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สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

1. สิ ทธิ การรับรู ้ห รื อ รับ ทราบข้อ มู ล ข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรื อข่าวสาร
สาธารณะใน ครอบครองของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้อ งถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผย
ข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่ คง ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรื อส่ วนได้เสี ย อันพึงได้รับความคุม้ ครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ น เพือ่ ที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็ นและใช้สิทธิทางการเมือ งได้โดยถูกต้อ งกับความจริ งอันเป็ นการส่ งเสริ มให้มี ความเป็ นรัฐบาล โดย
ประชาชนมากยิง่ ขึ้นสมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่
แจ้งชัดและ จากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรื อต่อประโยชน์ที่สาคัญของ
เอกชน ทั้งนี้เพือ่ พัฒนา ระบบประชาธิปไตยให้มนั่ คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู ้ถึงสิ ทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่

เพื่อที่จะปกปั กรักษาประโยชน์ของตน ประการหนึ่ งกับสมควรคุ ม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยว ข้อ งกับข้อ มู ล
ข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง
3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราวข้อเท็จจริ ง
ข้อมูลหรื อสิ่ งใดๆไม่ว่าการสื่ อความหมายนั้น จะทาได้โดย สภาพของสิ่ งนั้นเองหรื อโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้
จัดทาไว้ในรู ปของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ ายฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง การ
บันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้ "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า
ข้อมูล ข่าวสารที่อยูใ่ นความครอบครองหรื อควบคุมดูแลของหน่ วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของรัฐหรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น
(2) สรุ ปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสาร หรื อคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสื อเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรื อการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่
จัดให้มีข้ นึ โดยมี สภาพอย่างกฎเพือ่ ให้มีผลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพือ่ ให้แพร่ หลายตามจานวน
พอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิ จจานุ เบกษาโดยอ้างอิ งถึง สิ่ งพิมพ์น้ นั ก็ให้ถื อว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)
3.1.2 ข้อ มูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา จะนามาใช้บงั คับ
ในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ ผูใ้ ดไม่ได้เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็ นจริ งมาก่อนแล้วเป็ นเวลาพอสมควร
(มาตรา 8)
3.1.3 ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้อ งจัด ไว้ใ ห้ป ระชาชนเข้า ตรวจดู ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด ได้แก่
(1) ผลการพิจารณาหรื อคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว [2]
(2) นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือ หรื อคาสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริ การ
สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ ย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนื อจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา
11)
3.1.5 ข้อมู ลข่าวสารที่คดั เลื อกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์ ) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการ ของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรื อข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75
ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วนั ที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของ
รัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม ศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้
ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26)
3.2 ข้อ มูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว บุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรื อประวัติการทางาน บรรดา
ที่มีชื่อของผูน้ ้ นั หรื อมีเลขหมายรหัส หรื อสิ่ งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรื อ รู ปถ่าย และให้หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา
4) บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(มาตรา 21)
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิ ดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ยจ์ ะ เปิ ดเผยมิได้(มาตรา 14) 3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่ วยงานของรัฐอาจมีคาสั่งมิ
ให้เปิ ดเผย โดยคานึ งถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎหมาย ของหน่ วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อความ
มัน่ คงในทาง เศรษฐกิจ หรื อการคลังของประเทศ

(2) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิภาพหรื อไม่อาจสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่
ก็ตาม
(3) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทาความเห็น หรื อคาแนะนาภายในดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผยหรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการนาไป เปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(7) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่าง
ใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสาร ประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคาสั่ง
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการเป็ นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลาดับสายการบังคับบัญชา แต่ผขู ้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ นี้(มาตรา 15) [3]
4. หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ "หน่ วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในส่ วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา
คดี องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่ วยงานอื่นตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง "เจ้าหน้าที่
ของรัฐ" หมายความว่าผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงานให้แก่หน่ วยงานของรัฐ (มาตรา 4) หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อ ง
ดาเนินการและปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ดังนี้
4.1 หน่ วยงานของรัฐต้อ งจัดพิม พ์หรื อจัดให้มีขอ้ มู ลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพื่อ ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กาหนด (มาตรา 42 วรรค 2)
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กาหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา และ
รวบรวมและจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่ เพือ่ ขายหรื อจาหน่ ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่ วยงานของรัฐแห่ ง
นั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หน่ วยงานของรั ฐโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เ รี ย ก
ค่าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับการขอ สาเนาหรื อขอสาเนาที่มีค่ารับรองถู กต้องของข้อมู ลข่าวสารของราชการก็ได้ในการนี้ ให้
คานึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น (มาตรา 9)
4.4 หน่ วยงานของรัฐต้อ งจัดหาข้อ มูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาหรื อจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู หรื อที่จดั ให้ประชาชนได้คน้ คว้า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผขู ้ อภายในเวลา

อันสมควร เว้นแต่ผนู ้ ้ นั จะขอจานวนมาก หรื อบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นมี
สภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา ในการจัดหาให้หรื อจะจัดทาสาเนาอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนั้น ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ขา้ งต้นต้องเป็ นข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยูแ่ ล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็ น การ ต้องไปจัดทาวิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรื อจัดให้มีข้ ึนใหม่เว้นแต่เป็ น
การแปรสภาพเป็ นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบ การบันทึกภาพหรื อเสี ยง ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
อื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณี ที่ขอนั้น มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการ
ค้า และเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นเพื่อปกป้ องสิ ทธิเสรี ภาพสาหรับผูน้ ้ นั หรื อเป็ นเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์แก่ สาธารณะ หน่ วยงาน
ของรัฐจะจัดหาข้อ มูลข่าวสารนั้นให้ก็ไ ด้ บทบัญญัติน้ ี ไ ม่เป็ นการห้ามหน่ วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีขอ้ มูล ข่าวสารของ
ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผรู ้ ้องขอหากเป็ นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่ วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ ล้ว ให้นา
ความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุ โลม (มาตรา
11)
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะนาให้ผขู ้ อข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
หน่วยงาน ส่วนกลางหรื อ ส่วนสาขาของหน่วยงานแห่ งนั้นหรื อจะอยูใ่ นความควบคุมดูแลของหน่ วยงานของรัฐแห่ งอื่นก็
ตาม ให้ไปยืน่ คาขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกั ช้า ถ้าหน่ วยงานของรัฐผูร้ ับคาขอเห็น
ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็ น ข้อมูลข่าวสารที่จดั ทาโดยหน่วยงานของรัฐแห่ งอื่น และได้ระบุการ ห้ามเปิ ดเผยไว้ให้ส่งคา
ขอให้หน่วยงานของรัฐผูท้ าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพือ่ มีคาสัง่ ต่อไป (มาตรา 12)
4.6 หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่ ง
อย่างใดดังต่อ ไปนี้ ก็ไ ด้ โดยค านึ ง ถึ งการปฏิบตั ิ หน้าที่ ตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐประโยชน์ส าธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(1) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อความ
มัน่ คงในทาง เศรษฐกิจ หรื อการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิภาพ หรื อไม่ อาจสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ
เกี่ ยวกับ การฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อ มูล ข่าวสาร
หรื อไม่ก็ตาม
(3) ความเห็นหรื อคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนิ นการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดแต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการท าความเห็นหรื อคาแนะนาภายในดังกล่าว
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด [4]
(5) รายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุ กล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการนาไป เปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
(7) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา คาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกาหนดเงื่อนไขอย่าง
ใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ นข้อมูลข่าวสาร ประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคาสัง่
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลาดับสายการบังคับบัญชาแต่ผขู ้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี (มาตรา 15) เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ในทางปฏิบตั ิวา่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้หรื อไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควร
มี วิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้หน่ วยงานของรัฐกาหนดวิธีการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณี ที่การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของ
ผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ แจ้งให้ผนู ้ ้ นั เสนอคาคัดค้านภายในเวลาที่กาหนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผนู ้ ้ นั อาจเสนอคา
คัดค้านได้ซ่ ึ งต้อง ไม่น้อยกว่าสิ บห้าวันนับแต่ วันที่ไ ด้รับแจ้ง ผูท้ ี่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ ง หรื อผูท้ ี่ทราบว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิ คัดค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดย
ทาเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบ ในกรณี ที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องพิจารณาคาคัดค้าน
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผคู ้ ดั ค้าน ทราบโดยไม่ชกั ช้า ใน กรณี ที่มีคาสัง่ ไม่รับฟั งคาคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้น กาหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรื อจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีคาวินิจฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี (มาตรา 17)
4.8 การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับ
ผิด หากเป็ นการกระทาโดยสุจริ ตในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16
(2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมีคาสั่งให้เปิ ดเผยเป็ น
การทัว่ ไป หรื อ เฉพาะแก่บุคคลใดเพือ่ ประโยชน์อนั สาคัญยิง่ กว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรื อชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ
หรื อประโยชน์อื่น ของบุคคล และคาสัง่ นั้นได้กระทาโดยสมควรแต่เหตุในการนี้ จะมีการกาหนดข้อจากัดหรื อเงื่อนไขใน
การใช้ขอ้ มูลข่าวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได้ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็ นเหตุให้หน่ วยงานของรัฐพ้นจาก
ความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณี ดงั กล่าว (มาตรา 20)
4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่ วน
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ของรัฐให้สาเร็จ ตาม วัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็ น

(2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ย
โดยตรง ของบุคคล นั้น
(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิ จจานุ เบกษาและตรวจสอบแก้ไ ขให้ถูกต้อ งอยู่เสมอเกี่ ยวกับสิ่ ง ดังต่อ ไปนี้ (ก)
ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
[5]
(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพือ่ ป้องกันมิให้มีการนาไปใช้โดย
ไม่เหมาะสม หรื อ เป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล ในกรณี ที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่ วยงานของรัฐต้อง
แจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ ล่วงหน้า หรื อพร้อมกับการขอ ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาข้อมูลมาใช้ลกั ษณะการใช้ขอ้ มูล
ปกติ และกรณี ที่ขอ ข้อมูลนั้นเป็ นกรณี ที่อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจ หรื อเป็ นกรณี มีกฎหมายบังคับ หน่ วยงานของ
รัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณี มีการให้จดั ส่ งข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่ งจะเป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไป
ทราบข้อมูล ข่าวสารนั้นได้เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มู ลตามปกติ (มาตรา 21) "บุคคล" หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 ส านักข่าวกรองแห่งชาติสานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ และหน่ วยงานของรัฐแห่ งอื่นตาม ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง อาจออก ระเบียบโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขที่มิให้นา
บทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มา ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่ วยงาน
ดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นที่จะกาหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็ นหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งการเปิ ดเผย ประเภท
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ ง (3) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดาเนิ นการของหน่ วยงานดังกล่าว
(มาตรา 22)
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่ วยงานของรัฐ
แห่งอื่นหรื อ ผูอ้ ื่น โดย ปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสื อของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรื อในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผย ดังต่อไปนี้
(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพือ่ การนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(2) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายใต้วตั ถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทางานด้านการวางแผน หรื อการสถิติ หรื อสามะโนต่างๆ ซึ่ งมี หน้าที่ตอ้ งรักษาข้อมูล
ข่าวสารส่วน บุคคลไว้ ให้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ื่น
(4) เป็ นการให้เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุชื่อหรื อส่ วนที่ทาให้รู้ว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลใด

(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ ง เพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการ เก็บ รักษา
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ การป้องกันการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การสื บสวน การสอบสวน หรื อการ
ฟ้องคดี ไม่วา่ เป็ นคดี ประเภทใดก็ตาม
(7) เป็ นการให้ซ่ ึงจาเป็ นเพือ่ การป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ หรื อสุขภาพของบุคคล
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อ หน่ วยงานของรัฐหรื อ บุคคลที่มีอานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อ เท็จจริ ง
ดังกล่าว (9) กรณี อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ
(9) ให้มีการ จัดทาบัญชีแสดง การเปิ ดเผยกากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจ้าหน้าที่ของรั ฐจะเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ที่เ กี่ ยวกับบุ คคลใดจะเปิ ดเผยต่อ เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ได้ถา้ กรณี มีเหตุ อันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบกาหนดเวลา
คือ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรื อตามมาตรา 15 เมื่อครบ กาหนด 20 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เสร็ จ
สิ้น การจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารให้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพือ่ คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า กาหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐ ยังจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพือ่ ประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้อง
จัดเก็บและจัดให้ ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร [6]
(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาสัง่ ขยายเวลา กากับไว้เป็ นการ
เฉพาะราย คาสั่ง การขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ดว้ ย แต่จะกาหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้ การตรวจสอบหรื อ
ทบทวนมิ ให้มี ก าร ขยายระยะเวลาไม่ เ ปิ ดเผยจนเกิ น ความจ าเป็ นให้เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง บทบัญ ญัติ ตามมาตรานี้ มิ ให้ใช้บงั คับกับข้อ มู ลข่า วสารของราชการตามที่ค ณะรั ฐมนตรี อ อกระเบีย บ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรื อ เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องทาลายหรื ออาจทาลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา (มาตรา 26)
4.14 หน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหื อผูซ้ ่ ึ งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ อยูใ่ นความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรื อไม่ก็ตาม (มาตรา
33 วรรค 2)
5. สิทธิของประชาชนหรื อเอกชน พ.ร.บ. นี้ได้กาหนดสิทธิของประชาชนหรื อเอกชนดังนี้

5.1 สิทธิในการขอคาปรึ กษาการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี กบั สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็ น
หน่วยงานทาง วิชาการ และธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิ ทธิเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้า
ตรวจดู ขอสาเนา หรื อขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ คนต่างด้าวจะมีสิทธิ
ตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็ นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู ้ ือให้ถือว่าใบหุ ้นนั้นคน
ต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(3) สมาคมหรื อมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ของคนต่างด้าว
(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่มีผจู ้ ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่ งเป็ นคนต่างด้าว นิ ติบุคคล
ตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมี ทุนในนิ ติบุคคลอื่นให้ถือว่าผูจ้ ดั การหรื อกรรมการหรื อ
สมาชิกหรื อเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
หรื อที่จดั ไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคาขอนั้นได้ระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการใน ลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิ ทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อ มู ลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับงานซึ่ งหน่ วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรื อ
ผูก้ ระทาแทนได้ตรวจดูหรื อได้รับ สาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดาเนินการแทนผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลหรื อการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคล
ดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นหรื อผูอ้ ื่น และ มาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การ
ขอให้แก้ไ ข เปลี่ยนแปลง หรื อลงข้อ มูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ไม่ ถู กต้อ งตามที่เป็ นจริ ง รวมทั้งมีสิทธิอุ ทธรณ์ในกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ ไม่ยนิ ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิ ทธิ ในการร้องเรี ยนผูใ้ ดเห็นว่าหน่ วยงานของรัฐไม่ จดั พิมพ์ขอ้ มู ลข่าวสารตามมาตรา 7 หรื อ ไม่ จดั ข้อมู ล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู ได้ตามมาตรา 9 หรื อไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่

ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผูน้ ้ นั มี
สิ ทธิร้องเรี ยน ต่อ คณะกรรมการข้อ มูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็ น [7] เรื่ อ งเกี่ ยวกับการมีคาสั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมู ล
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรื อคาสัง่ ไม่รับฟังคาคัดค้านตามมาตรา 17 หรื อคาสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรื อมาตรา
15 หรื อมีคาสัง่ ไม่รับฟัง ค าคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสี ยตามมาตรา 17 ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิ ดเผยข้อ มูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับ แต่วนั ที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถ ้า
อุทธรณ์คาสั่งไม่ แก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อลบข้อมู ล ข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคาขอ ผูน้ ้ นั มี สิทธิอุ ทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งโดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณี ใดๆให้
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้อง ขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาขอของคนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.สานักงานคณะกรรมการข้อมู ล ข่าวสารของราชการ สานักคณะกรรมการข้อ มู ลข่าวสารของราชการสังกัด
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับ หน่ วยงานของรัฐ และให้คาปรึ กษา
แก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็ นประธาน
ปลัด ส านัก นายกรั ฐ มนตรี ปลัด กระทรวงกลางโหม ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ านวยการส
านักข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้ านวยการสานัก งบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและ เอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
อีกเก้าคนเป็ นกรรมการ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ต้งั แต่ขา้ ราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี คนหนึ่ งเป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขา
7.2 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สอดส่องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่ วยงานของรัฐในการปฏิบตั ิ
ตาม พระราชบัญญัติ นี้
(2) ให้คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ตามที่ได้รับคา
ขอ

(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก าและการออกกฎกระทรวงหรื อ ระเบี ย บของคณะรั ฐ มนตรี ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี
(4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่ องร้องเรี ยนตามมาตรา13
(5) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีเสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่
อย่างน้อยปี ละหนึ่ง ครั้ง
(6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(7) ดาเนินการเรื่ องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อนายกรัฐมนตรี มอบหมาย (มาตรา 28)
7.3 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่ นตาแหน่ งคราวละสามปี นับแต่วนั ที่ได้รับ
แต่งตั้งผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่ง แล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 29)
7.4 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้อ อกเพราะมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร่ อ ง หรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ หย่อ น
ความสามารถ [8]
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ให้คณะกรรมการ มี อ านาจเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถ้อ ยค าหรื อ ให้ส่งวัตถุ เอกสารหรื อ พยานหลัก ฐานมา
ประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)
7.7 ในกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้ มูลข่าวสารตามที่มีคาขอไม่ว่าจะเป็ นกรณี ตามมาตรา 11 หรื อ
มาตรา 25 ถ้าผูม้ ีคาขอไม่ เชื่อว่าเป็ นความจริ งและร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมี อานาจเข้า

ดาเนินการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ ราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ หน่วยงานของ
รัฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ อยู่
ในความครอบครองของตนได้ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรื อไม่ก็ตาม (มาตรา 13)
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้และให้นาความในมาตรา 31 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา 34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องเรี ยน
ในกรณี มีเหตุจาเป็ น ให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ตอ้ งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 13
วรรค 2)
8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ตามข้อเสนอ ของ คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14
หรื อมาตรา 15 หรื อ คาสั่งไม่รับฟั ง ค าคัดค้านตามมาตรา 17 และคาสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วน
บุคคลตามมาตรา 25 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูล ข่าวสารของราชการ เช่นความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรื อ
การบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35) 8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ งๆประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจาเป็ นแต่ ตอ้ งไม่ น้อ ยกว่า สามคนและให้ ข้าราชการที่ค ณะกรรมการแต่ งตั้ง ปฏิบตั ิ หน้า ที่เป็ นเลขานุ การและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ ในกรณี พจิ ารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานของรัฐแห่ งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่ งมาจากหน่ วยงานของ รัฐแห่ งนั้นจะเข้าร่ วมพิจารณาด้วยไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะ
เป็ นเลขานุการหรื อผูช้ ่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคานึ งถึงความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น ของคณะกรรมการวินิ จ ฉัย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารแต่ ล ะสาขา ภายในเจ็ด วัน นับ แต่ ว นั ที่
คณะกรรมการได้รับคาอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคา
วินิจฉัยจะมีขอ้ สังเกต เสนอต่อคณะกรรมการ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรณี ใดตามที่เห็นสมควรก็
ได้ ให้นาความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บงั คับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดย อนุโลม (มาตรา 37) [9]
8.4 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสารแต่ล ะสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (มาตรา 38) ให้นาบทบัญญัติมาตรา 29
เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราว ละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ไ ด้รับแต่งตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพ้นตาแหน่ ง มาตรา 32

เกี่ยวกับการเรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคาหรื อส่งวัตถุเอกสาร หรื อพยานหลักฐาน และบทกาหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติ
ดังกล่าวใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดย อนุโลม
9. บทกาหนดโทษ .
1 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการที่สงั่ ตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่
เกิน ห้าพันบาทหรื อทั้ง จาทั้งปรับ (มาตรา 40)
9.2 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดหรื อเงื่อ นไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกาหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรื อ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 41)
10. บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ ง หรื อจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารตามวรรค
หนึ่งไว้เพือ่ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กาหนด (มาตรา 42)
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติพ.ศ. 2517 ในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดตามมาตรา 16 จะ
ได้กาหนด เป็ นอย่างอื่น (มาตรา 43)

องค์ การบริ หารส่ วนตาบลวังตะเฆ่

