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1. สิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิได*รับทราบข*อมูล หรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนท*องถิ่น เว*นแตการเป3ดเผย
ข*อมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนได*เสีย อันพึงได*รับความคุ*มครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตย การให*ประชาชนมีโอกาสกว*างขวางในการได*รับข*อมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ
ของรัฐเป<นสิ่งจําเป<น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช*สิทธิทางการเมืองได*โดยถูกต*องกับความจริง
อันเป<นการสงเสริมให*มีความเป<นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดให*ประชาชนมีสิทธิได*รู*ข*อมูลขาวสาร
ของราชการ โดยมีข*อยกเว*นอันไมต*องเป3ดเผยที่แจ*งชัดและจํากัดเฉพาะข*อมูลขาวสารที่หากเป3ดเผยแล*วจะเกิดความ
เสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน?ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให*มั่นคงและจะ
ยังผลให*ประชาชนมีโอกาสรู*ถึงสิทธิหน*าที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปAกรักษาประโยชน?ของตนประการหนึ่งกับ
สมควรคุ*มครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว ข*องกับข*อมูลขาวสารของราชการไปพร*อม อีกประการหนึ่ง
3. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
"ข*อมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายให*รู*เรื่องราวข*อเท็จจริง ข*อมูลหรือสิ่งใดๆไมวาการสื่อความหมาย
นั้น จะทําได*โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะได*จัดทําไว*ในรูปของเอกสาร แฟEม รายงาน
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถายฟ3ล?ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร?หรือวิธีอื่น
ใดที่ทําให*สิ่งที่บันทึกไว*ปรากฏได*
"ข*อมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ข*อมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ของรัฐ ไมวาจะเป<นข*อมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข*อมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ข*อมูลขาวสารที่ต*องเป3ดเผยเป<นการทั่วไป
3.1.1 ข*อมูลขาวสารที่ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร*างและการจัดองค?กรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(2) สรุปอํานาจหน*าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับข*อมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข*อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่
จัดให*มีขึ้น โดยมีสภาพอยางกฎเพื่อให*มีผลเป<นการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวข*อง

-2(5) ข*อมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข*อมูลขาวสารใดที่ได*มีการจัดพิมพ?เพื่อให*แพรหลายตามจํานวนพอสมควรแล*ว ถ*ามีการลงพิมพ?ใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอ*างอิงถึงสิ่งพิมพ?นั้นก็ให*ถือวาเป<นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวแล*ว (มาตรา 7)
3.1.2 ข*อมูลขาวสารที่ต*องลงพิมพ?ตามมาตรา 7 (4) ถ*ายังไมได*ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช*บังคับ
ในทางที่ไมเป<นคุณแกผู*ใดไมได*เว*นแตผู*นั้นจะได*รู*ถึงข*อมูลขาวสารนั้นตามความเป<นจริงมากอนแล*วเป<นเวลาพอสมควร
(มาตรา 8)
3.1.3 ข*อมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐต*องจัดไว*ให*ประชาชนเข*าตรวจดู ตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด ได*แก
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแย*งและคําสั่งที่เกี่ยวข*องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเข*าขายต*องลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปMที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน*าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ?ที่ได*มีการอ*างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป<นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให*ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข*อเท็จจริงหรือข*อมูลขาวสารที่นํามาใช*ในการพิจารณาไว*ด*วย
(8) ข*อมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ข*อมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข*อมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา
11)
3.1.5 ข*อมูลขาวสารที่คัดเลือกไว*ให*ประชาชนศึกษาค*นคว*า (เอกสารประวัติศาสตร?) ได*แก ข*อมูลขาวสารของ
ราชการที่หนวยราชการของรัฐไมประสงค?จะเก็บรักษาไว*หรือข*อมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ
75 ปM และข*อมูลขาวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปM นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดให*มีข*อมูลขาวสารนั้น ให*
หนวยงานของรัฐสงมอบให*แกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาเพื่อให*ประชาชนศึกษาค*นคว*า (มาตรา 26)
3.2 ข*อมูลขาวสารของราชการที่เป3ดเผยเป<นการเฉพาะ ข*อมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ข*อมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน
บรรดาที่มีชื่อของผู*นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให*รู*ตัวผู*นั้นได*เชน ลายพิมพ?นิ้วมือ แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถาย และให*หมายความรวมถึงข*อมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู*ที่ถึงแกกรรมแล*ว
ด*วย (มาตรา 4)
บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศ
ไทย (มาตรา 21)
3.3 ข*อมูลขาวสารที่ไมต*องเป3ดเผย
3.3.1 ข*อมูลขาวสารของราชการที่เป3ดเผยไมได* ข*อมูลขาวสารของราชการที่อาจกอให*เกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริย?จะเป3ดเผยมิได* (มาตรา 14)
3.3.2 ข*อมูลขาวสารของราชการที่เจ*าหน*าที่หรือหนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให*เป3ดเผย โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ

-3หน*าที่ตาม กฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน?สาธารณะและประโยชน?ของประชาชนที่เกี่ยวข*องประกอบกัน
(1) การเป3ดเผยจะกอให*เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ?ระหวางประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเป3ดเผยจะทําให*การบังคับใช*กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค?ได*ไมวาจะ
เกี่ยวกับการฟEองคดี การปEองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู*แหลงที่มาของข*อมูลขาวสาร
หรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ รายงานข*อเท็จจริงหรือข*อมูลขาวสารที่นํามาใช*ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเป3ดเผยจะกอให*เกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย?หรือข*อมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเป3ดเผยจะเป<นการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ข*อมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ*มครองมิให*เป3ดเผยหรือข*อมูลขาวสารที่มีผู*ให*มาโดยไมประสงค?ให*ทาง
ราชการนําไป เป3ดเผยตอผู*อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได*แตต*องระบุไว*ด*วยวาที่เป3ดเผยไมได*
เพราะเป<นข*อมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให*ถือวาการมีคําสั่งเป3ดเผยข*อมูลขาวสาร ของราชการเป<น
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ*าหน*าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผู*ขออาจอุทธรณ?ตอคณะกรรมการ วินิจฉัย
การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารได*ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
4. หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนท*องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค?กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เจ*าหน*าที่ของรัฐ" หมายความวาผู*ซึ่งปฏิบัติงานให*แกหนวยงานของรัฐ (มาตรา 4)
หนวยงานของรัฐและเจ*าหน*าที่ของรัฐจะต*องดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
4.1 หนวยงานของรัฐต*องจัดพิมพ?หรือจัดให*มีข*อมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว*เพื่อให*ประชาชน
เข*าตรวจดูแล*วแตกรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่คณะกรรมการจะได*กําหนด (มาตรา 42 วรรค 2)
4.2 หนวยงานของรัฐต*องสงข*อมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษา และ
รวบรวมและจัดให*มีข*อมูลขาวสารดังกลาวไว*เผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ
แหงนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการวางหลักเกณฑ?เรียกคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต*องของข*อมูลขาวสารของราชการก็ได*ในการนี้ให*คํานึงถึงการ
ชวยเหลือผู*มีรายได*น*อยประกอบด*วย ทั้งนี้เว*นแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว*เป<นอยางอื่น (มาตรา 9)
4.4 หนวยงานของรัฐต*องจัดหาข*อมูลขาวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว*ให*
ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให*ประชาชนได*ค*นคว*า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข*าใจได*ตามสมควรให*ผู*ขอภายใน
เวลาอันสมควร เว*นแตผู*นั้นจะขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและถ*าข*อมูลขาวสารของราชการ
นั้นมีสภาพอาจบุบสลายได*งาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให*หรือจะจัดทําสําเนาอยางหนึ่งอยางใด
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ข*อมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาให*ข*างต*นต*องเป<นข*อมูลขาวสารที่มีอยูแล*วในสภาพที่พร*อมจะ
ให*ได*มิใชเป<น การต*องไปจัดทํา วิเคราะห? จําแนก รวบรวม หรือจัดให*มีขึ้นใหมเว*นแตเป<นการแปรสภาพเป<นเอกสาร
จากข*อมูลขาวสารที่ บันทึกไว*ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร? หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการกําหนด แตถ*าหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชน?ทางการค*า และเป<น
เรื่องที่จําเป<นเพื่อปกปEองสิทธิเสรีภาพสําหรับผู*นั้นหรือเป<นเรื่องที่จะเป<นประโยชน?แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะ
จัดหาข*อมูลขาวสารนั้นให*ก็ได* บทบัญญัตินี้ไมเป<นการห*ามหนวยงานของรัฐที่จะจัดให*มีข*อมูลขาวสารของราชการใดขึ้น
ใหมให*แกผู*ร*องขอหากเป<นการสอดคล*องด*วยอํานาจหน*าที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแล*ว
ให*นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช*บังคับแกการจัดหาข*อมูลขาวสารให*ตามมาตรานี้โดย
อนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หนวยงานของรัฐต*องแนะนําให*ผู*ขอข*อมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูในความควบคุมดูแลของ
หนวยงาน สวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็
ตาม ให*ไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข*อมูลขาวสารนั้นโดยไมชักช*า
ถ*าหนวยงานของรัฐผู*รับคําขอเห็นวาข*อมูลขาวสารที่มีคําขอเป<น ข*อมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหง
อื่น และได*ระบุการห*ามเป3ดเผยไว*ให*สงคําขอให*หนวยงานของรัฐผู*ทําข*อมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
(มาตรา 12)
4.6 หนวยงานของรัฐหรือเจ*าหน*าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้ก็ได*โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน*าที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชน?สาธารณะ และประโยชน?
ของเอกชน ที่เกี่ยวข*องประกอบกัน
(1) การเป3ดเผยจะกอให*เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ?ระหวางประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเป3ดเผยจะทําให*การบังคับใช*กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค?ได*ไมวาจะ
เกี่ยวกับ การฟEองคดี การปEองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู*แหลงที่มาของข*อมูลขาวสาร
หรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข*อเท็จจริง หรือข*อมูลขาวสารที่นํามาใช*ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเป3ดเผยจะกอให*เกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย?หรือข*อมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเป3ดเผยจะเป<นการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ข*อมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ*มครองมิให*เป3ดเผย หรือข*อมูลขาวสารที่มีผู*ให*มาโดยไมประสงค?ให*ทาง
ราชการนําไป เป3ดเผยตอผู*อื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได*แตต*องระบุไว*ด*วยวาที่เป3ดเผยไมได*
เพราะเป<นข*อมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให*ถือวาการมีคําสั่งเป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการเป<น
ดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ*าหน*าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผู*ขออาจอุทธรณ?ตอ คณะกรรมการวินิจฉัย
การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารได*ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
เพื่อให*เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติวาข*อมูลขาวสารของราชการจะเป3ดเผยตอบุคคลใดได*หรือไมภายใต*เงื่อนไข
เชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิให* รั่วไหลให*หนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ*มครองข*อมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาด*วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)

-54.7 เจ*าหน*าที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน?ได*เสียของผู*ใด
ให*เจ*าหน*าที่ของรัฐแจ*งให*ผู*นั้นเสนอคําคัดค*านภายในเวลาที่กําหนด แตต*องให*เวลาอันสมควรที่ผู*นั้นอาจเสนอคํา
คัดค*านได*ซึ่งต*อง ไมน*อยกวาสิบห*าวันนับแตวันที่ได*รับแจ*ง
ผู*ที่ได*รับแจ*งตามวรรคหนึ่ง หรือผู*ที่ทราบวาการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน?
ได*เสียของตน มีสิทธิคัดค*านการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารนั้นได*โดยทําเป<นหนังสือถึงเจ*าหน*าที่ของรัฐผู*รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดค*าน เจ*าหน*าที่ของรัฐผู*รับผิดชอบต*องพิจารณาคําคัดค*านและแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*คัดค*าน
ทราบโดยไมชักช*า ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟAงคําคัดค*านเจ*าหน*าที่ของรัฐจะเป3ดเผยข*อมูลขาวสารนั้นมิได*จนกวาจะลวง
พ*น กําหนดเวลาอุทธรณ?ตามมาตรา
18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารได*มีคําวินิจฉัยให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารนั้นได*แล*วแต
กรณี (มาตรา 17)
4.8 การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารใดแม*จะเข*าขายต*องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให*ถือวาเจ*าหน*าที่ของรัฐไมต*องรับผิด
หากเป<นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ข*อมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถ*าเจ*าหน*าที่ของรัฐได*ดําเนินการโดยถูกต*องตามระเบียบมาตรา 16
(2) ข*อมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถ*าเจ*าหน*าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให*เป3ดเผยเป<น
การทั่วไป หรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชน?อันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชน?สาธารณะ หรือชีวิต รางกาย
สุขภาพ หรือประโยชน?อื่น ของบุคคล และคําสั่งนั้นได*กระทําโดยสมควรแตเหตุในการนี้จะมีการกําหนดข*อจํากัดหรือ
เงื่อนไขในการใช*ข*อมูลขาวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได*
การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารข*างต*นไมเป<นเหตุให*หนวยงานของรัฐพ*นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีใน
กรณีดังกลาว (มาตรา 20) 4.9 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข*อมูลขาวสารสวนบุคคลต*องปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
จัดระบบข*อมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ต*องจัดให*มีระบบข*อมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวข*องและจําเป<นเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐให*สําเร็จ ตามวัตถุประสงค?เทานั้น และยกเลิกการจัดให*มีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเป<น
(2) พยายามเก็บข*อมูลขาวสารโดยตรงจากเจ*าของข*อมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน?ได*
เสียโดยตรง ของบุคคลนั้น
(3) จัดให*มีการพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก*ไขให*ถูกต*องอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข*อมูลไว*
(ข) ประเภทของระบบข*อมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช*ข*อมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูข*อมูลขาวสารของเจ*าของข*อมูล
(จ) วิธีการขอให*แก*ไขเปลี่ยนแปลงข*อมูล
(ฉ) แหลงที่มาของข*อมูล
(4) ตรวจสอบแก*ไขข*อมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบให*ถูกต*องอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให*แกระบบข*อมูลขาวสารตามความเหมาะสมเพื่อปEองกันมิให*มีการนําไปใช*โดย
ไมเหมาะสม หรือเป<นผลร*ายตอเจ*าของข*อมูล
ในกรณีที่เก็บข*อมูลขาวสารโดยตรงจากเจ*าของข*อมูลหนวยงานของรัฐต*องแจ*งให*เจ*าของ ข*อมูลทราบ ลวงหน*า
หรือพร*อมกับการขอข*อมูลถึงวัตถุประสงค?ที่จะนําข*อมูลมาใช*ลักษณะการใช*ข*อมูลปกติ และกรณี ที่ขอ ข*อมูลนั้นเป<น
กรณีที่อาจให*ข*อมูลได*โดยความสมัครใจหรือเป<นกรณีมีกฎหมายบังคับ

-6หนวยงานของรัฐต*องแจ*งให*เจ*าของ ข*อมูลทราบในกรณีมีการให*จัดสงข*อมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป<น
ผลให*บุคคลทั่วไปทราบข*อมูลขาวสารนั้นได*เว*นแตเป<นไปตามลักษณะการใช*ข*อมูลตามปกติ (มาตรา 21)
"บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 สํานักขาวกรองแหงชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหงอื่นตาม ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ? วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให*นํา
บทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช*บังคับกับข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู ในความควบคุมดูแลของ
หนวยงานดังกลาวก็ได*
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ต*องเป<นหนวยงานของรัฐ ซึ่งการเป3ดเผย ประเภทข*อมูล
ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป<นอุปสรรคร*ายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว
(มาตรา 22)
4.11 หนวยงานของรัฐจะเป3ดเผยข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่น
หรือ ผู*อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป<นหนังสือของเจ*าของข*อมูลที่ให*ไว*ลวงหน*า หรือในขณะนั้นมิได* เว*นแตเป<นการ
เป3ดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจ*าหน*าที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใช*ตามอํานาจหน*าที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
(2) เป<นการใช*ข*อมูลตามปกติภายใต*วัตถุประสงค?ของการจัดให*มีระบบข*อมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานด*านการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมี หน*าที่ต*องรักษาข*อมูล
ขาวสารสวน บุคคลไว*ให*ไมให*เป3ดเผยตอไปยังผู*อื่น
(4) เป<นการให*เพื่อประโยชน?ในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําให*รู*วาเป<นข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดู
คุณคาในการ เก็บรักษา
(6) ตอเจ*าหน*าที่ของรัฐเพื่อการปEองกันการฝSาฝTนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการ
ฟEองคดี ไมวาเป<นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป<นการให*ซึ่งจําเป<นเพื่อการปEองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจ*าหน*าที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข*อเท็จจริง
ดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเป3ดเผยข*อมูลขาวสารสวนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8)
และ (9) ให*มีการจัดทําบัญชีแสดง การเป3ดเผยกํากับไว*กับข*อมูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจ*าหน*าที่ของรัฐจะเป3ดเผยรายงานการแพทย?ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเป3ดเผยตอเฉพาะแพทย?ที่บุคคลนั้นมอบหมาย
ก็ได*ถ*ากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หนวยงานของรัฐต*องสงมอบข*อมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงค?จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ
ข*อมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปM หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กําหนด 20 ปM นับตั้งแตวันที่
เสร็จสิ้น การจัดให*มีข*อมูลขาวสารให*หอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว*ให*ประชาชนได*ศึกษาค*นคว*า
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปได*ในกรณีดังตอไปนี้
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จัดเก็บและจัดให*ประชาชนได*ศึกษา ค*นคว*าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวาข*อมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเป3ดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับไว*เป<นการ
เฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให*กําหนดระยะเวลาไว*ด*วย แตจะกําหนดเกินคราวละห*าปMไมได*
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให*มีการ ขยายระยะเวลาไมเป3ดเผยจนเกินความจําเป<นให*เป<นไปตาม หลักเกณฑ?และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให*ใช*บังคับกับข*อมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให*
หนวยงานของรัฐหรือเจ*าหน*าที่ ของรัฐจะต*องทําลายหรืออาจทําลายได*โดยไมต*องเก็บรักษา (มาตรา 26)
4.14 หนวยงานของรัฐหรือเจ*าหน*าที่ของรัฐต*อง ยินยอมให*คณะกรรมการหือผู*ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข*า
ตรวจสอบข*อมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได*ไมวาจะเป<นข*อมูลขาวสารที่เป3ดเผยได*หรือไมก็ตาม (มาตรา
33 วรรค 2)
5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน
พ.ร.บ. นี้ได*กําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป<น
หนวยงานทาง วิชาการและธุรการให*แกคณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เป3ดเผยข*อมูลขาวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเข*าตรวจดูข*อมูลขาวสารของราชการ
บุคคลไมวาจะมีสวนได*เสียเกี่ยวข*องหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเข*าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกต*องของข*อมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได*
คนตางด*าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให*เป<นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)
"คนตางด*าว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมี ถิ่นที่อยูในประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือห*างหุ*นสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป<นของคนตางด*าว ใบหุ*นชนิดออกให*แกผู*ถือให*ถือวาใบหุ*นนั้นคน
ตางด*าวเป<นผู*ถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป<นคนตางด*าว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค?เพื่อประโยชน?ของคนตางด*าว
(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู*จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป<นคนตางด*าว
นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ*าเข*าไปเป<นผู*จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให*ถือวาผู*จัดการหรือ
กรรมการหรือสมาชิกหรือเจ*าของทุน ดังกลาวเป<นคนตางด*าว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอข*อมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากข*อมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษาแล*ว หรือ
ที่จัดไว*ให* ประชาชนเข*าตรวจดูได*แล*ว หรือที่มีการจัดให*ประชาชนได*ค*นคว*าตามมาตรา 26 แล*ว โดยคําขอนั้นได*ระบุ
ข*อมูลขาวสารที่ ต*องการในลักษณะที่อาจเข*าใจได*ตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะได*รู*ถึงข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะต*องให*กับบุคคลนั้นหรือผู*กระทําแทน
ได*ตรวจดูหรือได*รับสําเนาข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผู*เยาว? คนไร*ความสามารถ คนเสมือนไร*ความสามารถ หรือเจ*าของข*อมูลที่ถึงแกกรรม
ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข*อมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจ*งข*อมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคล
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เป3ดเผยข*อมูลตอ หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผู*อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได*รู*ข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตน การขอให*แก*ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข*อมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกต*องตามที่เป<นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ?ใน
กรณีที่เจ*าหน*าที่ของรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแก*ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข*อมูลขาวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการร*องเรียนผู*ใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ?ข*อมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัดข*อมูลขาวสารไว*
ให*ประชาชนตรวจดูได*ตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาข*อมูลขาวสารให*แกตนตามมาตรา 11 หรือฝSาฝTนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน*าที่ลาช*า หรือเห็นวาตนไมได*รับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผู*นั้นมีสิทธิ
ร*องเรียน ตอคณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการ เว*นแตเป<นเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสาร
ตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟAงคําคัดค*านตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแก*ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข*อมูลขาวสารสวน
บุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณ?ในกรณีที่เจ*าหน*าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15
หรือมีคําสั่งไมรับฟAงคําคัดค*านของผู*มีประโยชน?ได*เสียตามมาตรา 17 ผู*นั้นอาจอุทธรณ?ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เป3ดเผยข*อมูลขาวสารภายใน 15 วัน นับแตวันที่ได*รับแจ*งนั้น โดยยื่นคําอุทธรณ?ตอคณะกรรมการ (มาตรา 18)
แตถ*าอุทธรณ?คําสั่งไมแก*ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข*อมูลขาวสารให*ตรวจตามที่มีคําขอ ผู*นั้นมีสิทธิอุทธรณ?ตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ได*รับแจ*งโดยยื่นคําอุทธรณ?ตอ
คณะกรรมการไมวากรณีใดๆให*เจ*าของข*อมูลมีสิทธิร*องขอให*หนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไว*กับข*อมูล
ขาวสารสวนที่เกี่ยวข*อง
6.สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักคณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน*าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานธุรการและวิชาการให*แกคณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูล
ขาวสาร ประสานงานกับ หนวยงานของรัฐและให*คําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
7. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการข*อมูลขาวสารของราชการ ประกอบด*วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป<นประธาน ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ? ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย? เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการข*าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผู*แทนราษฎร ผู*อํานวยการสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ ผู*อํานวยการสํานัก งบประมาณ และผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกเก*าคนเป<นกรรมการ
ให*ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแตข*าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป<นเลขานุการ และอีกสอง
คนเป<นผู*ชวยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอํานาจหน*าที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและให*คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ*าหน*าที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัตินี้
(2) ให*คําปรึกษาแกเจ*าหน*าที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได*รับคํา
ขอ

-9(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนตามมาตรา13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป<นครั้งคราวตามความเหมาะสม
แตอยางน*อยปMละหนึ่งครั้ง
(6) ปฏิบัติหน*าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)
7.3 กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งได*รับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปMนับแตวันที่ได*รับ แตงตั้งผู*
ที่พ*นจากตําแหนงแล*วอาจได*รับแตงตั้งใหมได* (มาตรา 29)
7.4 นอกจากการพ*นจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งได*รับแตงตั้งตามมาตรา 27 พ*นจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให*ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหน*าที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(4) เป<นบุคคลล*มละลาย
(5) เป<นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ
(6) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให*จําคุก เว*นแตเป<นโทษสําหรับความผิดที่ได*กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไมน*อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป<น
องค?ประชุม
ให*ประธานกรรมการเป<นประธานในที่ประชุม ถ*าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหน*าที่ได* ให*
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ*าคะแนน
เสียงเทากัน ให*ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป<นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ให*คณะกรรมการ มีอํานาจเรียกให*บุคคลใดมาให*ถ*อยคําหรือให*สงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณาได* (มาตรา 32)
7.7 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีข*อมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเป<นกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา
25 ถ*าผู*มีคําขอไมเชื่อวาเป<นความจริงและร*องเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให*คณะกรรมการมีอํานาจเข*า
ดําเนินการ ตรวจสอบข*อมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวข*องได*และแจ*งผลการตรวจสอบให*ผู*ร*องเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจ*าหน*าที่ ของรัฐต*องยินยอมให*คณะกรรมการหรือผู*ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข*า
ตรวจสอบข*อมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได*ไมวาจะเป<นข*อมูลขาวสารที่เป3ดเผยได*หรือไมก็ตาม (มาตรา
13)
7.8 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได*และให*นําความในมาตรา 31 มาใช*บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต*องพิจารณาให*แล*วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได*รับคําร*องเรียน ใน
กรณีมีเหตุจําเป<นให*ขยายเวลาออกไปได*แตต*องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล*วต*องไมเกิน 60 วัน (มาตรา 13
วรรค 2)

-108. คณะกรรมการวินิจฉัยการเป9ดเผยขอมูลขาวสาร
8.1 ให*มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
ข*อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหน*าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ?คําสั่งมิให*เป3ดเผยข*อมูลขาวสารตามมาตรา 14
หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไมรับฟAงคําคัดค*านตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแก*ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข*อมูลขาวสารสวน
บุคคลตามมาตรา 25
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ให*แตงตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด*านของข*อมูลขาวสารของราชการ เชนความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช*
กฎหมาย (มาตรา 35)
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารคณะหนึ่งๆประกอบด*วยบุคคลตามความจําเป<นแตต*องไมน*อยกวา
สามคนและให*ข*าราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหน*าที่เป<นเลขานุการและผู*ชวยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข*อมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารซึ่ง
มาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเข*ารวมพิจารณาด*วยไมได*
กรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสาร จะเป<นเลขานุการหรือผู*ชวยเลขานุการ ไมได* (มาตรา 36)
8.3 ให*คณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณ?ให*คณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสาร โดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด*านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารแตละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
คณะกรรมการได*รับคําอุทธรณ?
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารให*เป<นที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีข*อสังเกต
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อให*หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวข*องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได*
ให*นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข*อ 7.9 มาใช*บังคับแตการพิจารณาอุทธรณ?ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เป3ดเผยข*อมูลขาวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)
8.4 อํานาจหน*าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารแตละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให*เป<นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให*นําบทบัญญัติมาตรา 29
เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปM นับแตวันที่ได*รับแตงตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพ*นตําแหนง มาตรา 32
เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาให*ถ*อยคําหรือสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวใช*บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเป3ดเผยข*อมูลขาวสารโดยอนุโลม
9. บทกําหนดโทษ
.1 ผู*ใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต*องระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
ห*าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 40)
9.2 ผู*ใดฝSาฝTนหรือไมปฏิบัติตามข*อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ*าหน*าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต*องระวางโทษจําคุกไม
เกิน หนึ่งปM หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 41)
10. บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให*ใช*บังคับกับข*อมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ
ให*หนวยงานของรัฐจัดพิมพ?ข*อมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให*มีข*อมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว*เพื่อ ประชาชนเข*า

-11ตรวจดูได*แล*วแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่คณะกรรมการจะได*กําหนด (มาตรา 42)
10.2 ให*ระเบียบวาด*วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับข*อมูลขาวสารของราชการ ยังคง
ใช* บังคับตอไปได* เทาที่ไมขัดหรือแย*งตอพระราชบัญญัตินี้ เว*นแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะได*
กําหนด เป<นอยางอื่น (มาตรา 43)

