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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะ
ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให
มั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครอง
สิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอม อีกประการหนึ่ง
3. ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆไมวาการสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย
ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
3.1 ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยเปนการทั่วไป
1.

ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้น โดยมีสภาพ
อยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ
นั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวแลว (มาตรา 7)
3.1.2 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใด
ไมไดเวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร (มาตรา 8)
3.1.3 ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือ หรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธป
ี ฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ
รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)
3.1.4 ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)
3.1.5 ขอมูลขาวสารที่คัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัติศาสตร) ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยราชการของรัฐ
ไมประสงคจะเก็บรักษาไวหรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20
ป นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนศึกษาคนควา (มาตรา 26)
3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นไดเชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา 4)
บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (มาตรา 21)
3.3 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
3.3.1 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมได ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได (มาตรา 14)
3.3.2 ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผย โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตาม กฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะและประโยชนของประชาชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การ
ปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผย
ตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใด และเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร ของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับ
สายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
3.1.1

4.

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล
เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบอาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวาผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา 4)
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
4.1 หนวยงานของรัฐตองจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูแลวแตกรณี
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42 วรรค 2)
4.2 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมและจัดใหมีขอมูล
ขาวสารดังกลาวไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7)
4.3 หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการก็ไดในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น (มาตรา 9)
4.4 หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไวใหประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให
ประชาชนไดคนควา ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นจะขอจํานวนมากหรือ
บอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและถาขอมูลขาวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายไดงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจัดทําสําเนาอยางหนึง่ อยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหขางตนตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหไดมิใชเปน การตองไป
จัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหมเวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่ บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐ
จะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได บทบัญญัตินี้ไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอหาก
เปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา 11)
4.5 หนวยงานของรัฐตองแนะนําใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงาน สวนกลางหรือสวน
สาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหไปยื่นคําขอ ตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปน ขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุการหาม
เปดเผยไวใหสงคําขอใหหนวยงานของรัฐผูทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป (มาตรา 12)
4.6 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ก็ไดโดย
คํานึงถึงการปฏิบตั ิหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน ที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม อาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับ การฟองคดี การ
ปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไป เปดเผยตอ
ผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดแตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสาย
การบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธี
รักษามิให รั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)
4.7 เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงให
ผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กาํ หนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานไดซึ่งตอง ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจง

ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิ
คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคาน ทราบโดยไมชักชา ใน
กรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพน กําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา
18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี (มาตรา 17)
4.8 การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิด หากเปนการกระทําโดย
สุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบมาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไป หรือเฉพาะแก
บุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่น ของบุคคล และคําสั่งนั้นได
กระทําโดยสมควรแตเหตุในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารขางตนไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกลาว (มาตรา 20)
4.9 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลตองปฏิบัติเกีย
่ วกับ การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกีย
่ วของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิง
่ ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรง ของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารตามความเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปน
ผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบ ลวงหนา หรือพรอมกับการขอขอมูล
ถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลปกติ และกรณี ที่ขอ ขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมี
กฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ ขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบ
ขอมูลขาวสารนั้นไดเวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ (มาตรา 21)
"บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (มาตรา 21)
4.10 สํานักขาวกรองแหงชาติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหงอื่นตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู ในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งการเปดเผย ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว (มาตรา 22)
4.11 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือ ผูอื่น โดยปราศจาก
ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายใตวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมี หนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวน บุคคลไวให
ไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการ เก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดี
ประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลทีม
่ ีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทําบัญชี

แสดง การเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)
4.12 เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยรายงานการแพทยที่เกีย
่ วกับบุคคลใดจะเปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ไดถากรณีมีเหตุอัน
สมควร (มาตรา 25 วรรค 2)
4.13 หนวยงานของรัฐตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ ขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ป หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กําหนด 20 ป นับตั้งแตวันที่เสร็จสิ้น การจัดใหมีขอมูลขาวสารใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐ ยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดให
ประชาชนไดศึกษา คนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลา กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการ
ขยายเวลานั้นใหกาํ หนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการ ขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา (มาตรา 26)
4.14 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข
่ องรัฐตอง ยินยอมใหคณะกรรมการหือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2)
5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน
พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
5.1 สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนหนวยงานทาง วิชาการและ
ธุรการใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 6)
5.2 สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ
ราชการ ตามมาตรา 9 ได
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมี ถิ่นที่อยูในประเทศไทยและนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
นิติบุคคลตามวรรค 1 ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือ
เจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว (มาตรา 4)
5.3 สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให ประชาชนเขา
ตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารที่ ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจได
ตามสมควร (มาตรา 11)
5.4 สิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับบุคคลนั้นหรือผูกระทําแทนไดตรวจดูหรือไดรับสําเนา
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
5.5 สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับ
การขอขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกลาว มาตรา 24 เกี่ยวกับการใหความยินยอมให
หนวยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนเปดเผยขอมูลตอ หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ ื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการ
ไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เปนจริง รวมทั้งมีสิทธิ
อุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่ง ไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
5.6 สิทธิในการรองเรียนผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูได
ตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาทีล่ าชา หรือเห็น
วาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
5.7 สิทธิในการอุทธรณในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคํา
คัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 15 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ (มาตรา 18)

แตถาอุทธรณคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรวจตามที่มีคําขอ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ วินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการไมวากรณีใดๆใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอให
หนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของคนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของ
6. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการ
ใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับ หนวยงานของรัฐและให
คําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
7. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
7.1 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแตขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขา 7.2
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)
7.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับ แตงตั้งผูที่พนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับแตงตั้งใหมได (มาตรา 29)
7.4 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา
30)
7.5 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)
7.6 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได (มาตรา 32)
7.7 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคําขอไมเชื่อวา
เปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการ ตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่
เกี่ยวของไดและแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา 13)
7.8 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความ
ในมาตรา 31 มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีมีเหตุจําเปนใหขยาย
เวลาออกไปไดแตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2)
8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
8.1 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอ ของคณะกรรมการ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา

และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสาร
ของราชการ เชนความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา 35)
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่งๆประกอบดวยบุคคลตามความจําเปนแตตองไมนอยกวา สามคนและใหขาราชการ
ที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาทีเ่ ปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐ
แหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ ไมได (มาตรา 36)
8.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีขอสังเกต เสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ใหนําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือขอ 7.9 มาใชบังคับแตการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม (มาตรา 37)
8.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ป นับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพนตําแหนง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และ
บทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
9. บทกําหนดโทษ
9.1 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน หาพันบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (มาตรา 40)
9.2 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 41)
10. บทเฉพาะกาล
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเพื่อ ประชาชนเขาตรวจดูไดแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา 42)
10.2 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใช บังคับตอไปได เทาที่
ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนด เปนอยางอื่น (มาตรา 43)
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