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หมวดที่ 1 การเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร 

1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐน้ัน  
(2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคญัและวิธีการดําเนินงาน  
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือ

การตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง  
(5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์น้ันก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  

1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
จะนํามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้น้ันจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันตามความเป็นจริงมา
ก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8) 

1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ได้แก่  

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและ
คําสั่งที่เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่กําลังดําเนินการ  
(4) คู่มือ หรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ  
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย  

(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 9)  
1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 

และมาตรา 9 (มาตรา 11) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปดิเผย 

2.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)  

2.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผย โดย
คํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่
เก่ียวข้องประกอบกัน 

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความม่ันคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  

(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด 
แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือ
คําแนะนําภายในดังกล่าว  

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไป เปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
(7) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วย
ว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 15) 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารน้ัน ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16) 
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ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลปกติและกรณี 
ที่ขอข้อมูลน้ันเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ หน่วยงานของรัฐต้อง
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไป
ทราบข้อมูลข่าวสารน้ันได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 

3.3 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า 
หรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปน้ี  

(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน  

(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลน้ัน  

(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมี 
หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  

(4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด  

(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 
วรรคหน่ึง เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา  

(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  

(7) เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม

กฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
(9) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทําบัญชีแสดง การเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ันตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 
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หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 
14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารน้ัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 

กําหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) หน่วยงานของรัฐ ยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ใน

การใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร  

(2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการน้ันยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคําสั่งขยาย
เวลา กํากับไว้เป็นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลาน้ันให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละ
ห้าปีไม่ได้ 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไป
ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 
(มาตรา 26) 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด (มาตรา 31)  

5.6 ให้คณะกรรมการ มีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือ
พยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)  

5.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่าจะเป็นกรณี 
ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีคําขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 
13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก่ียวข้องได้และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 13) 

5.8 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นําความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34) 
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หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

6.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 

การแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังตามสาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)  

6.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหน่ึงๆประกอบด้วยบุคคลตามความ
จําเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามคนและให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณา เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งน้ันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ กรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)  

6.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บังคับแต่การ
พิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม (มาตรา 37) 

6.4 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวิธีพิจารณา
และวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38)  
ให้นําบทบัญญัติมาตรา 29 เก่ียวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง มาตรา 30 
เก่ียวกับการพ้นตําแหน่ง มาตรา 32 เก่ียวกับการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยอนุโลม 
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