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1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบขอ้มูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บญัญติัว่า "บุคคลยอ่มมีสิทธิได้รับทราบขอ้มูล หรือข่าวสาร
สาธารณะใน ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผย
ขอ้มูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่คง ของรัฐความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนไดเ้สีย อนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของ
บุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบญัญติั" 

 2. หลกัการและเหตุผลของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพือ่ที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดย
ประชาชนมากยิง่ขึ้นสมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยที่
แจง้ชดัและ จ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคญัของ
เอกชน ทั้งน้ีเพือ่พฒันา ระบบประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอยา่งเต็มที่ 



เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน  ประการหน่ึงกับสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียว ขอ้งกบัขอ้มูล
ข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหน่ึง 

 3. ประเภทขอ้มูลข่าวสารของราชการ "ขอ้มูลข่าวสาร" หมายความว่า ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง 
ขอ้มูลหรือส่ิงใดๆไม่ว่าการส่ือความหมายนั้น จะท าไดโ้ดย สภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้
จดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด  ภาพถ่ายฟิล์ม การบนัทึกภาพหรือเสียง การ
บนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท  าให้ส่ิงที่บนัทึกไวป้รากฏได ้ "ขอ้มูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า 
ขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน 

  3.1 ขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งเปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
  3.1.1 ขอ้มูลข่าวสารที่ลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา  

(1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  (2) สรุปอ านาจหนา้ที่ที่ส าคญัและวธีิการด าเนินงาน  

(3) สถานที่ติดต่อเพือ่ขอรับขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค  าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่

จดัใหมี้ขึ้น โดยมี สภาพอยา่งกฎเพือ่ใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนที่เก่ียวขอ้ง 
  (5) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ขอ้มูลข่าวสารใดที่ไดมี้การจดัพมิพเ์พือ่ใหแ้พร่หลายตามจ านวน
พอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึง ส่ิงพิมพน์ั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติั
ดงักล่าวแลว้ (มาตรา 7)  

3.1.2 ขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใชบ้งัคบั
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ ผูใ้ดไม่ไดเ้วน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 
(มาตรา 8) 

  3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไวใ้ห้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด ไดแ้ก่ 

  (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งที่เก่ียวขอ้งในการ
พจิารณาวนิิจฉยัดงักล่าว [2] 
  (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)  

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก  าลงัด าเนินการ 
  (4) คู่มือ หรือค าสัง่เก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ที่ของเอกชน  



(5) ส่ิงพมิพท์ี่ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
  (6) สญัญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนในการจดัท าบริการ
สาธารณะ 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือ
รายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 
  (8) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9)  

3.1.4 ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 
11)  

3.1.5 ขอ้มูลข่าวสารที่คดัเลือกไวใ้ห้ประชาชนศึกษาคน้ควา้ (เอกสารประวติัศาสตร์) ได้แก่ ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการที่หน่วยราชการ ของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาไวห้รือขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือมีอายคุรบ 75 
ปี และขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 เม่ือมีอายคุรบ 20 ปี นบัแต่วนัที่เสร็จส้ินการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ใหห้น่วยงานของ
รัฐส่งมอบใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม ศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้
ประชาชนศึกษาคน้ควา้ (มาตรา 26) 

  3.2 ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวั บุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวตัิอาชญากรรมหรือประวตัิการท างาน บรรดา
ที่มีช่ือของผูน้ั้นหรือมีเลขหมายรหสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนที่ท  าให้รู้ตวัผูน้ั้นไดเ้ช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผ่นบนัทึกลกัษณะ
เสียงของคนหรือ รูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท้ี่ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย (มาตรา 
4) บุคคล หมายความวา่ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย 
(มาตรา 21) 
  3.3 ขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ตอ้งเปิดเผย  

3.3.1 ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได ้ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนั
พระมหากษตัริยจ์ะ เปิดเผยมิได(้มาตรา 14) 3.3.2 ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เจา้หน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค  าสั่งมิ
ให้เปิดเผย โดยค านึงถึงการปฏิบตัิหน้าที่ตาม กฎหมาย ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของ
ประชาชนที่เก่ียวขอ้งประกอบกนั 

  (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มัน่คงในทาง เศรษฐกิจ หรือการคลงัของประเทศ  



(2) การเปิดเผยจะท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดไ้ม่ว่าจะ
เก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่
ก็ตาม  

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงาน
ทางวชิาการ รายงาน ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดงักล่าว  

(4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
(5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
(6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารที่มีผูใ้ห้มาโดยไม่ประสงคใ์ห้

ทางราชการน าไป เปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
  (7) กรณีอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา ค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่ง
ใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ที่เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสาร ประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค  าสั่ง
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพนิิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรัฐ ตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามที่ก  าหนดในพระราชบญัญตัิ น้ี(มาตรา 15) [3]  

4. หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าที่ของรัฐ "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ศาล เฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษา
คดี องคก์รควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง "เจา้หน้าที่
ของรัฐ" หมายความว่าผูซ่ึ้งปฏิบติังานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) หน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าที่ของรัฐจะตอ้ง
ด าเนินการและปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ดงัน้ี  

4.1 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัพิมพห์รือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไวเ้พื่อให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูแลว้แต่ กรณี ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่คณะกรรมการจะไดก้ าหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 

  4.2 หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามที่ก  าหนดในมาตรา 7 ลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษา และ
รวบรวมและจดัใหมี้ ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวไวเ้ผยแพร่เพือ่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท  าการของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7) 

  4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขอ ส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค่ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการน้ีให้
ค  านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย ทั้งน้ีเวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 9)  

4.4 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัหาขอ้มูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาหรือจดัไวใ้ห้
ประชาชนตรวจดู หรือที่จดั ใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ ตามมาตรา 26 ในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามสมควรใหผู้ข้อภายในเวลา



อนัสมควร เวน้แต่ผูน้ั้นจะขอจ านวนมาก หรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรและถา้ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นมี
สภาพอาจบุบสลายไดง่้าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลา ในการจดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้น ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจดัหาใหข้า้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสาร
ที่มีอยูแ่ลว้ในสภาพที่พร้อมจะใหไ้ดมิ้ใช่เป็น การ ตอ้งไปจดัท าวิเคราะห์ จ  าแนก รวบรวม หรือจดัให้มีขึ้นใหม่เวน้แต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารที่ บนัทึกไวใ้นระบบ การบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
อ่ืนใด ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีที่ขอนั้น มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการ
คา้ และเป็นเร่ืองที่จ  าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์แก่ สาธารณะ หน่วยงาน
ของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นให้ก็ได ้บทบญัญติัน้ีไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของ 
ราชการใดขึ้นใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ ให้น า
ความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้ตามมาตราน้ีโดยอนุโลม (มาตรา 
11)  

4.5 หน่วยงานของรัฐตอ้งแนะน าให้ผูข้อขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูใ่นความควบคุมดูแลของ
หน่วยงาน ส่วนกลางหรือ ส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็
ตาม ใหไ้ปยืน่ค  าขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็น
วา่ขอ้มูลข่าวสารที่มีค  าขอเป็น ขอ้มูลข่าวสารที่จดัท  าโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุการ ห้ามเปิดเผยไวใ้ห้ส่งค  า
ขอใหห้น่วยงานของรัฐผูท้  าขอ้มูลข่าวสารนั้นพจิารณาเพือ่มีค  าสัง่ต่อไป (มาตรา 12)  

4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐอาจมีค  าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มีลกัษณะอยา่งหน่ึง
อย่างใดดังต่อไปน้ีก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชน ที่เก่ียวขอ้งประกอบกนั  

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มัน่คงในทาง เศรษฐกิจ หรือการคลงัของประเทศ 
  (2) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดไ้ม่ว่าจะ
เก่ียวกบั การฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม 
  (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดแต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงาน
ทางวชิาการ รายงาน ขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดงักล่าว 
  (4) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด [4]  

(5) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  



(6) ขอ้มูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ครองมิให้เปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารที่มีผูใ้ห้มาโดยไม่ประสงคใ์ห้
ทางราชการน าไป เปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
  (7) กรณีอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา ค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่ง
ใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ที่เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสาร ประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีค  าสั่ง
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพนิิจ โดยเฉพาะของเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามล าดบัสายการบงัคบับญัชาแต่ผูข้ออาจ
อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามที่ก  าหนดในพระราชบญัญติัน้ี (มาตรา 15) เพื่อให้เกิด
ความชดัเจน ในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควร
มี วิธีรักษามิให้ ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดวา่ดว้ยการรักษา ความลบัของทางราชการ (มาตรา 16) 

  4.7 เจา้หนา้ที่ของรัฐเห็นวา่ ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของ
ผูใ้ด ให้เจา้หน้าที่ของรัฐ แจง้ให้ผูน้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาที่ก  าหนด แต่ตอ้งให้เวลาอนัสมควรที่ผูน้ั้นอาจเสนอค า
คดัคา้นไดซ่ึ้งตอ้ง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนันับแต่ วนัที่ไดรั้บแจง้ ผูท้ี่ได้รับแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท้ี่ทราบว่าการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิ คดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดย
ท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ที่ของรัฐผูรั้บผดิชอบ ในกรณีที่มีการคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้น
และแจง้ผลการพิจารณาให้ผูค้ดัคา้น ทราบโดยไม่ชกัชา้ ใน กรณีที่มีค  าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นเจา้หน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค  าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดแ้ลว้แต่กรณี (มาตรา 17)  

4.8 การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใดใหถื้อวา่เจา้หน้าที่ของรัฐไม่ตอ้งรับ
ผดิ หากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ที่ของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบมาตรา 16 
  (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หน้าที่ของรัฐในระดบัตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงมีค  าสั่งให้เปิดเผยเป็น
การทัว่ไป หรือ เฉพาะแก่บุคคลใดเพือ่ประโยชน์อนัส าคญัยิง่กวา่ที่เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ 
หรือประโยชน์อ่ืน ของบุคคล และค าสัง่นั้นไดก้ระท าโดยสมควรแต่เหตุในการน้ีจะมีการก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขใน
การใชข้อ้มูลข่าวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได ้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขา้งตน้ไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพน้จาก
ความรับผดิตามกฎหมาย หากจะพงึมีในกรณีดงักล่าว (มาตรา 20) 
  4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตอ้งจดัให้มีระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐใหส้ าเร็จ ตาม วตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมดความจ าเป็น  



(2) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย
โดยตรง ของบุคคล นั้น 
  (3) จดัให้มีการพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งอยู่เสมอเก่ียวกบัส่ิง ดงัต่อไปน้ี (ก) 
ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอ้มูลไว ้(ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
(ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล (จ) วิธีการขอให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล (ฉ) แหล่งที่มาของขอ้มูล 
[5]  

(4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ  
(5) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพือ่ป้องกนัมิให้มีการน าไปใชโ้ดย

ไม่เหมาะสม หรือ เป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล ในกรณีที่เก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลหน่วยงานของรัฐตอ้ง
แจง้ใหเ้จา้ของ ขอ้มูลทราบ ล่วงหนา้ หรือพร้อมกบัการขอ ขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท์ี่จะน าขอ้มูลมาใชล้กัษณะการใชข้อ้มูล
ปกติ และกรณี ที่ขอ ขอ้มูลนั้นเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจ หรือเป็นกรณีมีกฎหมายบงัคบั หน่วยงานของ
รัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของ ขอ้มูลทราบในกรณีมีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัที่ใดซ่ึงจะเป็นผลให้บุคคลทัว่ไป 
ทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นไดเ้วน้แต่เป็นไปตามลักษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ (มาตรา 21) "บุคคล" หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสญัชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย แต่มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย (มาตรา 21)  

4.10 ส านกัข่าวกรองแห่งชาติส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตาม ที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง อาจออก ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้น า
บทบญัญตัิวรรคหน่ึง (3) ของมาตรา 23 มา ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู ่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ดงักล่าวก็ได ้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงการเปิดเผย ประเภท
ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 วรรคหน่ึง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 
(มาตรา 22)  

4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยูใ่นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือ ผูอ่ื้น โดย ปราศจากความยนิยอมเป็นหนังสือของเจา้ของขอ้มูลที่ให้ไวล่้วงหน้า หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่
เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ต่อเจา้หนา้ที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพือ่การน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  

(2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายใตว้ตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
  (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท  างานดา้นการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซ่ึงมี หน้าที่ตอ้งรักษาขอ้มูล
ข่าวสารส่วน บุคคลไว ้ใหไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น  

(4) เป็นการใหเ้พือ่ประโยชน์ในการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ท  าให้รู้ว่าเป็นขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เก่ียวกบับุคคลใด 



  (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดู
คุณค่าในการ เก็บ รักษา 
  (6) ต่อเจา้หนา้ที่ของรัฐเพือ่การป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดี ประเภทใดก็ตาม  

(7) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพือ่การป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพของบุคคล 
  (8) ต่อศาล และเจา้หน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่จะขอขอ้เท็จจริง
ดงักล่าว (9) กรณีอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ  

(9) ให้มีการ จดัท าบญัชีแสดง การเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 24)  

4.12 เจา้หน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่เก่ียวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท์ี่บุคคลนั้ น
มอบหมายก็ไดถ้า้กรณีมีเหตุ อนัสมควร (มาตรา 25 วรรค 2) 

  4.13 หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งมอบขอ้มูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบก าหนดเวลา 
คือ ขอ้มูลข่าวสารของ ราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เม่ือครบ ก าหนด 20 ปี นับตั้งแต่วนัที่เสร็จ
ส้ิน การจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารให ้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่ก  าหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพือ่คดัเลือกไวใ้ห้ประชาชนไดศ้ึกษา คน้ควา้ ก าหนดเวลาดงักล่าวอาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1) หน่วยงานของรัฐ ยงัจ  าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพือ่ประโยชน์ในการใชส้อย โดยตอ้ง
จดัเก็บและจดัให ้ประชาชนไดศึ้กษา คน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร [6]  

(2) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย โดยมีค  าสัง่ขยายเวลา ก ากบัไวเ้ป็นการ
เฉพาะราย ค  าสั่ง การขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได ้ การตรวจสอบหรือ
ทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดใน 
กฎกระทรวง บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิให้ใช้บงัคบักับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐหรือ เจา้หนา้ที่ ของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บรักษา (มาตรา 26)  

4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าที่ของรัฐตอ้ง ยนิยอมให้คณะกรรมการหือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบหมายเขา้
ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารที่ อยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารที่เปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 
33 วรรค 2)  

5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน พ.ร.บ. น้ีไดก้  าหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดงัน้ี  



5.1 สิทธิในการขอค าปรึกษาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีกบัส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น
หน่วยงานทาง วิชาการ และธุรการให้แก่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร (มาตรา 6)  

5.2 สิทธิเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตามยอ่มมีสิทธิเขา้
ตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค  ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร ของราชการ ตามมาตรา 9 ได ้คนต่างดา้วจะมีสิทธิ
ตามมาตราน้ีเพยีงใด ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) "คนต่างดา้ว" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สญัชาติไทยและไม่มี ถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทยและนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 

  (1) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนที่มีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคน
ต่างดา้วเป็นผูถื้อ  

(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
  (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
  (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว นิติบุคคล
ตามวรรค 1 ถ้าเขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืนให้ถือว่าผูจ้ดัการหรือกรรมการหรือ 
สมาชิกหรือเจา้ของทุน ดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว (มาตรา 4) 

5.3 สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
หรือที่จดัไวใ้ห ้ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรือที่มีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ โดยค าขอนั้นไดร้ะบุ
ขอ้มูลข่าวสารที่ ตอ้งการใน ลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามสมควร (มาตรา 11) 

 5.4 สิทธิที่จะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งให้กับบุคคลนั้นหรือ

ผูก้ระท าแทนไดต้รวจดูหรือไดรั้บ ส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกบับุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)  

5.5 สิทธิในการด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลที่ถึงแก่
กรรม ตามมาตรา 23 เก่ียวกบัการขอขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจง้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัที่ใดของบุคคล
ดงักล่าว มาตรา 24 เก่ียวกบัการให ้ความยนิยอมใหห้น่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิดเผย
ขอ้มูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น และ มาตรา 25 เก่ียวกบัการไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน การ
ขอให้แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลงขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ ถูกตอ้งตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่
เจา้หนา้ที่ของรัฐมีค  าสัง่ ไม่ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารน้ี (มาตรา 25 วรรค 5)  

5.6 สิทธิในการร้องเรียนผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูล
ข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนตรวจดู ไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่



ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัน้ีหรือปฏิบติัหน้าที่ล่าชา้ หรือเห็นว่าตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้นมี
สิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เวน้แต่เป็น [7] เร่ืองเก่ียวกับการมีค  าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสัง่ไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แกไ้ข เปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 

  5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจา้หน้าที่ของรัฐมีค  าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 
15 หรือมีค าสัง่ไม่รับฟัง ค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ 
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 15 วนั นับ แต่วนัที่ได้รับแจง้นั้น โดยยื่นค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถ้า
อุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีค  าขอ ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
วนิิจฉยัการ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้อง ขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตุค  าขอของคนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนที่เก่ียวขอ้ง  

6.ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ส านักคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการสังกัด
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีมีหนา้ที่ปฏิบติังานเก่ียวกบังานธุรการและวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการและคณะกรรมการการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบั หน่วยงานของรัฐ และให้ค  าปรึกษา
แก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั  

7. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

  7.1 คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส 
านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกั งบประมาณ และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและ เอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
อีกเกา้คนเป็นกรรมการ ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีตั้งแต่ขา้ราชการของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเป็น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขา 

  7.2 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี  

(1) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติั
ตาม พระราชบญัญตัิ น้ี 
  (2) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตามที่ไดรั้บค า
ขอ 



  (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
  (4) พจิารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา13 
  (5) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม แต่
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง คร้ัง 
  (6) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
  (7) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28) 

  7.3 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วนัที่ไดรั้บ 

แต่งตั้งผูท้ี่พน้จากต าแหน่ง แลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้(มาตรา 29)  

7.4 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 27 พน้จากต าแหน่ง
เม่ือ  

(1) ตาย 
  (2) ลาออก  

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ [8] 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ (มาตรา 30)  

7.5 การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที่
ได ้ใหก้รรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม การวนิิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้ง
มาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด (มาตรา 31) 

  7.6 ให้คณะกรรมการ มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวตัถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบ การพจิารณาได ้(มาตรา 32)  

7.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามที่มีค  าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 25 ถา้ผูมี้ค  าขอไม่ เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเขา้



ด าเนินการ ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของ ราชการที่เก่ียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ หน่วยงานของ
รัฐหรือเจา้หนา้ที่ ของรัฐตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการมอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารที่ อยู่
ในความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารที่เปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม (มาตรา 13)  

7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ไดแ้ละใหน้ าความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม (มาตรา 34)  

7.9 ระยะเวลาการพจิารณาของคณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บค าร้องเรียน 
ในกรณีมีเหตุจ  าเป็น ให้ขยายเวลาออกไปไดแ้ต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 วนั (มาตรา 13 
วรรค 2) 

  8. คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

  8.1 ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตามขอ้เสนอ ของ คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 
หรือมาตรา 15 หรือ ค  าสั่งไม่รับฟัง ค าคดัคา้นตามมาตรา 17 และค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลตามมาตรา 25 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งตามสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูล ข่าวสารของราชการ เช่นความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลงัของประเทศ หรือ
การบงัคบัใชก้ฎหมาย (มาตรา 35) 8.2 คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึงๆประกอบดว้ยบุคคลตาม
ความจ าเป็นแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า สามคนและให้ ขา้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผูช่้วยเลขานุการ ในกรณีพจิารณา เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของ รัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะ
เป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการ ไม่ได ้(มาตรา 36)  

8.3 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วนัที่
คณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นที่สุด และในการมีค  า
วนิิจฉยัจะมีขอ้สงัเกต เสนอต่อคณะกรรมการ เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได ้ใหน้ าความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ้ 7.9 มาใชบ้งัคบัแต่การพจิารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร โดย อนุโลม (มาตรา 37) [9]  

8.4 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้น าบทบญัญตัิมาตรา 29 
เก่ียวกบัวาระของคณะกรรมการคราว ละ 3 ปี นับแต่วนัที่ไดรั้บแต่งตั้ง มาตรา 30 เก่ียวกบัการพน้ต าแหน่ง มาตรา 32 



เก่ียวกบัการเรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยค  าหรือส่งวตัถุเอกสาร หรือพยานหลกัฐาน และบทก าหนดโทษที่ประกอบกบับทบญัญติั
ดงักล่าวใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดย อนุโลม 

  9. บทก าหนดโทษ . 

1 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการที่สัง่ตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกิน หา้พนับาทหรือทั้ง จ าทั้งปรับ (มาตรา 40)  

9.2 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขที่เจา้หน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน หน่ึงปี หรือ ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 41) 

  10. บทเฉพาะกาล  

10.1 บทบญัญตัิมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวนัที่
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรค
หน่ึงไวเ้พือ่ ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้แต่ กรณี ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่คณะกรรมการจะไดก้ าหนด (มาตรา 42) 

  10.2 ให้ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ยงัคงใช ้บงัคบัต่อไปได ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 16 จะ
ไดก้ าหนด เป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 43) 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 


