สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในพระราชบัญญัตินี้ กําหนดความหมายของคําที่เกี่ยวของ ดังนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่ง
ใดๆ ไมวา การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวา
จะไดัจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บนั ทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ
ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มี
ชื่อเสียงผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรตู ัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย
และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได เชน
ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอนโยบายหรือตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ คูมือหรือ
คําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ โครงสรางและการจัด
องคกร หนาที่และวิธีดําเนินการ กฎขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
มติ
คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง
2) ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยอยูดวย ให
ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
3) บุคคลไมวาจะมีสว นไดเสียเกีย่ วของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจดู ขอสําเนา หรือ
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารได
ในกรณีทสี่ มควรหนวยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได

-2ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย สรุปสาระสําคัญไดดงั นี้
1) ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
2) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
• การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความ
สัมพันธระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
• การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม
อาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกีย่ วกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
• ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่อง
ใด แตไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายใน
• การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใด
• รายงานแพทยหรือขอมูลสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ
สวนบุคคล
• ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสาร
ที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
. กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา
3) คําสั่งไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไว
ดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับ
บัญชา แตอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล สรุปไดดังนี้
1) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีทจี่ ะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
2)
จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับ
ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล

-33) ระบุลักษณะการใชขอ มูลตามปกติ วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล แหลงที่มาของขอมูล ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคล เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
4) ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบลวงหนา
พรอมกับการแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใชลักษณะการใช
ขอมูล การที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมกี ฎหมายบังคับ
5) หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล เวนแต
เปนการเปดเผยดังตอไปนี้
(1) เปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําการไปใชตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนัน้
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น
(3) เปดเผยตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการทําสถิติ หรือสํามะ
โนตางๆ ซึ่งมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหประโยชนในการศึกษาวิจยั โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรวู าเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) เปดเผยตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพือ่
การตรวจสอบดูคุณคาในการเก็บรักษา
(6) เปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซ่งึ จําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล
(8) เปดเผยตอศาล หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายทีจ่ ะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

-46) บุคคลยอมมีสิทธิ์ที่จะไดรูถึงขอมุลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน เมื่อบุคคลนั้นมีคําขอ
เปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนัน้ หรือผูกระทําการ
แทนบุคคลนัน้ ไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
การ
เปดเผยรายงานการแพทยเกีย่ วกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุผลอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอเฉพาะ
แพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได รวมทั้งถามีสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมสี ิทธิ์ยื่นคําขอเปน
หนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมุลขาวสารสวน
นั้นได
พระราชบัญญัติคุมครองสิทธิสวนบุคคล
นอกจากกฎหมายดังกลาวมาแลว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลและระบบ
สารสนเทศ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสิทธิสวนบุคคล หรือสารสนเทศที่เปนสวนตัวของบุคคลนั้น
ไดแกประวัติการเจ็บปวยทางการแพทย ขอมูลทางการเงิน เงินเดือน ประวัติการเรียนและผลการเรียน
ประวัติอาชญากรรม สถานภาพการสมรส
ปญหาในครอบครัวและการประเมินผลการทํางาน
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสิ่งที่กลาวมาแลวเปนสิทธิสวนบุคคลซึ่งบุคคลอาจจะไมตองการเปดเผยให
ใครทราบ และอาจจะรวมถึงที่อยูชื่อบิดา-มารดา
ชื่อสามี-ภรรยาหรือบุตร ในปจจุบันคนเริ่มสนใจกับสิง่ ที่หนวยงานไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนเก็บ
ไวเปนขอมูล และผูที่เกีย่ วของสามารถที่จะเรียกขอมูลเหลานี้ออกมาดูได เนื่องจากมีระบบงานที่เปน
เครือขายติดตอกัน จากทะเบียนรถก็สามารถไดขอมูลของเจาของรถ ซึ่งไดแกที่อยู เพศ ความสูง
น้ําหนัก วันเดือนปเกิด และเลขประจําตัวประชาชน และจากจุดนี้ก็จะนําไปสูข อมูลการเสียภาษี ที่
ทํางาน ตําแหนงและเงินเดือน และอาจจะนําไปสูขอมูลบาน ราคาบาน การกูยืม และอาจจะรวมไปถึง
บุตร ญาติ ขอมูลเหลานี้ไมมีการรับประกันวาจะไมมกี ารรั่วไหล ถึงแมวาจะมีการรักษาความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอรไวแลวก็ตาม จากการที่มีการใชขอมูลและสารสนเทศทั้งในหนวยงานของรัฐ
และเอกชนเพือ่ การควบคุมและตรวจสอบมากขึ้น จึงไดมีการเรียกรองใหมีกฎหมายเพื่อการคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล กฎหมายนีไ้ มเพียงแตเพือ่ การคุมครองสิทธิของการใชขอมูล แตรวมถึงการคุมครอง
ความผิดพลาดของขอมูล ระยะเวลาของการเก็บและแกไขปรับปรุงขอมูล รวมทั้งการแปลความ
ผิดพลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลหรือเจาของขอมูลเกิดความเสียหายได ไดมีการเคลื่อนไหวทางดานนี้

มากในประเทศสหรัฐอเมริกา และออกมาเปนพระราชบัญญัติสิทธิสวนบุคคล (Privacy Act) ในป ค.ศ.
1974 ในขณะที่
-5ประเทศอื่น อาทิ เบลเยี่ยม สวีเดน นอรเวย เดนมารค เยอรมันตะวันตก ฝรั่งเศส ออสเตรีย ไอรแลนด
ลักแซมเบอรก
ฮังการี อิสราเอลและสหราชอาณาจักรไดจัดทําเปนกฎหมาย และไดดําเนินการ
เคลื่อนไหวในองคกรรวมยุโรปอันเปนผลใหมีการจัดทําขอตกลงรวมกันไดรองขอใหรัฐสมาชิกของ
กลุมประชาคมยุโรปใหลงนามและใหสตั ยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้กอนสิ้นป ค.ศ. 1982 และเสนอแนะ
ดวยวาเปนสิ่งที่พึงตองกระทํา
กฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิสวนบุคคลนี้ ในบางประเทศเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
Data Protection Act และบางประเทศเรียกชือ่ วา Privacy Act โดยมีองคกรทําหนาที่สาํ คัญสรุปไดดังนี้
1. พิจารณาอนุญาตการขออนุญาตจัดเก็บขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล
2. ควบคุม ดูแล ตรวจตรา วามีการลวงละเมิด หลักการคุมครองขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม
3. อํานาจหนาทีใ่ นการสงคําเตือน 3 ประเภท คือ ในกรณีพบวามีการลวงละเมิดคําเตือน
ประเภทแรกเปนการแจงใหปฏิบัติใหถูกตองในระยะเวลาที่กําหนด
คําเตือนประเภทที่สองเปนการ
เตือนซ้ํา ถายังไมปฏิบัติตามคําเตือนหลังนี้จะดําเนินการเพิกถอนทางทะเบียน สวนคําเตือนประเภท
สุดทายเปนคําเตือนเกีย่ วกับการหามการทีจ่ ะสื่อขอมูลขามแดนที่ผิดไปจากที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไว
4. การประกาศแจงใหทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการคุมครองขอมูลของผูใชขอมูล
และผูปฏิบัติงานในสํานักงานคอมพิวเตอร
5. การพิจารณาคํารองของผูเสียหายวามีการลวงละเมิดหลักการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลหรือลวงละเมิดกฎหมายนี้ และคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการโดยรวดเร็วเพื่อแจงใหบุคคล
นั้นๆ ทราบถึงการพิจารณาและมาตรการที่จะใช
6. ทั้ง 5 ประการนี้ เปนหนาที่รบั ผิดชอบที่สําคัญบางสวนขององคกรคุมครองสิทธิสวน
บุคคล
7. กฎหมายเพื่อคุม ครองขอมูลสวนบุคคลหรือสิทธิสวนบุคคลใชบังคับทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนในเรื่องขอมูลสวนบุคคล (Personal data) ที่เก็บรวบรวมไวโดยเครือ่ งคอมพิวเตอรซึ่งมี
สาระโดยสรุปดังนี้
1. หามบุคคลผูปฏิบัติงานอยูในสํานักงานคอมพิวเตอรหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเกี่ยวกับบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต
- 62 กําหนดสิทธิของบุคคลผูถูกระบุในขอมูลขาวสารนั้น เชน สิทธิที่จะไดทราบวาตน
ถูกระบุอยูในขอมูลขาวสารนั้น หรือไม ถาระบุ ระบุไวอยางไร สิทธิที่เขาสูขอมูลที่เกี่ยวกับตน สิทธิใน
การแกไขหรือลบลางขอมูลดังกลาวที่ผิดพลาด สิทธิที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปดเผยขอมูล
นั้นหรือไม สิทธิที่จะไดรับคาเสียหาย กรณีไดรับความเสียหายจากขอมูลสวนบุคคลที่ผิดพลาด
3. กําหนดหลักการคุมครองตอขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับบุคคลไว ดังนี้
(1)
ขอมูลที่จัดเก็บไวจะตองไดมาโดยถูกตองชอบธรรมตามกฎหมายและการดําเนินการ
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
(2)
ขอมูลสวนบุคคลจะเก็บสะสมไวไดเพียงเทาที่ระบุไวในการจดทะเบียนและดวย
วัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายเทานั้น
(3) ขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคใด จะตองใชหรือเปดเผยไมเกินไปกวา
วัตถุประสงคนั้น
(4) ขอมูลสวนบุคคล จะตองไดรับการจัดทําใหถูกตองทันสมัยเทาที่จําเปน
(5) ขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บไวจะตองไมจัดเก็บเปนระยะนานไปกวาที่แจงไวในวัตถ
ประสงคของการจัดเก็บ
(6) ขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บไวโดยผูดําเนินการในสํานักงานคอมพิวเตอรจะตองไดรับการ
จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการเขาถึง เปดเผยหรือทําลายโดยไมไดรับอนุญาต
และรักษาความปลอดภัยตอการสูญหาย หรือทําลายลงโดยอุบัติเหตุ

