สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. สิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรื
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวน
แตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึง
ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

2 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการในระบอบประชาธิปไตย
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการ
สงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึน้ สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของ
ราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความ
เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและ
จะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการ
หนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอม อีกประการ
หนึ่ง

3 .ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆไมวาจะสื่อ
ความหมายนัน้ จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอก
สาแฟมรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถายฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อ
คอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดทีท่ ําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฎได"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูล
ขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

3.1 ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป
3.1.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมกี ารจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนี้นก็ใหถือวาเปนการปฎิบตั ิตามบทบัญญัติดังกลาวแลว (มาตรา 7)
3.1.2 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) แตยังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ไดแก
ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบงั คับในทางที่
ไมเปนคุณแกผูใดไมไดเวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
(มาตรา 8)
3.1.3 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ไดแก
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปทกี่ าํ ลังดําเนินการ
(4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธปี ฎิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
( 7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดว ย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9
(มาตรา 11)
3.1.5 ขอมูลขาวสารที่คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัตศิ าสตร) ไดแก ขอมูล
ขาวสารของราชการที่หนวยราชการของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา

14 เมื่อมีอายุครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ป นับแตวนั ที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขัอ
มูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนศึกษาคนควา (มาตรา 26)
3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติ
การทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นไดเชน ลายพิมพ
นิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา 4)บุคคล หมายความวา บุคคลธรรดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม
มีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูใ นประเทศไทย (มาตรา 21)
3.3 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
3.3.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมได ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจ ะเปดเผยมิได (มาตรา 14)
3.3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให
เปดเผย โดยคํานึงถึงการปฎิบัติหนาที่ตาม กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะและ
ประโยชนของประชาชนที่เกีย่ วของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกีย่ วกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรูแหลงทีม่ าของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุก
ล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสาร
ที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผยตอผูอื่น

(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร ของราชการเปน
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)

4. หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ"หนวยงานของรัฐ
" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจสวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนทีไ่ มเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบอาชีพหนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง"เจาหนาที่
ของรัฐ" หมายความวาผูซึ่งปฎิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา 4)หนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการและปฎิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ดังนี้
4.1 หนวยงานของรัฐตองจัดพิมพหรือจัดใหมีขอ มูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และ
มาตรา 9 ไวเพือ่ ใหประชาชนเขาตรวจดูแลวแตกรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42 วรรค 2)
4.2 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา และรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาวไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจาย
แจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาง
หลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล
ขาวสารของราชการก็ไดในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแต
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
4.4 หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษาหรือจัดไวใหประชาชนตรวจดู หรือที่จัดใหประชาชนไดคนควา ตามมาตรา 26 ในลักษณะ
ที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นจะขอจํานวนมากหรือบอยครั้ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและถาขอมูลขาวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายไดงาย
หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหขางตน
ตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแ ลสในสภาพที่พรอมจะใหไดมิใชเปน การตองไปจัดทํา วิเคราะห
จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหมเวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่

บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียงระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชน
ทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปน
ประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได บทบัญญัตินี้ไมเปนการ
หามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการ
สอดคลองดวยอํานาจหนาทีต่ ามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแ ลวใหนําความในมาตรา 9 วรรค
สอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หนวยงานของรัฐตัองแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูใน
ความควบคุมดูแลของหนวยงาน สวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูใ นความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแล
ขัอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชาถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปน
ขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุการหามเปดเผยไวใหสงคําขอให
หนวยงานของรัฐผูทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาํ สั่งตอไป (มาตรา 12)
4.6 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการที่มีลักษณะอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้กไ็ ดโดยคํานึงถึงการปฎิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน ที่เกีย่ วของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม อาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกีย่ วกับ การฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใดแตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ํา
สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสาร
ที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินจิ
โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในทางปฎิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม
ภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิให รัว่ ไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการ
คุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา ความลับของ
ทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด
แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานไดซงึ่ ตอง ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปน
หนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบในกรณีที่มกี ารคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตอง
พิจารณาคําคัดคานและแจังผลการพิจารณาใหผูคดั คาน ทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มคี ําสั่งไมรับ
ฟงคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนี้นมิไดจนกวาจะลวงพน กําหนดเวลา
อุทธรณตามมาตรา 18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินจิ ฉัยให
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี (มาตรา 17)
4.8 การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวา
เจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิด หากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ
มาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มีคําสั่งใหเปดเผยเปนการทัว่ ไป หรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกีย่ วกับ
ประโยชนสาธารณะ หรือชีวติ รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่น ของบุคคล และคําสั่งนั้นได
กระทําโดยสมควรแตเหตุในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ไดการเปดเผยขอมูลขาวสารขางตน
ไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
(มาตรา 20)

4.9 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลตองปฎิบัติเกี่ยวกับ การ
จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกีย่ วของและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบ
ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรง ของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกีย่ วกับ
สิ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารตามความเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหมกี ารนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูลในกรณีที่เก็บขอมูล
ขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบ ลวงหนา หรือ
พรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลปกติ และกรณี ทีข่ อ
ขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมกี ฎหมายบังคับหนวยงาน
ของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่ง
จะเปนผลใหบคุ คลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นไดเวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูล
ตามปกติ (มาตรา 21)"บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่
ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นทีอ่ ยูในประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 สํานักขาวกรองแหงชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหง
อื่นตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู ในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นทีจ่ ะกําหนดในกฎกระทรวงนัน้ ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งการเปดเผย
ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึง่ (3) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว (มาตรา 22)

4.11 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอืน่ หรือ ผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่
ใหไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพือ่ การนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนัน้
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายใตวัตถุประสงคของการจัดใหมรี ะบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมี
หนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวน บุคคลไวใหไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจยั โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐตาม มาตรา 26
วรรคหนึ่ง เพือ่ การตรวจดูคณ
ุ คาในการ เก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดง การเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสาร
นั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปดเผยตอเฉพาะ
แพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ไดถากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หนวยงานของรัฐตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงคจะเก็บรักษาหรือ
มีอายุครบกําหนดเวลา คือ ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ป หรือตามมาตรา
15 เมื่อครบ กําหนด 20 ป นับตั้งแตวนั ที่เสร็จสิ้น การจัดใหมีขอมูลขาวสารใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพือ่ คัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควากําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐ ยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชน
ในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศกึ ษา คนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมาย
เหตุแหงชาติกรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่ง

ขยายเวลา กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสัง่ การขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะ
กําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการ ขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา (มาตรา 26)
4.14 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐตอง ยินยอมใหคณะกรรมการหือผูซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของคนไดไมวาจะ
เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2)

5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชนพ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานทาง วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการและคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขัอมูลขาวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเขาตรวจดูขอ มูลขาวสารของราชการ
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ไดคนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้
เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)"คนตางดาว" หมายความวา บุคคล
ธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมี ถิ่นที่อยูในประเทศไทยและนิติบุคคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มที นุ เกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผู
ถือใหถือวาใบหุนนัน้ คนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน
คนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรค 1 ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นใหถือ
วาผูจัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนได

คนควาตามมาตรา 26 แลว โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารที่ ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจได
ตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกีย่ วกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตอง
ใหกับบุคคลนัน้ หรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาวคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือ
เจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการของขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกลาว มาตรา 24 เกี่ยวกับการใหความยินยอมให
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของคนเปดเผยขั้อมูลตอ หนวยงานของรัฐ
แหงอื่นหรือผูอื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เปนจริง รวมที้งมีสิทธิ
อุทธรณในกรณีที่เจาหนาทีข่ องรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนี้
(มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการรองเรียนผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7
หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแก
ตนตามมาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฎิบัตติ าม พระราชบัญญัตนิ ี้หรือปฎิบัติหนาที่ลา ชา หรือเห็น
วาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนี้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15
หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนเปลงหรือลบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําตคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผู
นั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินจิ ฉัยการ เปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ไดรบั
แจงนัน้ โดยยืน่ คําอุทธรณตอคณะกรรมการ (มาตรา 18)แตถาอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารใหตรวจตามที่มีคําขอ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการไมวา
กรณีใดๆใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไวกับขอมูล
ขาวสารสวนทีเ่ กี่ยวของ

6. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่
ปฎิบัติงานเกีย่ วกับงานธุรการและวิชาการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและ
คณะกรรมการการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับ หนวยงานของรัฐและให
คําปรึกษาแกเอกชนเกีย่ วกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ

7.คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการรสํานักขาว
กรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแตขาราชการของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึง่ เปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขา
7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ
หนวยงานของรัฐในการปฎิบตั ิตาม พระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรบั คําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรือ่ งรองเรียนตามมาตรา13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฎิบิตตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) ปฎิบัติหนาที่อนื่ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)
7.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
นับแตวันที่ไดรับ แตงตั้งผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได (มาตรา 29)

7.4 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุตซิ ึ่งไดรับแตงตัง้ ตามมาตรา
27 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฎิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมการวินิฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือ
พยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได (มาตรา 32)
7.7 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฎิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณี
ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตาม
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการ ตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของ
ไดและแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐตองยินยอม
ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองของ คนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมกต็ าม (มาตรา 13)
7.8 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฎิบัติงายอยางใดอยางหนึง่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา
34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดแตตอ งแสดงเหตุผลและรวม
เวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2)

8.คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
8.1 ใหมคี ณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสมซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาทีพ่ ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง
มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา
17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25การแตงตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยจองมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชนความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา 35)
8.2 คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่งๆประกอบดวยบุคคลตามความ
จําเปนแตตองไมนอยกวา สามคนและใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฎิบัติหนาที่เปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการในกรณีพจิ ารณา เกีย่ วกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด
กรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณา
ดวยไมไดกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ ไมได
(มาตรา 36)
8.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชีย่ วชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
แตละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนทีส่ ุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีขอสังเกต เสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของปฎิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ไดให
นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ 7.9 มาใชบังคับแตการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)
8.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา วิธีพจิ ารณา
และวินิจฉัย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 38) ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 เกีย่ วกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ป นับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพนตําแหนง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาใหถอยคํา
หรือสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวใช
บังคับกับคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

9.บทกําหนดโทษ
9.1 ผูใดไมปฎิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกิน หาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)
9.2 ผูใดฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 41)

10.บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการที่
เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอ มูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง
หรือจัดใหมีขอ มูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเพื่อ ประชาชนเขาตรวจดูไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42)
10.2 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. 2517 ในสวนทีเ่ กี่ยวกับขอมูล
ขาวสารของราชการ ยังคงใช บังคับตอไปได เทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนด เปนอยางอื่น (มาตรา 43)

