองจัดพิมพระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลในราชกิจจานุเบกษา และจะตองตรวจสอบแกไข
ใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล  วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลง
ขอมูล และแหลงที่มาของขอมูล 
 ๔. จะตองตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 ๕. จะตองจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสม 
เพื่อปองกันมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดเก็บไวไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของ 
ขอมูล 
 ถาเปนกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐที่จัดเก็บขอมูลขาวสาร 
ดังกลาว จะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบลวงหนา หรือในขณะที่ขอขอมูลวา 
 ๑. จะนําขอมูลไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด 
 ๒. ลักษณะการใชขอมูลตามปกติเปนอยางไร 
 ๓. การขอขอมูลน้ัน เปนกรณีที่เจาของขอมูลอาจใหขอมูลโดยความสมัครใจ หรือเปนกรณีที่มี
กฎหมายบังคับ 
 นอกจากนี้ ถาจะมีการจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดๆ ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบ 
ขอมูลขาวสารนั้นได หนวยงานของรัฐมีหนาที่จะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบดวย เวนแตการจัดสงขอมูล 
ขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใด ๆ ดังกลาว จะเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของ
ตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา
หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงอ่ืน 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
น้ัน 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน  
 (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล 
ขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖  
วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
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 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการจัดทํา
บัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้กําหนดวาหามหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล
ของตน ไมวาจะเปดเผยตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน หรือผูอ่ืนก็ตาม เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของขอมูลที่ไดใหไวลวงหนา หรือไดใหในขณะจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นก็ได ยกเวน การเปดเผยในกรณี 
ตอไปน้ี ไมจําเปนที่หนวยงานของรัฐจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล 
 ๑. การเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อนําขอมูลน้ันไปใชตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
 ๒. เปนการใชขอมูลตามปกติเพื่อวัตถุประสงคในการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ๓. การเปดเผยตอหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานดานการวางแผน การสถิติ หรือการสํามะโนตาง ๆ 
ซ่ึงหนวยงานเหลาน้ันมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืนอยูแลว 
 ๔. เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่จะทําใหรูวาเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับผูใด 
 ๕. เปนการเปดเผยเพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษาตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อรับมอบขอมูล
ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกําหนด ๗๕ ป สําหรับขอมูล 
ขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยตามมาตรา ๑๔ หรือมีอายุครบ
กําหนด ๒๐ ป สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) 
 ๖. เปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ทั้งน้ีไมวาจะเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 ๗. จําเปนตองเปดเผยเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 ๘. เปนการเปดเผยตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 ๙. เปนการเปดเผยในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่จะไดกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓) – (๙) หนวยงานของรัฐที่เปดเผยขอมูล 
ขาวสารดังกลาว แมไมตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล  แตจะตองใหมีการจัดทําบัญชีแสดง
การเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ ดังตอไปน้ี 
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 ๑. การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ (๓)–(๙) ดังกลาว จะ
ตองจัดทําสําเนาบัญชีดวย ๑ ชุด ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการตามแบบบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลที่แนบทายกฎกระทรวง และเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล ขอมูลขาวสารดังกลาว 
 ๒. ใหหนวยงานของรัฐ จัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลใหเปนระบบกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหนวยงานของรัฐ และ
การตรวจสอบของบุคคลที่ขอตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนตามมาตรา ๒๕ กลาวคือ บุคคลยอมมี
สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดู หรือไดรับสําเนาขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลนั้น ทั้งน้ี เวนแตจะตองหามตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
 ๓. กรณีที่บัญชีแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลมีสวนที่เห็นควรไมเปดเผยแก 
ผูขอตรวจดูหรือยืมอยูดวย หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีที่จะ 
เปดเผยก็ได แตอยางนอยตองคงรายการที่แสดงลําดับที่ วัน เดือน ป ที่ขอตรวจดูหรือขอยืมไวและใหแสดงเหตุผล
ที่ไมเปดเผยไวในชองหมายเหตุดวย 
 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น จะ
ตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เก่ียวกับ
บุคคลนั้น และใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 
 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนน้ัน
ได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอใหผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงคําส่ังไม 
ยินยอมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูล
ขาวสารสวนที่เก่ียวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ยกเวนขอมูลขาวสารของราชการ ดังน้ี 
 ๑. ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงจะเปดเผยไมไดตามมาตรา ๑๔ 
 ๒. ที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยมีลักษณะอยางใด 
อยางหน่ึงตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) 
บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน โดยทําคําขอเปนหนังสือ แลวหนวยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้น หรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูล
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ขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลนั้น ทั้งน้ี ในการจัดขอมูล  ขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดู ถามีสวนที่ตองหาม
มิใหเปดเผย หนวยงานของรัฐจะตองลบหรือตัดทอน หรือโดยประกาศอื่นที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สวนน้ันตามมาตรา ๙ วรรคสองกอนดวย  รวมทั้งหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการจะวางหลักเกณฑคาธรรมเนียมในการเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ก็ได ตามมาตรา ๙ วรรคสาม 
 ในการเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคคลใดก็ตาม ถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาหนาที่
ของรัฐจะเปดเผยเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 
 บุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลเกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ยอมมีสิทธิยื่น 
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารดังกลาว แกไข เปล่ียนแปลง หรือลบขอมูล 
ขาวสารนั้นเพื่อใหถูกตองได ซ่ึงหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอดังกลาว จะตองพิจารณา และแจงใหผูขอทราบโดย
ไมชักชา 
 หากหนวยงานของรัฐที่ไดรับคําขอดังกลาวไมดําเนินการใหตรงตามคําขอผูขอมีสิทธิอุทธรณตอ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่หนวยงานของรัฐแจงคําส่ังใหทราบวา 
ไมยินยอมแกไข เปล่ียนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารตามคําขอ ทั้งน้ี ผูขอจะตองยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และไมวากรณีใด ๆ  เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอ
ของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เก่ียวของได 
 ในการดําเนินการเก็บขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามาตรา ๒๓ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามมาตรา ๒๔ และสิทธิที่จะไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนตามมาตรา ๒๕ หากขอมูลขาวสารสวน
บุคคลดังกลาว เปนขอมูลขาวสารของผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ หรือผูที่ถึงแกกรรม
แลว กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ .ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ กําหนดวา 
 ๑. กรณีเจาของขอมูลเปนผูเยาว ใหผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหา แตถาผูเยาวมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป จะตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวดวย 
 ๒. กรณีเจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ ใหผูอนุบาลมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ 
วรรคหา 
 ๓. กรณีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถไมสามารถทําการตามมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๕ ดวยตนเอง เพราะเหตุมีการพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีเหตุอ่ืนทํานอง 
เดียวกัน ใหผูพิทักษมีสิทธิดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคหา 
 ๔. กรณีเจาของขอมูลถึงแกกรรม และมิไดทําพินัยกรรมกําหนดไวเปนอยางอ่ืน บุคคล ผูมีสิทธิ
ดําเนินการแทนตามมาตรา ๒๔ ไดตามลําดับกอนหลัง คือ บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม คูสมรส บิดา
หรือมารดา ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ ใหบุตรชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม คูสมรส บิดา
หรือมารดา ผูสืบสันดาน และพี่นองรวมบิดามารดา มีสิทธิดําเนินการแทนได ไมวาบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะมี 
ความเห็นเชนใดก็ตาม 
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หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 

  
 คําอธิบาย 
 บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนบทบัญญัติวาดวยเอกสารประวัติศาสตร  
 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังน้ี 
  (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเอง เพื่อ  
ประโยชนในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ 
แหงชาติ  กรมศิลปากร 
 (๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผย โดยมีคําส่ัง 
ขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกิน 
คราวละหาปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายได   โดยไมตองเก็บรักษา 
 คําอธิบาย 
 มาตราน้ี กําหนดวา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
นับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้นครบ ๗๕ ป สําหรับขอมูล  ขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ตามมาตรา ๑๔ และครบ ๒๐ ป สําหรับขอมูลขาวสารของราชการที่
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมี คําส่ังมิใหเปดเผยก็ไดโดยมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๕ 
(๑) - (๗) หนวยงานของรัฐจะตองสงมอบขอมูลดังกลาว ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่จะไดกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกขอมูลขาวสารไวใหประชาชนไดศึกษา 
คนควาตอไป 
 กําหนดเวลาครบอายุตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
หรือสงใหหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาทั้งสองประเภท  อาจขยายกําหนดเวลาสงมอบ 
ขอมูลขาวสารดังกลาวออกไปอีกได ในกรณีดังน้ี 
 



  ๓๖    

 

 ๑.  เพื่อประโยชนในการใชสอย หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการ
ไวเอง โดยจะตองจัดเก็บ และจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร 
 ๒. หนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมสมควร เปดเผยโดยมี 
คําส่ังขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย และคําส่ังการขยายเวลานั้นจะตองกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะ
กําหนดเกินคราวละ ๕ ปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจนเกิน
ความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 
 ๑. กอนครบกําหนดระยะเวลา ๗๕ ป หรือ ๒๐ ป ตามประเภทของขอมูลขาวสารของราชการที่
กําหนดในมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติน้ี ไมนอยกวา ๓ เดือน หากหนวยงานของรัฐเจาของขอมูล
ขาวสาร ประสงคจะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลออกไปอีกใหจัดทําบัญชีขอมูลขาวสารที่จะขอขยาย 
ระยะเวลาไมเปดเผยพรอมทั้งเหตุผลยื่นตอบุคคลดังตอไปน้ี 
  (๑) สวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหยื่น
ตอนายกรัฐมนตรี 
  (๒) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวงให
ยื่นตอรัฐมนตรีวาการ 
  (๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ใหยื่นตอปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง แลวแตกรณี 
  (๔) สํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานอําเภอ ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๕) กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด ใหยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย 
  (๖) เทศบาล สุขาภิบาล ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๗) องคการบริหารสวนตําบล ใหยื่นตอนายอําเภอ 
  (๘) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหยื่นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  (๙) ศาล หรือศาลภาค ใหยื่นตออธิบดีศาลนั้น ๆ  
           (๑๐) รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐหรือหนวยงานอื่นของรัฐใหยื่น
ตอผูมีอํานาจควบคุมหรือกํากับดูแล แลวแตกรณี 
 ๒. เมื่อไดรับบัญชีขอมูลขาวสารที่จะขอขยายระยะเวลาไมเปดเผย ใหผูมีอํานาจพิจารณาใหความ
เห็นชอบดังกลาวขางตน แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยบุคคลตามความจําเปน แตตองไม 
นอยกวาสามคน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งน้ีจะตองประกอบดวยบุคคลซึ่งมิไดอยูใน
สังกัดของหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของขอมูลขาวสารดังกลาวเปนองคคณะไมนอยกวาสองในสาม 
 ๓. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีขอมูลขาวสารที่  จะขอขยาย
ระยะเวลาไมเปดเผย ที่ตั้งขึ้นตาม ๒ จะตองนําบทบัญญัติ มาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอย 
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ก่ึงหน่ึง จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเล่ือนมาเพราะไมครบ
องคประชุม หากไดมีการนัดประชุมเร่ืองน้ันอีกภายใน ๑๔ วัน นับแตวันนัดประชุมที่เล่ือนมาและการประชุมที่
เล่ือนมา และการประชุมคร้ังหลังน้ีมีการกรรมการประชุมไมนอยกวา  ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหถือ
วาเปนองคประชุม แตทั้งน้ีตองระบุความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไวในหนังสือนัดประชุมดวย 
 การประชุมใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
 การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน เวนแต
กรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวน้ีจะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมา
ประชุมก็ได แตมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 
 ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอยในการประชุม ให
ประธานมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ ตามความจําเปนได 
 ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือมีหนาที่ตองดําเนินการ 
ใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุม ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน 
 การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี ๑ เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 เร่ืองใดถาไมมีผูคัดคาน ประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เมื่อไมมีผูเห็นเปน 
อยางอ่ืน ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องน้ัน 
 ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงใหบันทึก  ความเห็นแยง 
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึก
ความเห็นแยงน้ันไวดวย 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีขอมูลขาวสารที่จะขอขยายระยะเวลา 
ไมเปดเผยตองมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเร่ืองน้ัน ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความ 
เห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 
 มติของคณะกรรมการนี้เปนประการใด ใหหัวหนาหนวยงานเจาของขอมูลปฏิบัติตาม 
 หากมีระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองทําลาย 
หรืออาจทําลายขอมูลขาวสารของราชการไดโดยไมตองเก็บรักษา มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรานี้มาใชบังคับ  
ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตราน้ี บรรดาระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองน้ีออกโดยคณะรัฐมนตรี เชน ระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๖๑๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ฯลฯ จึงควรไดรับการปรับปรุง แกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติฉบับน้ีโดยเร็ว 
 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

  
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
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 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี  ซ่ึง 
นายกรัฐมนตรี มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
พาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานายการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ และ ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคน เปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเปน
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรีซ่ึง 
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดกระทรวงสําคัญ ๗ กระทรวง หัวหนาสวนราชการสําคัญ ๖ หนวยงาน 
เปนกรรมการ และมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน จากภาครัฐและภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ 
 นอกจากนี้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เปนเลขานุการคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และ ใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๗ ว หรือ ๘ ว ในกลุมงานวิเคราะหจํานวน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการตามคําส่ังสํานักงานปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๕/๒๕๔๐ ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติน้ี ตามที่ไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ 
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียนตามมาตรา ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราว
ตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี  
 (๗) ดําเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไวรวม ๗ ประการ คือ 
 ๑. สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงมีบทบัญญัติกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติ 
มากมาย และสมควรที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จะตองสอดสองดูแลและใหคําแนะนําเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



  ๓๙    

 

 ๒. ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามที่ไดรับคําขอ ทั้งน้ี เน่ืองจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีเปนเร่ือง
ที่เปล่ียนแปลงหลักการเดิมที่ถือปฏิบัติตลอดมาวา ขอมูลขาวสารของราชการเปนเร่ืองที่ไมพึงเปดเผยกลายเปนวา
ขอมูลขาวสารของราชการเปนเร่ืองที่ตองเปดเผยเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 ๓. เสนอแนะในเรื่องดังตอไปน้ี 
  ๓.๑ การตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการกรณีอ่ืน ๆ ที่หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๕ (๗) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู
ในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลมาตรา ๒๔ 
(๙) และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหหนวยงานของรัฐสงมอบขอมูลขาวสารของ
ราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง 
  ๓.๒ การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับคนตางดาวที่จะมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา ๙ วรรคส่ี การ
เปดเผยขอมูลขาวสารที่ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตสําหรับขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๑๕ ที่เจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําส่ังใหเปดเผยตามมาตรา ๒๐ (๒) 
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๒ การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไว
กับขอมูล   ขาวสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารสวน
บุคคลตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง การใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการในเรื่องตาง ๆ แทน 
ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลว ตามมาตรา ๒๕ วรรค
หา และการตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนเอกสารประวัติศาสตร
จนเกินความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๒๖ วรรคส่ี 
  ๓.๓ การออกระเบียบของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลขาวสารของราชการที่
จะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม ภายใตเงื่อนไขเชนใด รวมถึงวิธีรักษาขอมูลขาวสารดังกลาวมิใหร่ัวไหลตาม
มาตรา ๑๖ 
 ๔. พิจารณาและใหความเห็นกรณีที่มีผูเห็นวาหนวยงานของรัฐปฏิบัติไมถูกตองในเรื่องดังตอไปน้ี 
  ๔.๑ ไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ 
  ๔.๒ ไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙ 
  ๔.๓ ไมจัดขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ 
  ๔.๔ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา 
  ๔.๕ ทําใหตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
แลวผูน้ันรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน เวนแตมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แต
ตองแสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน 
 ๕. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม 
อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 
 



  ๔๐    

 

 ๖. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เชน ในการเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารของ
ราชการตามที่มีผูรองเรียน และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ 
คํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตอง  แสดงเหตุผล และรวมเวลาทั้งหมดแลว ไมเกิน 
๖๐ วัน ตามมาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะไดมอบหมายตามมาตรา ๓๔ 
 ๗. ดําเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวาระการอยูในตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ 
ใหดํารงตําแหนงไดคราวละ ๓ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งใหมก็ได 
 มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗ พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา นอกจากพนตําแหนงตามวาระในมาตรา ๒๙ แลว กรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ จะพนจากตําแหนงมีอยู ๖ ประการ ไดแก ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ เปนบุคคลลมละลาย 
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ และไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เปนเสียงชี้ขาด 
 



  ๔๑    

 

 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองการประชุมของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการโดยกําหนดวา
จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม กลาวคือ ใน
ปจจุบันมีกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทั้งส้ิน  ๒๓ คน ดังน้ันตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๑๒ คน 
จึงจะเปนองคประชุม ทั้งน้ี  ไมนับรวมเลขานุการและผูชวยเลขานุการ อีก ๒ คน เพราะมิใชกรรมการ 
 ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม เวนแตประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทนประธาน
กรรมการ 
 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุเอกสารหรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได   
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดอํานาจของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหมีอํานาจเรียกใหบุคคลใด 
มาใหถอยคํา หรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณาก็ได 
 มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เก่ียวของไดและแจงผล
การตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ถาหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอเกี่ยวกับ 
 ๑.  ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ นอกจากที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได หรือเอกสารประวัติศาสตรที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาและคําขอของผูน้ันระบุขอมูล
ขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ตามมาตรา ๑๑ 
 ๒. ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน ตามมาตรา ๒๕ 
หากผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริง และรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ วา
หนวยงานของรัฐไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน ใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจเขาดําเนิน
การตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของได โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับคํารองเรียน เวนแตมีเหตุจําเปนจะขยายเวลาไดไมเกิน ๓๐ วัน โดยตองแสดงเหตุผล กลาวคือ  
รวมเวลาทั้งหมดตองไมเกิน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แลวแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกรองเรียนจะตองยินยอมใหคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมอบหมาย เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได หรือไมก็ตาม 



  ๔๒    

 

 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงาน อยางใด 
อยางหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมอบหมายก็ได 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจะตองเปนไปตามที่กําหนดในมาตรา ๓๑ โดย
อนุโลม กลาวคือ จะตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง จึงจะเปนองคประชุม ประธานอนุกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอนุกรรมการที่มา
ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนน ๑ เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง 
เพิ่มขึ้นไดอีก ๑ เสียง เปนเสียงชี้ขาด 
 ปจจุบันคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติน้ี รวม ๕ คณะ ไดแก 
 ๑. คณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ 
 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียน ตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการ ที่ ๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ 
 ๓. คณะอนุกรรมการสงเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการ ตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ที่ ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่   ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ 
 ๔. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบขอหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ที่  
๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๑ 
 ๕. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาสงเร่ืองอุทธรณ ตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ที่ ๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 

 
หมวด ๖  

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดนี้ เปนบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความ 
เหมาะสม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง 
มิใหเปดเผย ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือ คําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และ 



  ๔๓    

 

คําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวาใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ดานความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง 
ของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมายตามความเหมาะสมที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณา 
แลวเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ดังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ประกอบกับประกาศสํานัก 
นายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๑ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร รวม ๕ สาขาดังน้ี 
 ๑. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานตางประเทศและความมั่นคงของประเทศ 
 ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
 ๓. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการ
บังคับใชกฎหมาย 

๔. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานการแพทยและสาธารณสุข  
 ๕. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และการเกษตร 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 ๑. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความ 
เสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย ตามมาตรา ๑๔ 
 ๒. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึง
อยางใดใน ๗ ประการ ตามมาตรา ๑๕ เชน หากเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น จะกอใหเกิดความเสียหายตอความ 
มั่นคงของประเทศ จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความ 
ปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด รายงานแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซ่ึงการเปดเผยจะเปนการ 
รุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูล 
ขาวสารตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เปนตน 
 ๓. พิจารณาวินิจฉัยคําส่ังของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูที่คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการซึ่งอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน และผูน้ันอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๑๗ 
 ๔. พิจารณาวินิจฉัยคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลใหตรงตามที่มี 
คําขอ ตามมาตรา ๒๕ 
 



  ๔๔    

 

 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวย บุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่เปนเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 คําอธิบาย  
 มาตราน้ี กําหนดจํานวนกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละคณะวา ใหประกอบดวย
ตามความจําเปน แตไมนอยกวา ๓ คน และหามกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนเลขานุการ หรือ 
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหมีขาราชการที่คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ เปน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ซ่ึงตามคําส่ังคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการที่ ๕/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ ไดแตงตั้งใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เปนเลขานุการ และใหเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ๒ 
คน เปนผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีแตง
ตั้งทั้ง ๕ คณะ 
 ในการพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด หามกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันเขารวมพิจารณาดวย 
 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะ
มีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวาใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณา แลวสงคําอุทธรณให 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดรับคําอุทธรณ ทั้งน้ี การสงคําอุทธรณใหพิจารณาดังกลาว จะตองคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขวสารถือเปนที่สุด ผูใดจะอุทธรณมิได และใน
การมีคําวินิจฉัยดังกลาวคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผล 
และรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน  ทั้งน้ี ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ดวย 



  ๔๕    

 

 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา 
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวาใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่กําหนดระเบียบในเรื่อง 
ดังตอไปน้ี 
 ๑. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา 
 ๒. วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา 
 ๓. องคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
แตละสาขา 
 ระเบียบวาดวยเร่ืองดังกลาวขางตน คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองกําหนด แลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา 
 ๑. กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๓ ป นับแตวันที่ได
รับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได โดยนําบทบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 ๒. กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร นอกจากพนตําแหนงตามวาระ ยังพนตําแหนงเมื่อ
ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ เปนบุคคลลมละลาย เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดรับโทษจําคุกโดย 
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยนํา
บทบัญญัติตามนัยมาตรา ๓๐ (๑) – (๖) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ๓. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจเรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือ
ใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได โดยนําบทบัญญัติตามนัยมาตรา ๓๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลม และผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ส่ังตามนัย
มาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามนัย 
บทบัญญัติมาตรา ๔๐ 

 
หมวด ๗  

บทกําหนดโทษ 
 
 คําอธิบาย  
 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนบทบัญญัติวาดวยบทกําหนดโทษ 

 



  ๔๖    

 

 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่เรียกให
ตนไปใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการ ตามนัยมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดวา 
 ๑. คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา  
๑๕ (๑) – (๗) น้ัน จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพื่อความชัดเจน ในทางปฏิบัติ
วาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด ใหหนวยงานของรัฐกําหนด 
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๖ ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๒๐ (๑) 
 ๒. การกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึง 
อยางใดตามมาตรา ๑๕ (๑) – (๗) ตามความเหมาะสมก็ได ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง มีคําส่ังใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล และคําส่ังน้ันไดกระทําโดยสมควรแก
เหตุ ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๒๐ (๒) 
 หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดดังกลาวขางตนตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 คําอธิบาย 
 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนบทบัญญัติวาดวยบทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ 
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  ไว
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด 
 คําอธิบาย  
 มาตราน้ี กําหนดขอยกเวนในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ กลาวคือ ขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดที่เกิดขึ้นกอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ไม
ตองดําเนินการดังตอไปน้ี 



  ๔๗    

 

 ๑. ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๑) – (๕) ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ 
หนวยงานของรัฐไมตองสงขอมูลดังกลาวไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และไมตองรวบรวมและจัดใหมีไว 
เผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ตามนัยมาตรา ๗ แตอยางใด 
 ๒. ขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับกฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ 
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เก่ียวของ ตามมาตรา ๗ (๔) ถาขอมูลขาวสารนั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ แมมิไดลงพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดก็ไดโดยไมตองปฏิบัติตามนัยมาตรา ๘ แตอยางใด 
 ๓. หนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๙ (๑)–(๘) ที่เกิดขึ้นกอน
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามนัยมาตรา ๙ แตอยางใด 
 อยางไรก็ตาม มาตรานี้ยังไดกําหนดเพิ่มเติมไวดวยวา หนวยงานของรัฐจะตองจัดพิมพ หรือจัดใหมี
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งน้ี ถา 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการขึ้นไว และในการน้ี คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ ไดออกประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ ที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใชบังคับ (กอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ โดยมีสาระสําคัญ
ดังน้ี 
 ๑. ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ที่มีผล
ใชยังคับอยู แลวจัดสงไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๓ เดือน 
 ๒. ใหหนวยงานของรัฐผูตราหรือกําหนดขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา      ๗ (๔) ที่มีผล
ใชบังคับอยู จัดสงขอมูลดังกลาวไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ภายในเวลา ๑ ป 
 ๓.  ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาไมอาจดําเนินการไดทันภายในเวลา ๓ เดือน หรือ ๑ ป ดังกลาว 
ขางตน กอนครบกําหนดใหขอขยายระยะวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการจะขยายระยะเวลาใหไดไมเกิน ๓ เดือน หรือ ๑ ป แลวแตกรณี 
 ๔. ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๙ 
เชน การรวบรวมผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังที่เกี่ยวของในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกลาว เสนอคณะกรรมการขอมูล ขาวสารของราชการภายใน ๖๐ วัน เมื่อไดเสนอแผนงานและ
โครงการดังกลาวแลว ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามแผนและโครงการดังกลาวตอไปโดยไมชักชา เวนแต
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะมีมติใหถือปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 
 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี เวนแตระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 คําอธิบาย  
 มาตรานี้ กําหนดเปนขอยกเวนวา ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ในสวนที่เก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี  



  ๔๘    

 

เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของราชการ ตามมาตรา ๑๖ จะกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
       นายกรัฐมนตรี 
 
 
ผูจัดทําคําอธิบาย 
นายสุเมธ สุวรรณฆะนะ 
นิตกิร ๘ สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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