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1. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความ

หมายให้รูเ้รือ่งราวข้อเทจ็จรงิ ข้อมลูหรอืสิง่ใด ๆ  ไม่ว่า 
การส่ือความหมายนั้น จะท�าได้โดยสภาพของสิ่ง 
นัน้เองหรอืโดยผ่านวธิกีารใด ๆ  และไม่ว่าจะได้จดัท�า
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง 
แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบนัทกึภาพหรอืเสยีง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธี อ่ืนใด 
ที่ท�าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

สาระส�าคัญ
ของกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
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ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า 
ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรฐั ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน 

1.1 ข้อมลูข่าวสารทีต้่องเปิดเผยเป็น 
การทัว่ไป

 1.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราช 
กิจจานุเบกษา

    (1) โครงสร้างและการจดัองค์กร
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

    (2) สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญ
และวิธีการด�าเนินงาน 

    (3) สถานที่ติดต ่อเพื่อขอรับ 
ข้อมูลข่าวสาร หรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ 
หน่วยงานของรัฐ 

   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อ 

บงัคบั ค�าส่ัง หนงัสือเวยีน ระเบยีบแบบแผน นโยบาย 
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หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยม ี

สภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง 

  (5) ข ้อมูลข ่าวสารอ่ืนตามที่คณะ

กรรมการก�าหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์

เพื่อให้แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามี 

การลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิง

ถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้

ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติดั งกล ่าวแล ้ว 

(มาตรา 7) 

1.1.2 ข ้อมูลข ่าวสารที่ต ้องลงพิมพ์ตาม 

มาตรา 7 (4) ถ้ายงัไม่ได้ลงพมิพ์ในราชกจิจานเุบกษา  

จะน�ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้น

แต่ผูน้ัน้จะได้รูถึ้งข้อมลูข่าวสารนัน้ตามความเป็นจรงิ

มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8) 
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1.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธี

การที่คณะกรรมการก�าหนดได้แก่ 
  (1) ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัย 

ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ 
ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

   (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้า
ข่ายต้องลงพมิพ์ในราชกจิจานเุบกษาตามาตรา 7 (4)

   (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีที่ก�าลังด�าเนินการ 

  (4) คู่มอื หรอืค�าสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัิ
งานของเจ้าหน้าท่ีของรฐัซึง่มผีลกระทบถงึสทิธหิน้าที่
ของเอกชน

  (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม
มาตรา 7 วรรคสอง 

  (6) สญัญาสมัปทาน สญัญาทีม่ลีกัษณะ 
เป็นการผกูขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชน
ในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
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   (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะ
กรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะ
รัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น�ามาใช้ใน
การพิจารณาไว้ด้วย 

   (8) ข ้อมูลข ่าวสารอื่นตามที่คณะ
กรรมการก�าหนด (มาตรา 9) 

1.1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอก
เหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และ
มาตรา 9 (มาตรา 11) 

1.1.5 ข้อมลูข่าวสารทีคั่ดเลอืกไว้ให้ประชาชน 
ศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการทีห่น่วยราชการของรฐัไม่ประสงค์ 
จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตาม
มาตรา 14 เมือ่มอีายคุรบ 75 ปี และข้อมลูข่าวสารตาม
มาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ง 
มอบให้แก่หอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศลิปากร หรอื
หน่วยงานอืน่ของรัฐตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26)
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1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที ่
เปิดเผยเป็นการเฉพาะข้อมลูข่าวสารส่วน
บคุคล 

 หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
สิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการ
ท�างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัส 
หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลาย
พิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือ 
รปูถ่าย และให้หมายความรวมถงึข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั 
สิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4)

 บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่
มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 
แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย(มาตรา 21) 
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1.3 ข้อมลูข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย
 1.3.1 ข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีเปิด

เผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผย
มิได้ (มาตรา 14) 

1.3.2 ข้อมลูข่าวสารของราชการทีเ่จ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค�าสั่งมิให้เปิดเผย โดย
ค�านงึถงึการปฏบิตัหิน้าทีต่าม กฎหมายของหน่วยงาน 
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

   (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ

  (2) การเปิดเผยจะท�าให้การบังคับ 
ใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส�าเร็จ 
ตามวตัถปุระสงค์ได้ไม่ว่าจะเกีย่วกบัการฟ้องคด ีการ
ป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
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(3) ความเหน็หรอืค�าแนะน�าภายในหน่วยงาน 
ของรัฐในการด�าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง 
หรอืข้อมลูข่าวสารทีน่�ามาใช้ในการท�าความเหน็ หรอื
ค�าแนะน�าภายในดังกล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(5) รายงานการแพทย์หรอืข้อมลูข่าวสารส่วน
บุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้าสิทธิส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร 

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมาย
คุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา 
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน�าไป เปิดเผยต่อผู้อื่น

(7) กรณอีืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา
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ค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จะก�าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วย
ว่าท่ีเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภท
ใด และเพราะเหตใุด และให้ถอืว่าการมคี�าสัง่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล�าดับสายการบังคับบัญชา 
แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก�าหนดในพระราช
บัญญัตินี้ (มาตรา 15)
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะใน

ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร

ควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ

และหน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

“เจ้าหน้าท่ีของรฐั” หมายความว่า ผูซ้ึง่ปฏิบติั 

งานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4)

หน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัจะต้อง

ด�าเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 

หน่วยงาน
ของรัฐและ
เจ้าหน้าทีข่องรฐั
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2.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้
มข้ีอมลูข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 
ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก�าหนด 
(มาตรา 42 วรรค 2)

2.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามที่ก�าหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ�าหน่าย 
จ่ายแจก ณ ท่ีท�าการของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน
ตามที่เห็นสมควร (มาตรา 7) 

2.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวาง
หลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอ

ส�าเนาหรือขอส�าเนาที่มีค�ารับรองถูกต้อง 
ของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการนี้ให้ค�านึง
ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้
เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(มาตรา 9)
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2.4   หน่วยงานของรฐั 
ต้องจดัหาข้อมลูข่าวสารของ
ราชการนอกจากทีล่งพมิพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว ้
ให้ประชาชนตรวจดูหรือที่
จดัให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลกัษณะ
ท่ีอาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผูข้อภายในเวลาอันสมควร 
เว้นแต่ผู้นั้นจะขอจ�านวนมากหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสารของราชการ
นั้น มีสภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐ
จะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท�าส�าเนา
อย่างหนึง่อย่างใด เพ่ือมใิห้เกดิความเสยีหายแก่ข้อมลู
ข่าวสารนั้น

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของ
รัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น การต้องไปจัดท�า  
วิเคราะห์ จ�าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่  
เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูล
ข่าวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง 
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ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการก�าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรฐัเหน็ว่า 
กรณท่ีีขอนัน้มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า 
และเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นเพือ่ปกป้องสทิธเิสรภีาพส�าหรบั
ผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

บทบัญญัตินี้ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม ่
ให้แก่ผู ้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ�านาจ
หน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

ให้น�าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม 
วรรคส่ี มาใช้บังคับแก่การจดัหาข้อมลูข่าวสารให้ตาม
มาตรานี้โดยอนุโลม(มาตรา 11)

2.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะน�าให้ผู ้ขอ
ข้อมลูข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ทีอ่ยูใ่นความ 
ควบคุมดูแลของหน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขา
ของหน่วยงานแห่งนัน้หรอืจะอยูใ่นความควบคมุดแูล 
ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ไปยื่นค�าขอ  
ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
โดยไม่ชักช้า
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ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค�าขอเห็นว่าข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีค�าขอเป็น ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดท�าโดย
หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ และได้ระบกุารห้ามเปิดเผย
ไว้ให้ส่งค�าขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ท�าข้อมูลข่าวสาร
นั้น พิจารณาเพื่อมีค�าสั่งต่อไป (มาตรา 12)

2.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อาจมีค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ อ ย ่ า ง ห นึ่ ง 
อย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้โดย
ค�านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐประโยชน์สาธารณะ 
และประโยชน์ของเอกชน  
ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

  (1) การเป ิดเผยจะก่อให ้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจ
หรือการคลังของประเทศ 
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(2) การเปิดเผยจะท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมาย 
เส่ือมประสทิธภิาพ หรอืไม่ อาจส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 
ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การ 
ปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรอืค�าแนะน�าภายในหน่วยงาน 
ของรัฐในการด�าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี ้
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริง  
หรอืข้อมูลข่าวสารทีน่�ามาใช้ในการท�าความเหน็หรอื
ค�าแนะน�าภายในดังกล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกดิอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้าสิทธิ 
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมาย
คุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน�าไป เปิดเผยต่อผู้อื่น 

(7) กรณอีืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
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ค�าส่ังมใิห้เปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารของราชการจะก�าหนด
เงือ่นไขอย่างใดกไ็ด้แต่ต้องระบุ
ไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด
และเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีค�าสั่งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล�าดับสาย

การบังคับบัญชาแต่ผู ้ขออาจอุทธรณ์ต ่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15)

เพ่ือให้เกดิความชดัเจน ในทางปฏบิตัว่ิาข้อมูล
ข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือ
ไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใดและสมควรมีวิธีรักษามิให้ 
รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดวิธีการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ 
(มาตรา 16) 
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2.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ 
ถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐแจ้ง 
ให้ผู ้นั้นเสนอค�าคัดค้านภายในเวลาที่ก�าหนด แต่
ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอค�าคัดค้านได ้
ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่า 
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบ 
ถงึประโยชน์ได้เสยีของตน มสิีทธคัิดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท�าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับผิดชอบ

ในกรณีท่ีมีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ 
ผิดชอบต้องพิจารณาค�าคัดค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้คัดค้าน ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ม ี
ค�าสั่งไม่รับฟังค�าคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย 
ข้อมลูข่าวสารนัน้มไิด้จนกว่าจะล่วงพ้น ก�าหนดเวลา
อุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค�าวินิจฉัยให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนัน้ได้แล้วแต่กรณ ี(มาตรา 17) 
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2.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้า 
ข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิด หากเป็นการกระท�า
โดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้า 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัได้ด�าเนนิการโดยถกูต้องตามระเบยีบ 
มาตรา 16 

  (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้า 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัในระดับตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
มคี�าสัง่ให้เปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด 
เพ่ือประโยชน์อันส�าคัญยิ่งกว่าท่ีเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ หรอืชวีติ ร่างกาย สขุภาพ หรอืประโยชน์อ่ืน 
ของบุคคล และค�าสั่งนั้นได้กระท�าโดยสมควรแต่เหตุ
ในการนี้จะมีการก�าหนดข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขในการ
ใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุ
ให้หน่วยงานของรฐัพ้นจากความรบัผดิตามกฎหมาย 
หากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว (มาตรา 20) 

24

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร



2.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

 (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเพื่อ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส�าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบ 
ดังกล่าวเมื่อหมดความจ�าเป็น 

 (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรง
จากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ี 
จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรง ของบุคคลนั้น 

 (3) จดัให้มกีารพมิพ์ในราชกจิจานเุบกษา 
และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเก่ียวกับสิ่ง  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก)  ประเภทของบคุคลทีม่กีารเกบ็ข้อมลูไว้
 (ข)  ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคล 
 (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 (ง)  วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ

เจ้าของข้อมูล 
 (จ)  วิธีการขอให้แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลู 
 (ฉ)  แหล่งที่มาของข้อมูล 
(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล

ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(5) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัให้แก่ระบบ

ข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้
มีการน�าไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อ
เจ้าของข้อมูล

ในกรณทีีเ่กบ็ข้อมลูข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของ 
ข้อมลูหน่วยงานของรฐัต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมลูทราบ 
ล่วงหน้า หรอืพร้อมกับการขอข้อมลูถงึวตัถปุระสงค์ที่
จะน�าข้อมลูมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมลูปกติ และกรณี 
ท่ีขอ ข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความ
สมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ
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หน่วยงานของรฐัต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมลูทราบ 
ในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยัง 
ท่ีใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสาร 
นั้น ได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตาม
ปกติ (มาตรา 21)

“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ม ี
สญัชาตไิทย และบุคคลธรรมดาทีไ่ม่มสีญัชาติไทย แต่
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21) 

2.10 ส�านกัข่าวกรองแห่งชาตสิ�านกังานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก�าหนดหลกัเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่มิให้น�าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) 
ของมาตรา 23 มาใช้บงัคบักบัข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล 
ท่ีอยู ่ในความควบคุมดแูลของหน่วยงานดงักล่าวกไ็ด้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก�าหนดในกฎ
กระทรวงนัน้ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึง่การเปิดเผย 
ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23  
วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด�าเนิน
การของหน่วยงานดังกล่าว (มาตรา 22) 
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2.11  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน 
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือ ผู้อื่น โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหนา้ หรือในขณะนัน้มไิด้ เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผย 
ดังต่อไปนี้

   (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของตนเพื่อการน�าไปใช้ตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วย
งานของรัฐแห่งนั้น 

   (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลนั้น 

   (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท�างานด้าน
การวางแผน หรือการสถิติ หรือส�ามะโนต่างๆ ซึ่ง 
มหีน้าทีต้่องรกัษาข้อมลูข่าวสารส่วน บคุคลไว้ให้ไม่ให้ 
เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 

   (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท�าให้รู ้ว่าเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
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 (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม มาตรา 26 
วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา 

 (6) ต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่การป้องกนั
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน 
การสอบสวน หรอืการฟ้องคด ีไม่ว่าเป็นคดปีระเภทใด 
ก็ตาม 

 (7) เป็นการให้ซึง่จ�าเป็นเพือ่การป้องกนั
หรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

  (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
ที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

  (9) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราช
กฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม  
(3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท�าบัญชี
แสดงการเปิดเผยก�ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา24)
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2.12  เจ้าหน้าทีข่องรฐัจะเปิดเผยรายงานการ
แพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์
ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมีเหตุอันสมควร 
(มาตรา 25 วรรค 2)

2.13  หน่วยงาน
ของรัฐต้องส่งมอบข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่ไม่ 
ประสงค์จะเกบ็รักษาหรอื
มอีายคุรบก�าหนดเวลา คอื 
ข้อมลูข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 
เม่ือครบ ก�าหนด 20 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่สรจ็ส้ิน การจดั 
ให้มีข้อมูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่ก�าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า

ก�าหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
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 (1) หน่วยงานของรฐั ยงัจ�าเป็นต้องเกบ็
รักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์
ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชน 
ได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากร 

 (2) หน่วยงานของรฐัเห็นว่าข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค�าสั่งขยาย 
เวลา ก�ากบัไว้เป็นการเฉพาะราย ค�าสัง่การขยายเวลา 
นั้นให้ก�าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก�าหนดเกิน
คราวละห้าปีไม่ได้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยาย
ระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกนิความจ�าเป็นให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญตัติามมาตราน้ีมใิห้ใช้บงัคบักับข้อมลู
ข่าวสารของราชการตามทีค่ณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ
ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
จะต้องท�าลายหรอือาจท�าลายได้โดยไม่ต้องเกบ็รกัษา 
(มาตรา 26)
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2.14  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ 
เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2)
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สิทธิของ
ประชาชน
หรือเอกชน

พ.ร.บ.นี้ ได้ก�าหนดสิทธิของประชาชนหรือ
เอกชน ดังนี้ 

3.1 สิทธิในการขอค�าปรึกษาการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้กับส�านักงานปลัดส�านักนายก
รฐัมนตรใีนฐานะเป็นหน่วยงานทางวชิาการและธรุการ 
ให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
(มาตรา 6)

3.2 สทิธเิข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสารของราชการ
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่

ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส�าเนา หรือขอส�าเนา
ที่มีค�ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตามมาตรา 9 ได้
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คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด 
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 
ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) บรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนทีม่ทีนุเกินกึง่หนึง่
เป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้
ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 

(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคน
ต่างด้าว 

(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของคนต่างด้าว 

(4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคล
อื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคน
ต่างด้าว

นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการ
หรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืนให้
ถอืว่า ผู้จดัการหรอืกรรมการหรอืสมาชกิหรอืเจ้าของ
ทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)

34

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร



3.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ
นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า 
ตามมาตรา 26 แล้ว โดยค�าขอนัน้ได้ระบขุ้อมลูข่าวสาร 
ท่ีต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 
(มาตรา 11) 

3.4 สิทธท่ีิจะได้รูถ้งึข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล
ทีเ่ก่ียวกบังานซึง่หน่วยงานของรฐัจะต้องให้กบับคุคล
นัน้หรอืผูก้ระท�าแทนได้ตรวจดูหรือได้รบัส�าเนาข้อมลู
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 
วรรค 1) 

3.5 สิทธิในการด�าเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร ้
ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืเจ้าของ 
ข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 
เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน 
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เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงาน 
ของรฐัแห่งอืน่หรอืผูอ้ืน่ และ 
มาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู ้
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงหรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ 
ถกูต้องตามทีเ่ป็นจรงิ รวมทัง้มีสทิธอิทุธรณ์ในกรณทีี่
เจ้าหน้าทีข่องรฐัมคี�าสัง่ ไม่ยนิยอมแก้ไขเปลีย่นแปลง 
หรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5) 

3.6 สทิธใินการร้องเรยีนผูใ้ดเหน็ว่าหน่วยงาน 
ของรัฐไม่จดัพมิพ์ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 หรอืไม่จดั 
ข้อมลูข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตามมาตรา 9  
หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือ
ปฏบิตัหิน้าทีล่่าช้า หรอืเหน็ว่าตนไม่ได้รับความสะดวก 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะ
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรือ่ง
เกี่ยวกับการมีค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
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มาตรา 15 หรอืค�าสัง่ไม่รับฟังค�าคดัค้านตามมาตรา 17 

หรอืค�าส่ังไม่แก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืลบข้อมลูข่าวสาร

ส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 

3.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐมีค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตาม

มาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีค�าสั่งไม่รับฟังค�า 

คัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้น 

อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วนั นบัแต่วันท่ีได้รบัแจ้งนัน้  

โดยยื่นค�าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18)
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แต่ถ้าอุทธรณ์ค�าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ 
ลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีค�าขอ ผู้นั้นมีสิทธ ิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่น 
ค�าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้เจ้าของ 
ข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุ
ค�าขอของคนแนบไว้กับข้อมลูข่าวสารส่วนทีเ่กีย่วข้อง
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4.1 ส�านกังานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

 ส�านักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการสังกัดส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการ
ให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการการวนิจิฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้ค�าปรึกษา 
แก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
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4.2 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

 4.2.1 คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ ประกอบ ด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
พาณชิย์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิาร
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร 
ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ�านวยการ
ส�านัก งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งคณะ รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็น 
กรรมการ ให้ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีตัง้แต่ข้าราชการ 
ของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขา

 4.2.2 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้
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(1) สอดส่องดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้

(2) ให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ตามที่ได้รับค�าขอ

(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา 
และการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะ
รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้

(4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรา 13

(5) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(6) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่�าหนดในพระราช
บัญญัตินี้

(7) ด�าเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)

41

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร



4.2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ัง
ตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปี 
นับแต่วันท่ีได้รับ แต่งตั้งผู ้ที่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว 
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 29) 

4.2.4 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุซิึง่ได้รบัแต่งตัง้ตามมาตรา 27 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (1) ตาย
 (2)  ลาออก
 (3) คณะรฐัมนตรใีห้ออกเพราะมคีวาม 

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ

 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ
  (6) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้ 
กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ (มาตรา 30)
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4.2.5 การประชมุ
ของคณะกรรมการต้องมี 
กรรมการมาประชุมไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม  

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้าง

มาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสียงหน่ึงในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)

4.2.6 ให้คณะกรรมการ มีอ�านาจเรียกให้ 

บุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือ 

พยานหลักฐานมาประกอบ การพจิารณาได้ (มาตรา 32)
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4.2.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่า

ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค�าขอไม่ว่าจะเป็นกรณ ี

ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีค�าขอไม่เชื่อว่า 

เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตาม

มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจเข้าด�าเนินการ 

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้

และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

44

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร



หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้อง

ยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู ้ซึ่งคณะกรรมการ 

มอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ 

ครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสารทีเ่ปิด

เผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 13)

4.2.8 คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอน ุ

กรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใด 

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และ

ให้น�าความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(มาตรา 34) 
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4.2.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะ 

กรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องเรียน ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นให้

ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตผุลและรวมเวลา

ท้ังหมดแล้วต้องไม่เกนิ 60 วนั (มาตรา 13 วรรค 2)
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5.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง 
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งมิให ้
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 14 หรอืมาตรา 15  
หรอืค�าสัง่ไม่รบัฟังค�าคดัค้านตามมาตรา 17 และค�าสัง่ 
ไม่แก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืลบข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล
ตามมาตรา 25

คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
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การแต่งตัง้คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังตามสาขา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ 
และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
(มาตรา 35)

5.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความ
จ�าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามคนและให้ข้าราชการ
ที่คณะกรรมการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
จะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้

กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
จะเป็นเลขานุการหรือผู ้ช ่วยเลขานุการ ไม่ได ้  
(มาตรา 36) 
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5.3 ให้คณะกรรมการพจิารณาส่งค�าอทุธรณ์
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
โดยค�านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับ 
ค�าอุทธรณ์

 ค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิด
เผยข้อมลูข่าวสารให้เป็นทีส่ดุ และในการมคี�าวนิิจฉยั
จะมีข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วย
งานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้

ให้น�าความในมาตรา 13 วรรคสอง คอืข้อ 7.9 
มาใช้บงัคบัแต่การพจิารณาอทุธรณ์ของคณะกรรมการ 
วนิจิฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารโดย อนโุลม (มาตรา 37) 

5.4 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแต่ละสาขา วธิพีจิารณาและ 
วนิจิฉยั ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก�าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) 
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ให้น�าบทบญัญตัมิาตรา 29 เกีย่วกบัวาระของ
คณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
มาตรา 30 เกีย่วกบัการพ้นต�าแหน่ง มาตรา 32 เกีย่วกบั 
การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค�าหรือส่งวัตถุเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน และบทก�าหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญตัดิงักล่าวใช้บงัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยั
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
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6.1 บทก�าหนดโทษ
 6.1.1 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะ

กรรมการทีส่ัง่ตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาทหรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ (มาตรา 40) 

 6.1.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
จ�ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก�าหนดตาม
มาตรา 20 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึง่ปี หรอืปรบั 
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 41)

บทก�าหนดโทษ
และบทเฉพาะกาล
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6.2 บทเฉพาะกาล
  6.2.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8  

และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม 
วรรคหนึง่ หรอืจดัให้มข้ีอมลูข่าวสารตามวรรคหนึง่ไว้  
เพ่ือประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก�าหนด 
(มาตรา 42) 

 6.2.2 ให้ระเบยีบว่าด้วยการรกัษาความ 
ปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ ยงัคงใช้บงัคับต่อไปได้เท่าทีไ่ม่ขดั 
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะ 
รัฐมนตรีก�าหนดตามมาตรา 16 จะได้ก�าหนดเป็น
อย่างอื่น (มาตรา 43)
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ด้วยปัจจบุนัมส่ีวนราชการและบคุคลภายนอก 
ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล หรือแจ้งค�าสั่งยึด 
อายัดทรัพย์สินของลูกค้าเป็นจ�านวนมาก ฝกม.
ได้พิจารณาอ�านาจของผู้ร้องขอตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ปรากฏตามตาราง) 
เพื่อให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและพนักงาน สามารถ
ด�าเนินการตามค�าร้องขอดังกล่าวได้ รวดเร็ว และ
สะดวกยิ่งขึ้น 

หน่วยงานทีม่ี
อ�านาจขอข้อมูล
ส่วนบุคคล ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
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หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

1. ศาล 1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

ป.ว.ิอาญา มาตรา 119 วรรค 1 ในกรณผีดิ

สญัญาประกนัต่อศาล ศาลมอี�านาจสัง่บงัคบั 

ตามสญัญาประกนัหรอืตามทีศ่าลเหน็สมควร 

โดยมต้ิองฟ้อง เมือ่ศาลส่ังประการใดแล้ว ฝ่าย

ผูถ้กูบงัคบัตามสญัญาประกนัหรอืพนกังาน 

อัยการมีอ�านาจอุทธรณ์ได้ ค�าวินิจฉัยของ

ศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

มาตรา 24 (8)

2) ยึด/อายัด/ถอน ป.วิ.อาญา มาตรา 119 วรรค 2 เพื่อ

ประโยชน์ในการบังคับคดี ให้ศาลชั้นต้นที่

พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีอ�านาจออก

หมายบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคล 

ซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้เสมือน

ว่าเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษาและให้ถือว่า

หัวหน้าส�านักงานประจ�าศาลยุติธรรมเป็น

เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับ

หนี้ตามสัญญาประกันดังกล่าว

2. ส�านักงาน

ป้องกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงิน

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 38 เพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนกังาน 

เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นหนงัสอืจาก

เลขาธิการ มีอ�านาจดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบัน

การเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วย

งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี 

ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�า 

ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือส่งบญัชี เอกสาร 

หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือ

เพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา 24 (8)
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หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิ พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรค 1 ในการ

ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท�าธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ 

มีการโอน จ�าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ 

ซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยว

กับการกระท�าความผิด ให้คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีอ�านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

นั้นไว้ชั่วคราวมีก�าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

3. ส�านักงาน 

ป.ป.ส.

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
และตรวจสอบทรัพย์สิน ยึด หรืออายัด
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญติันี ้ให้กรรมการ  
อนกุรรมการและเลขาธกิารมอี�านาจดังต่อไปนี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดท่ี
เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�าส่งค�าชี้แจงเป็น
หนงัสอื หรอืส่งบญัชีเอกสารหรอืหลกัฐานใด 
มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบจาก
ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
การเงินด้วย
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 มาตรา 14 เพื่อด�าเนินการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้กรรมการ เลขาธิการ 
องเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอ�านาจ 
ดังต่อไปนี้
(7) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยราชการใดๆ มา
ให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือ
วัตถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบ
พิจารณา
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หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

มาตรา 22 วรรคสอง เพือ่ประโยชน์ในการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเชื่อ

ได้ว่าทรพัย์สนิรายใด อาจมกีารโอน ยกัย้าย 

ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความ

จ�าเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ

สัง่ยดึหรอือายดัทรพัย์สนิรายนัน้ไว้ชัว่คราว

จนกว่าจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา 16 (3) 

ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู ้ถูกตรวจสอบหรือผู ้ซึ่ง

อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะย่ืนค�าร้อง

ขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้

ประโยชน์ โดยไม่มีประกันหรือมีประกัน 

หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ และ

ให้น�าความในมาตรา 19 วรรคสองมาใช้

บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 19 วรรคสอง ในกรณีที่มีความ

จ�าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจสั่งให้มีการ

ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน

แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ.2519 มาตรา 14 เพื่อด�าเนินการ

ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิ

เกี่ยวกับยาเสพติดให้กรรมการ เลขาธิการ 

รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้

(4) ยดึหรืออายดัยาเสพตดิท่ีมไีว้โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้

หรอืจะใช้ในการกระท�าความผดิเก่ียวกับยา

เสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
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4. ส�านักงาน

ประกัน

สังคม

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 มาตรา 80 

ในการปฏบิตักิารตามหน้าท่ี ให้พนกังานเจ้า

หน้าที่มีอ�านาจ ดังต่อไปนี้

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด

มาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งอื่นที่จ�าเป็นมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้น�าความใน

มาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 57 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจดังต่อไปนี้

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล 

ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือส่ิงอื่นที่จ�าเป็นมา

เพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา 24 (8)

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 มาตรา 50  

วรรค 1 เลขาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็น

หนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่น�าส่งเงินสมทบ

และหรือเงินเพิ่ม หรือน�าส่งไม่ครบจ�านวน 

ตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อ

ให้ได้รับเงินที่ค้างช�าระ

มาตรา 80 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ ดังต่อไปนี้

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายจ้าง 

ตามค�าส่ังของเลขาธิการ ตามมาตรา 50 

ในกรณีที่นายจ้างไม่น�าส่งเงินสมทบและ

หรือเงินเพิ่ม หรือน�าส่งไม่ครบจ�านวน
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พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 47  

วรรค 1 เลขาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็น

หนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่น�าส่งเงินสมทบ

หรือเงินเพิ่ม หรือน�าส่งไม่ครบจ�านวน

มาตรา 57 ในการปฏบัิตหิน้าทีต่ามพระราช 

บัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ

ดังต่อไปนี้

(3) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ตามค�าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 47

5. ส�านักงาน

คณะกรรมการ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ.2522 

มาตรา 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช

บัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจ

ดังต่อไปนี้

(4) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให  ้

ถ้อยค�า หรอืส่งเอกสารและหลกัฐานทีจ่�าเป็น  

เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงาน

เจ้าหน้าที่

มาตรา 24 (8)

6. ส�านักงาน

คณะกรรมการ

ก�ากับและ

ส่งเสริม

การประกอบ

ธรุกจิประกนั

ภัย

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการใช้

มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด

หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ.2549 ข้อ 10 วรรค 2  การสืบหา 

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของผูต้้องชดใช้เงนิ 

ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

(4) ขอความร ่วมมือจากธนาคารหรือ

สถาบันการเงิน เพ่ือตรวจสอบหลักทรัพย์

หรือบัญชีเงินฝากในธนาคารหรือสถาบัน

การเงินนั้น

มาตรา 24 (8)
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

2) ยึด/อายัด/ถอน ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด
หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ 
ข้อ 46 เมื่อเห็นสมควรใช้มาตรการบังคับ 
ทางปกครองโดยการอายัดทรัพย์สินตาม 
มาตรา 57 แห่ง พระราชบญัญติัวธิปีฏบิติั 
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในกรณี
อธิบดีมีค�าสั่งให้อายัดทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้า
พนักงานไปท�าการอายัดทรัพย์สินโดยเร็ว

7. ส�านักงาน
ต�ารวจแห่ง
ชาติ/สถานี
ต�ารวจ

1) ขอตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

ป.ว.ิอาญา มาตรา 132 เพือ่ประโยชน์แห่ง
การรวบรวมหลกัฐาน ให้พนกังานสอบสวน
มีอ�านาจดั่งต่อไปนี้
(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ 
ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่บุคคล
ที่ถูกหมายเรียกไม่จ�าต้องมาเอง เมื่อจัดส่ง
ส่ิงของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนได้
ปฏิบัติตามหมาย

มาตรา 24 (8)

2) ยึด/อายัด/ถอน ป.ว.ิอาญา มาตรา 132 เพือ่ประโยชน์แห่ง
การรวบรวมหลกัฐาน ให้พนกังานสอบสวน
มีอ�านาจดั่งต่อไปนี้
(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมา
ดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (2) และ (3)

8. กรม
สรรพากร

1) ขอตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ตรี เพื่อ
ประโยชน์ในการด�าเนินการตามมาตรา 12 
ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา 12 หรือสรรพากร
จังหวัดมีอ�านาจ
(1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดช�าระภาษี
อากรค้าง และบุคคลใดๆ ที่มีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษี
อากรค้างมาให้ถ้อยค�า

มาตรา 24 (8)
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

(2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้น�าบัญชี 

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ�าเป็นแก่การ

จัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ

2) ยึด/อายัด/ถอน ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรค 2 เพือ่ให้

ได้รบัช�าระภาษอีากรค้าง ให้อธบิดีมอี�านาจ 

สัง่ยดึหรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 

ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือน�าส่ง

ภาษอีากรได้ทัว่ราชอาณาจักร โดยมิต้องขอ

ให้ศาลออกหมายยดึหรอืส่ังอ�านาจดังกล่าว 

อธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากร

เขตก็ได้

9. กรม

สอบสวน

คดีพิเศษ

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิติัหน้าที่ 

ตามพระราชบญัญตันิี ้ให้พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษมีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบัน

การเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรอืหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค�า ส่งค�าชี้แจงเป็น

หนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน

ใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบ

การพิจารณา

มาตรา 24 (8)

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิติัหน้าที่ 

ตามพระราชบญัญตันิี ้ให้พนกังานสอบสวน

คดีพิเศษมีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย

(5) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือ

ที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (1) (2) (3) และ (4)
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

10. กรม

สรรพสามติ

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

มาตรา 118 ในการปฏบิติัหน้าที ่ให้พนกังาน 

เจ้าหน้าทีม่อี�านาจดงัต่อไปนี้

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด 

มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งบัญชเีอกสารหลักฐาน 

หรอืสิง่อืน่ทีจ่�าเป็นมาประกอบการพจิารณา

ได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า 

เจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าสัง่นัน้

มาตรา 24 (8)

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

มาตรา 123 วรรค 1 ให้พนกังานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจยึดหรืออายัดสินค้าบัญชี เอกสาร 

ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการ 

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไว้

เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่า

พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ

จนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นของ 

ผู้กระท�าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควร

สงสัยว่าเป็นผู้กระท�าความผิดหรือไม่

11. กลุม่งาน

สวัสดิการ

และคุ้มครอง

แรงงาน

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  

มาตรา 139 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  

ให้พนกังานตรวจแรงงานมอี�านาจ ดงัต่อไปนี้  

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง 

ลูกจ้าง หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องมาชี้แจง

ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งส่ิงของหรือเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา 24 (8)
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  

มาตรา 136 ให้พนักงานตรวจแรงงานมี

อ�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้ยดึ อายัดและ 

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซ่ึงมีหน้าท่ี 

ตามกฎหมายทีไ่ม่น�าส่งเงินสะสม เงินสมทบ

หรอืเงนิเพ่ิม หรอืน�าส่งไม่ครบจ�านวน หรอื

เงนิท่ีต้องจ่ายตามมาตรา 135

12. ส�านัก

งานเขตต่างๆ

1) ขอตรวจสอบ

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.ภาษีบำารุงท ้องที่  พ.ศ.2508  

มาตรา 40 วรรค 1 ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

เพื่อการเร่งรัดภาษีบ�ารุงท้องที่ค้างช�าระให้

นายอ�าเภอ หรือนายกเทศมนตรี มีอ�านาจ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกเจ้าของท่ีดินหรือบุคคล

ซึง่เกีย่วข้องมาให้ถ้อยค�า หรอืส่งบญัช ีหรอื

เอกสารมาตรวจสอบ

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.ภาษีบำารงุท้องที ่พ.ศ.2508 มาตรา 

40 วรรค 2 ถ้าเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่

เก่ียวข้องไม่ยอมปฏิบัติการตาม (1) หรือ 

(2) ให้นายอ�าเภอหรือนายกเทศมนตรีมี

อ�านาจเข้าไปในทีด่นิหรอืสถานทีท่ีเ่กีย่วข้อง

แก่การจัดเกบ็ภาษบี�ารุงท้องทีค้่างช�าระของ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ�ารุงท้องท่ีในระหว่าง

พระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน

เวลาท�าการ เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือ

ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชีหรือเอกสาร หรือ

ยึด อายัดบัญชีหรือเอกสาร
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน
กิจกรรมที่

หน่วยงานร้องขอ
กฎหมายที่ให้อำานาจ

พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ

13. ส่วนงาน 
ราชการ 
(ความรับผิด
ทางละเมิด)

1) ขอตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 57 ค�าสั่งทางปกครอง
ทีก่�าหนดให้ผูใ้ดช�าระเงนิ ถ้าถงึก�าหนดแล้ว 
ไม่มีการช�าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้ 
เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผู้นัน้ช�าระภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจด็วนั  
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค�าเตือน เจ้าหน้าที่ 
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอด
ตลาดเพื่อช�าระเงินให้ครบถ้วน
   วิธีการยึด การอายัดและการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
ส่วนผู้มีอ�านาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขาย
ทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง

2) ยึด/อายัด/ถอน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 57 ค�าสั่งทางปกครอง
ทีก่�าหนดให้ผูใ้ดช�าระเงนิ ถ้าถงึก�าหนดแล้ว
ไม่มีการช�าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
หน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช�าระภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค�าเตือน เจ้า
หน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและ
ขายทอดตลาดเพื่อช�าระเงินให้ครบถ้วน
   วิธีการยึด การอายัดและการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
ส่วนผู้มีอ�านาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขาย
ทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง
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