


 

 

ค ำน ำ 

 หลั งจากที่ ส านักงานคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ  
ได้จัดท าหนังสือ “คู่มือสิทธิประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ            
พ.ศ. ๒๕๔๐” เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอบรม 
ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ผลคือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ผู้รับน าไปใช้
ประกอบการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ต่อให้ผู้อ่ืน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ที่ต้องการผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารของหน่วยงาน
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตนเอง   
และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็ต้องรับทราบถึงสิทธิของประชาชนที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับนี้ 
ซึ่งมีส่วนที่ต้องปฏิบัติหลายประการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีค าสั ่ง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ และการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย จึงต้องปฏิบัติงาน  
ในหน้ าที่ ใ ห้ ถู กต้ อง บริ หารงานให้มี ความโปร่ งใสมากขึ้ น ภายใต้หลั กการ  
“โปร่งใส ตรวจสอบได้”  

 หนังสือ “คู่มือ การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เล่มนี้  ยั งคงมี เนื้ อหาง่ ายในการอ่าน 
และท าความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้าใจ “หลัก” ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
และเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น จึงได้น ามติคณะรัฐมนตรี ประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้มาลงไว้ให้ด้วย จึงขอฝากหนังสือเล่มนี้ 
เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยู่คู่โต๊ะท างาน และที่บ้านของท่าน                   

                   ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
         มิถุนายน ๒๕๖๑   
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พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ คืออะไร 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รองรับสิทธิได้รู้ (Right to Know) 
ของประชาชน โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องการรู้ เพื่อให้ประชาชนทุกคน 
มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้มากขึ้น รวมทั้งได้รับ 
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล  
ของหน่วยงานของรัฐด้วย จึงมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
ต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร คืออะไร 

 คื อ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า มค ร อบ ค ร อ ง ห รื อ ค ว บคุ มดู แ ล 
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ  
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
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บทที่ ๑ 

สิทธิของประชำชนในกำรเข้ำถงึข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 สิทธิต้องรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ที่หน่วยงานของรัฐต้องน าลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙  จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของหน่วยงาน ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก 

 สิทธิขอข้อมูลข่ าวสารตามมาตรา ๑๑  ประชาชนทั่ ว ไปสามารถ 
มีค าขอข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เข้าใจได้เป็นหนังสือ โดยไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น 

 สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓ กรณีที่
หน่วยงานไม่แจ้งผลการพิจารณาค าขอให้ทราบภายในเวลาที่ก าหนด หรือแจ้งว่าไม่มี
ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดยอ้างว่าสูญหาย ท าลายไปแล้ว ฯลฯ  

 สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เ ห็นว่ า  ข้อมูลข่ าวสารที่ ได้ รับค าขอกระทบสิทธิของผู้ ใด  ควรแจ้ ง ใ ห้ผู้นั้น 
ท าค าคัดค้าน ในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

 สิทธิ อุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๘  เมื่ อหน่ วยงานของรั ฐแจ้ งปฏิ เ ส ธ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ ก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ต่อไป 

 สิทธิ ได้รับการคุ้มครองและแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน 
ตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนไม่ถูกต้อง 
สามารถขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบได้  หากไม่แก้ไขให้ก็มีสิทธิอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน  

 สิทธิศึกษาค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ตามมาตรา ๒๖ คือข้อมูลที่
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์เก็บรักษาหรือครบก าหนดเก็บ ส่งไปให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
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หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ฯ  

มีอะไรบ้ำง ? 
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บทที่ ๒ 

กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ตำมพระรำชบัญญตัิข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑. กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

 ๑.๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้น าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗) เพื่อเผยแพร่ให้มากที่สุด
และใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายได้ โดยมุ่งบังคับเฉพาะข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับทั่วไป ไม่มุ่งเน้นแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
ได้แก่ 
  - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนนิงาน 
   - สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
  - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ 
  - ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่างกฎ มีผลบังคับเป็นการทั่ วไป  
ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดหรือกลุ่มใด เช่น มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
เป็นต้น 
  - ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก าหนด 

 ๑.๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไปรวมไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ (ตามมาตรา ๙) โดยน าข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดนี้ไปจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ณ ที่ท าการของหน่วยงาน และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น   
ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัย นโยบายของผู้บริหาร แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ประจ าปี สัญญาต่าง ๆ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ    
สขุภาพ งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
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 ๑.๓. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เป็นการเฉพาะราย  
(ตามมาตรา ๑๑) ข้อมูลข่าวสารนี้ไม่ต้องจัดวางไว้ให้ประชาชนดู แต่เป็นการขอเป็นเรื่อง ๆ  ไป
อาจไม่เป็นผู้ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอก็ได้  ข้อมูลข่าวสารนี้ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง 
ที่จะขอ เช่น ประชาชนมีหนังสือขอส าเนาค าสั่งมอบหมายปลัดเทศบาลแห่งหนึ่ง 
แต่เมื่อรับค าขอแล้วก็ต้องดูว่าเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๕ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้อง
เปิดเผยให้กับผู้ขอ 

๒. กำรห้ำมมิให้เปดิเผยหรืออำจมีค ำสั่งมิให้เปิดเผย 
 ๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย  

           ข้ อมู ล ข่ า ว ส า รที่ อ า จก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห า ยต่ อส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๑๔ 
 ๒.๒ ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
 ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) – (๗) นั่นคือ สามารถมีดุลพินิจมีค าสั่ง
ไม่เปิดข้อมูลข่าวสารได้ เช่น เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง เศรษฐกิจหรือการคลัง 
ของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ 
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด รายงานการแพทย์ หรือเปิดเผยแล้วจะรุกล้ า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ประสงค์ให้น าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น  
 ทั้งนี้ การมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องระบุไว้
ในค าสั่งถึงเหตุผลของการไม่เปิดเผยว่า ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยเปน็ข้อมูลข่าวสารประเภท
ใด และเพราะเหตุใดจึงไม่เปิดเผย รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ ให้ทราบด้วย 

๓. กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
 ๓.๑ แนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด
เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) – (๗) จะต้องค านึงถึง ๓ เร่ือง คือ การปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชนที่
เก่ียวข้องประกอบกัน เมื่อจะใช้ดุลพินิจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือมีค าสั่ง 



๘ 
 

 

 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแม้จะเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) – (๗) 
จะต้องค านึงถึง ๓ เรื่อง คือ การปฏิบัติตามหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกัน คือ หากเปิดเผยแล้ว  
จะกระทบต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานของตนหรือไม่ การเปิดเผย 
ให้สังคมโดยส่วนรวมได้รู้ก็จะช่วยให้สาธารณชนทราบว่าการด าเนินการไปอย่างโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ แม้ว่าการเปิดเผยอาจกระทบต่อบุคคลบางคนเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีผู้ขอเป็นสิ่งจ าเป็นหรือกระทบต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างไร และมากน้อยเพียงใด
กับตัวเนื้อหาข้อมูลที่มีผู้ขอให้เปิดเผย เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ขอข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

บทที่ ๓ 

กำรศึกษำแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจจำกค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรสำขำต่ำงๆ 

 สามารถดูเป็นตัวอย่างการพิจารณาวินิจฉัยที่ครอบคลุมทั้งหลักการใช้
ดุลพินิจตามกฎหมายทั้ง  ๓  ข้อ  และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา   

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรใช้ดุลพินิจ 

 ๑. ต้องพิจารณาถึงผลดีและผลเสียหรือผลกระทบต่าง ๆ 
 ๒. ชั่งน้ าหนักของผลกระทบหรือผลดีหรือผลเสียดังกล่าวทุกด้านที่มี 
 ๓. ตัดสินใจใช้ดุลพินิจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

  ต้องอาศัยความช านาญและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็น
ประโยชน์สาธารณะมากที่สุดและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
น้อยที่สุด โดยปกติหากต้องเลือกระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชนข์องเอกชน 
มักต้องเลือกใช้ดุลพินิจที่เป็นประโยชน์สาธารณะก่อน 

 กำรออกค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 มีอยู่ ๓ กรณี  คือ (๑) เปิดเผยทั้งหมดตามที่ขอ (๒) ไม่เปิดเผยทั้งหมด
ตามที่ขอ และ (๓) เปิดเผยบางส่วนและปกปิดข้อความบางส่วน โดย 
 - อาจให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใด 
  - อาจวางหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 
 - อาจมีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด 
กรณีที่มีค าสั่งไม่เปิดเผย ต้องให้เหตุผลด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใด เพราะเหตุใด และต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบด้วยว่าผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้น    
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ งค าสั่ งนั้ น เพราะหาก ไม่ แจ้ ง  ระยะ เ วลา อุทธรณ์ จะขยาย เป็ นหนึ่ ง ปี 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ 

 



๑๐ 
 

 

 

 หลักปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐในกำรคุ้มครองข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 

 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิบุคคล และยังเป็นการรับรองการคุ้มครองสิทธิ  
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกหน่วยงานต้องรับทราบถึงหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลได้ถูกต้อง โดยต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ตามมาตรา ๒๓  มีหลักการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๔ 
และสามารถแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๒๕  

 กำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำหรือควำมเห็นของคณะกรรมกำรฯ 
              ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ ได้เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐและหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามค าแนะน าหรือความเห็นหรือค าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ ฯ ไว้ ดังนี้ 
 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโดยด่วนที่สุด 
 (๒) ให้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ทราบค าวินิจฉัย 
 (๓) หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษ 
ทางวินัยทุกกรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

บทที่ ๔ 

กำรใช้สิทธ ิ

 กำรร้องเรียน 
 การร้องเรียนตามกฎหมายนี้มีได้หลายกรณี แต่ที่หน่วยงานของรัฐ 
ถูกร้องเรียนมากคือ เมื่อประชาชนมีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ 
และได้รับหนังสือค าขอข้อมูลข่าวสารแล้ว ไม่แจ้งผลการพิจารณาค าขอให้ทราบภายในเวลา
ที่ก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ย หลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ งที่ ดี  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๖         
ที่ก าหนดไว้ ๑๕ วันพร้อมก าหนดเวลาแล้วเสร็จ การที่ประชาชนมีหนังสือขอข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐแล้ว 
 ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ในหลายกรณี เช่น 
ประชาชนมีหนังสือถึงนายกเมืองพัทยา ขอข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ค าขออนุญาต และ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร แต่ไม่แจ้งผลให้ทราบ    
ผู้ร้องจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอให้พิจารณา
ด าเนินการให้เมืองพัทยาเปิดเผยเอกสารตามค าขอ 

 ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ตัวอย่างเช่นขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบบันทึกการให้คะแนนผล 
การปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อประกอบการพิจารณา  
เลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วหน่วยงานไม่แจ้งตอบ ผู้ขอจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ขอให้พิจารณาการด าเนินการให้หน่วยงานเปิดเผยเอกสารตามค าขอ 
กรณีนี้ ก็เป็นการใช้สิทธิร้องเรียนเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

 กำรอุทธรณ์ 
 เป็นกระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
มีค าสั่งปฏิเสธค าขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งปฏิเสธ
ของหน่วยงานของรัฐได้ ๓ กรณี คือ (๑) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๕ (๒) ไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องอุทธรณ์ภายใน
สิบห้าวันและ (๓) ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
กรณีนี้ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน โดยหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอ
ทราบด้วย หากไม่แจ้ง สิทธิอุทธรณ์จะขยายเวลาไปหนึ่งปี 

 สำเหตุที่อุทธรณ์ 
   ตัวอย่างเช่น ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ ขอส าเนาขอข้อมูล
ข่าวสารพร้อมค ารับรองถูกต้อง กรณีเทศบาลจัดสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล จ านวน  
๓ รายการ เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๒ รายการปฏิเสธ ๑ รายการ ผู้อุทธรณ์ 
จึงอุทธรณ์การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

 กำรหำรือ      
  หากหน่วยงานของรัฐมีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีหนังสือก าหนดประเด็นการหารือไปได้ 
โดยคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการจะมี
หนังสือแจ้งตอบ ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและอ้างอิงได้ ดังกรณี
ตัวอย่างนี้ที่หน่วยงานของรัฐขอหารือไป เช่น 

 กรณีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับรถยนต์ที่จมน้ ำ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารือไปว่าข้อมูลรถยนต์ที่จมน้ า 
จะเผยแพร่เกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง 
ยี่ห้อและรุ่นที่อาจกระทบสิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของรถยนต์ จะสามารถเปิดเผย
ข้อมูลไว้ให้คนทั่วไปตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร 

 



๑๓ 
 

 

บทที่ ๕ 

สรุป มำตรำที่หน่วยงำนของรัฐต้องใช้ 

๑. จัดแสดงข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ 
๒. พิจำรณำค ำขอตำมมำตรำ ๑๑ 
๓. ให้ค ำแนะน ำตำมมำตรำ ๑๒ 
๔. พิจำรณำใช้ดุลพินิจตำมมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ 
๕. สอบถำมค ำคัดค้ำนตำมมำตรำ ๑๗ 
๖. แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

บทที่ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรี และประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๑ 

 ต้องจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๔๒ 

 เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็น
เรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโดยด่วนที่สุด 
 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีค าวินิจฉัย ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับทราบค าวินิจฉัย 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๗ 

  ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว หรือ
ภายในวันที่รับค าขอ 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแลว้เสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบดว้ย 
 ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ๒๐ เมษำยน ๒๕๕๔ 

 ให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์         
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

 



๑๕ 
 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๕๕ 

  ก าหนดให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนท้องถิ่น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือสอดแทรกวิชาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในหลักสูตรที่จัดอยู่แล้ว 
ของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน 
ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 
 มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน 

ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมมำตรำ ๙ (๘)  
 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน  
ของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง ก าหนดให้
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ที่ได้มีการ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนของรัฐ 

 มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารนั้นเรียกว่า  
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อให้ประชาชนค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง แต่เพื่อไม่เป็น
ภาระกับหน่วยงานของรัฐ  จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ก าหนดเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐   
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการว่า ให้ปี พ .ศ. ๒๕๖๐  
เป็นปีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของตนเอง ก็เพื่อแสดงความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
และการตรวจสอบของประชาชน  
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ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

 มี ๒ ลักษณะคือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
 ๑. สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นที่ที่ประชาชนเข้าใช้บริการได้ง่าย 
สะดวก ไม่รบกวนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 ๒. มอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓. วัสดุอุปกรณ์ ที่นั่งส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตู้หรือชั้นใส่เอกสาร  
 ๔. การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
   - ดัชนีรวม ดัชนีประจ าแฟ้ม  
 - จัดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใส่ในแฟ้มให้ครบทุกอนุมาตรา  
ทั้งมาตรา ๗ และมาตรา ๙  ทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน และทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕. การก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  - คณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ฯลฯ 
 ๖. การให้บริการข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 - ให้ผู้ขอตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามี ให้ตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารได้ หากต้องการส าเนา ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา 
 - ถ้าไม่มี ให้เขียนแบบค าขอ และประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสาร
นั้นว่า จะเปิดเผยให้ได้หรือไม่  

 ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นว่าผู้ขอต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ขอ ประชาชน 
ทุกคนมีสิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 
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พระรำชบัญญตั ิ

ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

พ.ศ. 2540 
----------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2540 

เป็นปีที ่52 ในรัชกำลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ      
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 



๑๙ 
 

 

 

 มำตรำ 2  พระราชบัญญัตินี้ให้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มำตรำ 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่บัญญตัิ
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน 

 มำตรำ 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ
โดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ 
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร ์หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ ใน 
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน  
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ 
ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงาน
อิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรอื 
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สิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึกลักษณะเสียง 
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว 
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 “คนต่างด้าว”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี 
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้น
ชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
 (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
 (4) นิติบุคคลตาม  (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือ
กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
 นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือ
มีทุนในนิติบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุน
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา 6 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น 
ในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
และธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  และให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  1 
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

_______________ 

 มำตรำ 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 (2) สรุปอ านาจหนา้ที่ทีส่ าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อ 
กับหน่วยงานของรัฐ 
  (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  
แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ 
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง 
  (5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว  
ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 

  ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง 
ไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
ตามที่เห็นสมควร 

  มำตรำ 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ 
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  จะน ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ 
ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 
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  มำตรำ 9  ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

 (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าสั่งที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
  (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา       
ตามมาตรา  7 (4)  
  (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง
ด าเนินการ 
  (๔ )  คู่ มื อหรื อค าสั่ ง เกี่ ยวกับวิ ธี ปฏิบัติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
  (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง 
  (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
  (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ 
โดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
  (8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วน 
ที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา  14  หรือมาตรา  15  อยู่ด้วย  ให้ลบ หรือตัดทอน 
หรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วน
ได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู  ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มี 
ค า ร ับรองถ ูกต ้องของข ้อม ูลข ่า วสา รตามวรรคหนึ ่ง ได ้ ในกรณีที ่ส มควร
หน ่ว ย ง านของ ร ัฐ โ ด ย ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  จะวางหลักเกณฑ์ 
เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้  
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  ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

   คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

  มำตรำ 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 

  มำตรำ 11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชน 
ได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการและ 
ค าขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ เข้าใจได้ตามควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร  
เว้นแต่ผู้นั้นขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
  ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐ 
จะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด  
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง 
ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า 
วิเคราะห์ จ าแนก  รวบรวม  หรอืจัดให้มีขึ้นใหม ่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสาร
จากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณี
ที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐ 
จะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐ 
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ที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้อง
ด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้วให้น าความในมาตรา  9 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใช้บังคับ แก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม 

  มำตรำ 12 ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11  
แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง  
หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอ ให้ค าแนะน า  เพื่อไปยื่นค าขอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
  ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน  และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ 
ตามระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งค าขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าข้อมูล
ข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป 

 มำตรำ 13 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือ 
ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา  11 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ  เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
การมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้าน 
ตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ตามมาตรา 25 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   คณะกรรมการ 
ต้องพิจารณาให้แล้ ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ ได้ รับค าร้อง เรียน 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้   แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลา
ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 
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หมวด  2 
ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ต้องเปิดเผย 

_______________ 

  มำตรำ 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้จะเปิดเผยมิได้ 
 มำตรำ 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้   
โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ  
และประโยชน์ของเอกชนที่เก่ียวข้องประกอบกัน 
 (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง 
ของประเทศ 
 (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน              
การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม 
  (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ 
เรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 
  (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด 
  (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผย  
จะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
  (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูล
ข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
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  (7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
         ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด
ก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและ 
เพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น 
ดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา  แต่ผู้ขอ 
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนด  
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 มำตรำ 16 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของ
ราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิ
ให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 มำตรำ 17 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ แจ้งให้ผู้นั้น
เสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอ 
ค าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 
  ในกรณีที่มีการคัดค้าน  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ รับผิดชอบต้องพิจารณา 
ค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่มีค าสั่ง 
ไม่รับฟังค าคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้น
ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี 
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  มำตรำ 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด 
ตามมาตรา  14 หรือมาตรา  15  หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้
เสียตามมาตรา 17  ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่ าวสารภายในสิบ ห้าวันนับแต่ วันที่ ได้ รับแจ้ งค าสั่ งนั้ น โดยยื่ นค า อุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการ 

  มำตรำ 19 การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือศาลก็ได้จะต้องด าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมีให้ข้อมูลข่าวสารนั้น
เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีที่จ าเป็นจะพิจารณา 
ลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้ 

   มำตรำ  20  การ เปิ ด เผยข้อมู ลข่ า วสาร ใด  แม้ จะ เข้ าข่ ายต้ องมี 
ความรับผิดชอบตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการ
กระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา  15  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการ 
โดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา 16 

  (2) ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา  15  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด   
เพื่อประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตร่างกาย  
สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล  และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแก่เหตุ  
ในการนี ้จะมีการก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื ่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั ้น  
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ  
พ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 
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หมวด  3 

ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 

______________ 

 มำตรำ 21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

   มำตรำ 22 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่มิให้น าบทบัญญัติ
วรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23  มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน 
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 

  หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น  
ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23  
วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 

  มำตรำ 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

  (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น   
และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

  (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

 (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแก้ไขให้
ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ 
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     (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 

      (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

      (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

      (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 

      (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

      (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

  (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบ ให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

  (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล       
ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้าย         
ต่อเจ้าของข้อมูลในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงาน 
ของรัฐต้องแจ้ ง ใ ห้ เจ้ าของข้อมูลทราบล่วงหน้ าหรือพร้อมกับการขอข้อมูล  
ถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  และกรณีที่ขอ
ข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 

  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้   
เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

 มำตรำ 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนโดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้  
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  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

  (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มี
ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

  (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโน
ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

  (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท า
ให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

  (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

  (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี  ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

  (7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ   
ของบุคคล 

  (8) ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

  (9) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (3) (4) (5) (6) 
(7) (8)  และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



๓๑ 
 

 

 

  มำตรำ 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15  บุคคลย่อมมีสิทธิที่
จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนังสือ 
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท า  
การแทนบุคคลนั้น ได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น  และให้น ามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถ้ากรณีมีเหตุอันควร
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 

  ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใด ไม่ถูกต้อง
ตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐ ที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้อง
พิจารณาค าขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
ให้ตรงตามที่มีค าขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ 
ลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

  ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23  มาตรา 
24 และมาตรานี้แทนผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ 
เจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ 

 

 



๓๒ 
 

 

หมวด  4 

เอกสำรประวัติศำสตร ์

___________ 

  มำตรำ 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ 
จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดตามวรรคสอง นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มี 
ข้อมูลข่าวสารนั้น  ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ   
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือก
ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
  ก าหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท   ดังนี้ 
  (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14  เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 

  (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15  เมื่อครบยี่สิบปี 

  ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

   (3) หน่วยงานของรัฐยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
ตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

  (4) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมี
ค าสั่งขยายเวลาก ากับไว้เป็นการเฉพาะราย  ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนด
ระยะเวลาไว้ด้วยแต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้  

  การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่ เปิดเผยจนเกิน 
ความจ าเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง บทบัญญัติ
ตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 
ออกระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องท าลายหรือ 
อาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 



๓๓ 
 

 

 

หมวด  5 

คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

______________ 

  มำตรำ 27  ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย
รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านัก
ข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

  ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  มำตรำ 28 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (1) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ   เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับค าขอ 

 

 



๓๔ 
 

 

 
  (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือ
ระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญัตินี้   

  (4) พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา  13 

   (5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  (6) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

  (7) ด าเนนิการเร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

  มำตรำ  29  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระ 
อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รบั
แต่งตั้งใหม่ได้ 

  มำตรำ 30 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27  พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือ 
ไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ 
  (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

 



๓๕ 
 

 

 

  มำตรำ  31  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม        
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม  

   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  มำตรำ 32 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ 

  มำตรำ 33 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มี 
ค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณีมาตรา 11  หรือมาตรา 25  ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง
และร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา  13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
เข้าด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผล 
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง 
ของตนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 

  มำตรำ 34 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้น าความ 
ในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 



๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

หมวด  6 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

________________ 

  มำตรำ 35  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ   
ตามความเหมาะสม  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  14  
หรือมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา  17 และค าสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง        
ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ  เช่น 
ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้
กฎหมาย 
  มำตรำ 36  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆ 
ประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้ข้าราชการที่
คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด 
กรรมการวินิจฉัยการ เปิด เผยข้อมูลข่าวสารซึ ่งมาจากหน่วยงานของรัฐ     
แห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้  

  กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือ
ผู้ช่วยเลขานุการไม่ได้ 

 

  



๓๘ 
 

 

 

  มำตรำ 37 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด 
และในการมีค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  ให้น าความในมาตรา  13  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

  มำตรำ 38 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณาและวินิจฉัยและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  มำตรำ 39 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 29  มาตรา 30  มาตรา 32 และ        
บทก าหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

หมวด  7 
บทก ำหนดโทษ 

_______________ 

 
  มำตรำ 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32           
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มำตรำ 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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บทเฉพำะกำล 
_____________ 

  มำตรำ 42 บทบัญญัติมาตรา 7  มาตรา 8  และมาตรา 9  มิให้ใช้บังคับ
กับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดข้ึนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งหรือจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารตามวรรคหนึ่ งไว้ เพื่อใ ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด 
 มำตรำ 43 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517   
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  16  
จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตร ี
หมำยเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ ในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่าง ๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง 
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  อันเป็น 
การส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชน 
มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและ
จ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือ
ต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและ
จะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษา
ประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกั น  จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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