สาระสําคัญของพระราชบัญญัตข
ิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตข
ิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปนเพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสท
ิ ธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมค
ี วามเปนรัฐบาลโดยประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสท
ิ ธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ
โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสาร
ที่หากเปดเผยแลวจะเกิด
ความเสียหายตอประเทศชาติ หรือตอประโยชนที่สาํ คัญของเอกชน ทั้งนี้เพือ
่ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะ
ยังผลใหประชาชนมีโอกาส
รูถึงสิทธิหนาทีข
่ องตนอยางเต็มที่
เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุม
 ครองสิทธิสวน
บุคคลในสวนทีเ่ กี่ยวของกับ
ขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง
สิทธิการรับรูห
 รือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติวา "บุคคลยอม มีสท
ิ ธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"
ขอมูลขาวสารของราชการทีต
่ องเปดเผยเปนการทั่วไป
ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ
ประเภทขอมูลขาวสารของราชการ ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไมวาจาก
สื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวา จะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถายฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธอ
ี ื่นใดทีท
่ ําใหสงิ่ ที่บันทึกไวปรากฏ
ได"ขอมูลขาวสารของราชการ"
หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
ขอมูลขาวสารที่ตอ
 งเปดเผยเปนการทั่วไป
๑. ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)
(๑.๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น
(๑.๒) สรุปอํานาจหนาทีท
่ ี่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(๑.๓) สถานทีต
่ ิดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน ของรัฐ
(๑.๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่
จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎ
เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(๑.๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค
่ ณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวน
พอสมควรแลว
ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนน
ั้ ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัตต
ิ ามบทบัญญัติดังกลาวแลว
๒. ขอมูลขาวสารทีต
่ องลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) แตยังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา
๗) ไดแก ขอมูลขาวสารที่ตอ
 ง
ลงพิมพตามมาตรา ๗( ๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาจะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแต
ผูนั้นจะไดรถ
ู ึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
๓. ขอมูลขาวสารทีห
่ นวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามหลักเกณฑและวิธก
ี ารที่
คณะกรรมการกําหนด
(มาตรา ๙) ไดแก
(๓.๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผ
ี ลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการ
พิจารณาวินจ
ิ ฉัยดังกลาว
(๓.๒) นโยบาย หรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗
(๓.๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กาํ ลังดําเนินการ
(๓.๔) คูมือ หรือคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึง่ มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(๓.๕) สิ่งพิมพที่ไดมก
ี ารอางอิงถึงอํานาจหนาทีท
่ ี่สาํ คัญ และวิธีการดําเนินงาน
(๓.๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลก
ั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ

สาธารณะ
(๓.๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการทีแ
่ ตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ใหระบุรายชือ
่
รายงานทางวิชาการ
รายงานขอเท็จจริงหรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใชในการพิจารณาไวดวย
(๓.๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค
่ ณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
และมาตรา ๙ (มาตรา ๑๑) ๓๑.๕ ขอมูลขาวสารทีค
่ ัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัตศ
ิ าสตร) ไดแก
ขอมูลขาวสารของราชการที่
หนวยราชการของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไว หรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อมีอายุครบ ๗๕ ป และ
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕
เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ป นับแตวน
ั ที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้นใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนคนควา (มาตรา ๒๖)
๔. ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และมาตรา ๙ (มาตรา
๑๑)
๕. ขอมูลขาวสารทีค
่ ัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา (เอกสารประวัตศ
ิ าสตร) ไดแก ขอมูลขาวสารของราชการ
ที่หนวยราชการของรัฐ
ไมประสงคจะเก็บรักษาไว หรือขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมือ
่ มีอายุครบ ๗๕ ป และขอมูลขาวสารตามมาตรา
๑๕ เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ป
นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหประชาชนคนควา (มาตรา ๒๖)
ขอมูลขาวสารของราชการทีเ่ ปดเผยเปนการเฉพาะ และไมตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการทีเ่ ปดเผยเปนการเฉพาะ
ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยเปนการเฉพาะ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัตส
ิ ุขภาพ ประวัติ อาชญากรรม หรือประวัตก
ิ ารทํางาน บรรดาทีม
่ ีชื่อของผูน
 ั้น หรือหมายรหัส หรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ทาํ ใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของผูทถ
ี่ ึงแกกรรมแลวดวย (มาตรา ๔ วรรคหา) บุคคล หมายความวา บุคคล
ธรรมดาทีม
่ ีสญ
ั ชาติไทยและบุคคล
ธรรมดาที่ไมมีสญ
ั ชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
๑. ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผยไมได ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได (มาตรา ๑๔)
๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ อาจมีคา
ํ สั่งมิใหเปดเผย (มาตรา ๑๕)
โดยคํานึงถึงการปฏิบัตห
ิ นาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของประชาชนที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน
(๒.๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายและความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ
(๒.๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดไมวา จะ
เกี่ยวกับการฟองคดี
การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๒.๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนีไ
้ มรวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ
รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(๒.๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๒.๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสว นบุคคลโดยไมสมควร
(๒.๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มผ
ี ูใหมา โดยไมประสงคให
ทางราชการ
นําไปเปดเผยตอผูอื่น
(๒.๗) กรณีอื่นตามทีก
่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไข
อยางใดก็ไดแตตองระบุ
ไวดวยวาที่เปดเผยมิไดเพราะเปนขอมูลขาวสาร ประเภทใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการเปน
ดุลพินิจโดยเฉพาะ
ของเจาหนาทีข
่ องรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอ
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได
ตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนทีไ
่ มเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่น
ที่กําหนด ในกฎกระทรวง (มาตรา ๔ วรรค ๓) "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
(มาตรา๔) หนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐ ตองจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ไว เพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดู แลวแตกรณี
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการทีค
่ ณะกรรมการจะไดกําหนด (มาตรา ๔๒ วรรค ๒)
(๒) หนวยงานของรัฐ ตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามที่กําหนดในมาตรา ๗ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาและ
รวบรวม
และจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาวไวเผยแพรขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทาํ การของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่
เห็นสมควร (มาตรา ๗)
(๓) หนวยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะวางหลักเกณฑเรียก
คาธรรมเนียม เกี่ยวกับขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคาํ รับรองถูกตองของขอมูล ขาวสารของราชการก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้
เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่น
(๔) หนวยงานของรัฐ ตองจัดหาขอมูลขาวสารของราชการนอกจากทีล
่ งพิมพในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไวใหประชาชน
ตรวจดู หรือที่จด
ั ใหประชาชน
ไดคนควา ตามมาตรา ๒๖ ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควรใหผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผน
ู ั้นจะขอจํานวนมาก
หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และถาขอมูลขาวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายไดงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให
หรือจะจัดทําสําเนาอยางหนึ่ง
อยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้น ขอมูลขาวสารของราชการทีห
่ นวยงานของรัฐจัดหาใหขางตน ตอง
เปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแ
 ลว
ในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวมหรือจัดใหมข
ี ึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพ
เปนเอกสารจากขอมูลขาวสาร
ที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนดแตถา
หนวยงานของรัฐเห็นวากรณีทข
ี่ อนั้น
มิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จาํ เปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปน
ประโยชนแกสาธารณะหนวยงาน
ของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนัน
้ ใหก็ได บทบัญญัตินี้ไมเปนการหามหนวยงาน
ของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการใดขึ้นใหมใหแก ผูรองขอ
หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่มาใชบังคับ
แกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้โดยอนุโลม (มาตรา ๑๑)
(๕) หนวยงานของรัฐ ตองแนะนําใหผูขอขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ ที่อยูในความควบคุมดูแลของ
หนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขา
ของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ
ที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
โดยไมชักชาถาหนวยงานของรัฐผูร ับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มค
ี ําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหง
อื่น และไดระบุการหามเปดเผยไว
ตามระเบียบ มาตรา ๑๖ ใหสงคําขอใหหนวยงานของรัฐผูจ
 ัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
(๖) หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่มล
ี ักษณะอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้ก็ได โดยคํานึงถึง
การปฏิบัตห
ิ นาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบ
กัน (มาตรา ๑๕)
(๖.๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ
(๖.๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ ตามวัตถุประสงคไดไมวา
เกี่ยวกับการฟองคดี
การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(๖.๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนีไ
้ มรวมถึงรายงาน
ทางวิชาการ
รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นาํ มาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว

(๖.๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(๖.๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(๖.๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มผ
ี ูใหมาโดยไมประสงคให
ทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ
 ื่น
(๖.๗) กรณีอื่นตามทีก
่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไข
อยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวา
ที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและใหถือวาการมีคําสัง่ เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
เปนดุลพินิจโดยเฉพาะของ
เจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการการเปดเผยขอมูลขาวสารได
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใด ไดหรือไม ภายใตเงื่อนไขเชนใดและ
สมควรมีวิธรี ักษามิใหรั่วไหล
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธก
ี ารคุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
ตาม (มาตรา ๑๖)
(๗) เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใ ด
ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนน
ั้
เสนอคําคัดคานภายในเวลาทีก
่ ําหนด แตตอ
 งใหเวลาอันสมควรทีผ
่ ูนั้นอาจเสนอคําคัดคานไดซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรบ
ั แจง (มาตรา ๑๗)
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือผูทท
ี่ ราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตนมี
สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นไดโดยทําหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูร ับผิดชอบ ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรบ
ั ผิดชอบตอง
พิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผค
ู ัดคานทราบโดยไมชักชาในกรณีทม
ี่ ีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะ
ลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยให
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี
(๘) การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวาเจาหนาทีข
่ องรัฐไมตองรับผิด
หากเปนการกระทําโดยสุจริตใน
กรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๐)
(๘.๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบ มาตรา ๑๖
(๘.๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคาํ สั่งใหเปดเผยเปน
การทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด
เพื่อประโยชนอน
ั สําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือชีวต
ิ รางกายสุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และ คําสั่ง
นั้นไดกระทํา โดยสมควรแกเหต
ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัด หรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ขางตนไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐ
พนจากความผิดตาม กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
(๙) หนวยงานของรัฐทีค
่ วบคุมดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ ตามมาตรา ๒๓
(๙.๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
เทานั้น และยกเลิกการจัดใหมรี ะบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(๙.๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชนได
เสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(๙.๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลทีม
่ ีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(๙.๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(๙.๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารตามความเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดย
ไมเหมาะสมหรือเปนผลราย
ตอเจาของขอมูล ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงให เจาของขอมูลทราบ
ลวงหนา หรือพรอมกับการขอขอมูล
ถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และกรณีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความ
สมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมาย
บังคับหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังทีใ่ ดซึ่งจะเปนผล
ใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสาร
นั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ (มาตรา ๒๓) "บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย

และบุคคลธรรมดาที่ไมมส
ี ัญชาติไทย
แตมีถน
ิ่ ที่อยูในประเทศไทย (มาตรา ๒๑)
(๑๐) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐ แหงอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงือ
่ นไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช
บังคับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู
ในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได (มาตรา ๒๒) หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงนั้น ตองเปน
หนวยงานของรัฐ ซึ่งการเปดเผย
ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดําเนินการของหนวยงาน
ดังกลาว
( ๑๑) หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่น
หรือผูอื่น โดยปราศจาก
ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลทีใ่ หไวลวงหนา หรือในขณะนั้นมิได เวนแต (มาตรา ๒๔)
(๑๑.๑) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
(๑๑.๒) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลเปนการใชขอมูลตามปกติภายใตวัตถุประสงคของการจัดใหมรี ะบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลนั้น
(๑๑.๓) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหนวยงานของรัฐทีท
่ ํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโน
ตาง ๆ ซึ่งหนาที่ตองรักษา
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวใหไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(๑๑.๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลเปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจย
ั โดยไมระบุชื่อหรือสวนทีท
่ ําให
รูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๑๑.๕) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ หนวยงานอื่นของรัฐตาม
มาตรา ๒๖วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(๑๑.๖) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
การสืบสวน การสอบสวน
หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(๑๑.๗) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(๑๑.๘) การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตอศาล และเจาหนาทีข
่ องรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายทีจ
่ ะขอขอเท็จจริง
ดังกลาวกรณีอน
ื่ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม (๓) (๔) (๕)(๖)(๗)(๘)และ(๙)
ใหมีการจัดทํา
บัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้นตามหลักเกณฑ และวิธก
ี ารที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๒) เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปดเผยตอ เฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมาย
ก็ได ถากรณีมีเหตุอันสมควร
ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๒
(๑๓) หนวยงานของรัฐตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่ไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดเวลา คือ
ขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบ ๗๕ ป หรือมาตรา ๑๕ เมื่อครบกําหนด ๒๐ป นับแตวันที่เสร็จสิน
้ การจัดใหมีขอ
 มูลขาวสารใหหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ตามมาตรา ๒๖ โดย
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายออก
ไปได ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑๓.๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชน ในการใชสอยโดย
ตองจัดเก็บและจัดใหประชาชน
ไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
(๑๓.๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไวเปน
การเฉพาะรายคําสั่งการขยาย
เวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวยแตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไม
เปดเผยจนเกินความจําเปนให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธก
ี ารที่กําหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติตามมาตรานีม
้ ิใหใชบงั คับกับขอมูลขาวสารของราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา
(๑๔) หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม (มาตรา ๓๓ วรรค ๒) ในกรณีทห
ี่ นวยงานรัฐปฏิเสธ
วาไมมีขอมูลขาวสาร
ตามที่มีคําขอไมวาจะกรณี มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูม
 ีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผรู อ
 งเรียนทราบตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน ตามพระราชบัญญัติขอ
 มูลขาวสารของราชการ
พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชน ดังนี้
(๑) สิทธิในการขอคําปรึกษาการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเปน
หนวยงานทางวิชาการและธุรการ
ใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา ๖ )
(๒) สิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสท
ิ ธิเขาตรวจดู
ขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาที่มค
ี าํ รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ ได
(๓) สิทธิขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือ
ที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดแลว
หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว โดยคําขอนั้นไดระบุขอมูลขาวสารทีต
่ องการในลักษณะที่อาจเขาใจ
ไดตามสมควร ตาม มาตรา ๒๖
(๔) สิทธิที่จะไดรถ
ู ึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองใหกับบุคคลนั้นหรือผูกระทําแทน
ไดตรวจดู
หรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๑
(๕) สิทธิในการดําเนินการแทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม
ตามมาตรา ๒๓ เกี่ยวกับการขอ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลหรือการแจงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังทีใ่ ดของบุคคลดังกลาว มาตรา ๒๔ เกี่ยวกับการใหคาํ
ยินยอมใหหนวยงานของรัฐทีค
่ วบคุม
ดูแลขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตนเปดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น และมาตรา ๒๕ เกี่ยวกับการการไดรู
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
การขอใหแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไมถูกตองตามที่เปนจริงรวมทั้งมีสิทธิอท
ุ ธรณในกรณีที่
เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งไมยินยอมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๒๕ วรรค ๕
(๖) สิทธิในการรองเรียน ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสารไว
ใหประชาชนตรวจดูได
ตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตราที่ ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติ
หนาทีล
่ าชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ
ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสท
ิ ธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การมีคําสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรบ
ั ฟงคําคัดคานตามมาตรา หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๑๓ ๕.๗ สิทธิในการอุทธรณคาํ สั่ง ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสัง่ มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟง
คําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงนั้น
โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบต
ั งิ านเกี่ยวกับงาน
ธุรการและวิชาการใหแก
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
และใหคําปรึกษา
แกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
(๑) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาความมัน
่ คงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแ
 ทนราษฎร ผูอ
 ํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และผูท
 รงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ (มาตรา ๒๗) ใหปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชว ยเลขานุการ

(๒) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๘)
(๒.๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒.๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรบ
ั คํา
ขอ
(๒.๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
(๒.๔) พิจารณาและใหความเห็นเรือ
่ งรองเรียน (มาตรา 13)
(๒.๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม แต
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒.๖) ปฏิบัตห
ิ นาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๒.๗) ดําเนินการเรือ
่ งอื่นตามทีค
่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๓) กรรมการผูท
 รงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ผูที่พนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับแตงตัง้ ใหมได ตามมาตรา ๒๙
(๔) นอกจากพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท
 รงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ พนจากตําแหนงเมื่อ (มาตรา
๓๐),
(๔.๑) ตาย
(๔.๒) ลาออก
(๔.๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอ หนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(๔.๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๔.๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔.๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส
่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๕) การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองค
ประชุม (มาตรา ๓๑)
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการทีม
่ า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถอ
ื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(๖) ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบค
ุ คลใดมาใหถอ
 ยคําหรือใหสง วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบคํา
พิจารณาได (มาตรา ๓๒)
(๗) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มค
ี ําขอ ไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา
๒๕ ถาผูม
 ีคําขอไมเชื่อวา
เปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ใหกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกี่ยวของได
และแจงผลการตรวจสอบใหผรู อ
 งเรียนทราบ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข
่ องรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ
 ึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารทีอ
่ ยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม มาตรา
๓๓ วรรค ๒
(๘) คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบต
ั ิงานอยางใดอยางหนึ่งตามทีค
่ ณะกรรมการ
มอบหมายก็ได และใหนํา
ความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๓๒)
(๙) ในกรณีทผ
ี่ ูรองเรียนวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๗ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไม
จัดพิมพขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา
๑๑ หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบต
ั ิตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบต
ั ิหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมี
สิทธิรองเรียนตอ
คณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคาํ สั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรบ
ั ฟงคําคัดคานตาม
มาตรา ๑๗
หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

