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เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปน้ี 

มาตรา  ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐”  
 มาตรา  ๒    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น  ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ีใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 
 มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญตัิน้ี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไมวา
การสื่อความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 



 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผู
น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูน้ันได  เชน  ลายพิมพน้ิวมือ  แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแก
กรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปน้ี 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปน
คนตางดาว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น  ให
ถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  เพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงน้ัน  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา  ๖  ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ



คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และใหคําปรึกษาแก
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

หมวด  ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา  ๗  หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพรเพ่ือขายหรือจําหนาย

จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา  ๘  ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา  ๗ (๔)  ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารน้ันตามความเปนจริงมา
กอนแลวเปนเวลาพอสมควร    
 มาตรา  ๙  ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งท่ี
เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 



 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน 
 (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมตคิณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา  
๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
น้ัน 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา  ๑๐  บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 
   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือท่ีจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารน้ันใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร  เวนแตผูน้ันขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารน้ันก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวใน

สภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีขี้นใหม เวนแต
เปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบ
คอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอ



น้ันมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องท่ีจําเปนเพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ันหรือ
เปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารน้ันใหก็ได 
 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม

ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูลขาวสารท่ี
ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงน้ันหรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนํา เพ่ือไปยื่นคําขอ
ตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารน้ันโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดยหนวยงานของ

รัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสงคําขอน้ันใหหนวยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารน้ันพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตอไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝา
ฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมี
เหตุอันสมควร ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  แตตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
 

หมวด  ๒ 
ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 
_______________ 

 
 มาตรา  ๑๔  ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 มาตรา  ๑๕  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  
ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เก่ียวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวางประเทศ   
และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค
ได  ไมวาจะเก่ียวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรู
แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด  แตทั้งน้ีไม
รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไม
ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (๗) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  แตผูขออาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๑๖ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใด
ไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารน้ัน  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอ 
คําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรท่ีผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหน่ึง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสาร
น้ันมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘  หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได  แลวแตกรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรือ
มาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งน้ันโดยยื่นคํา

อุทธรณตอคณะกรรมการ 
 มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีมีคําสั่งมิใหเปดเผยน้ันไมวาจะเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได  จะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารน้ันเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะ

พิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา  ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด  ให
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให
เปดเผยเปนการท่ัวไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพ่ือประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาท่ีเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ  
หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล  และคําสั่งน้ันไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ  ในการ
น้ีจะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารน้ันตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 

หมวด  ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๑  เพ่ือประโยชนแหงหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหง
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีมิใหนําบทบัญญัติวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวน
บุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีจะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงน้ัน ตองเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงการ
เปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓)  จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา  ๒๓  หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เก่ียวของ และจําเปนเพ่ือการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทาน้ัน  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังตอไปน้ี 
  (ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
  (ฉ) แหลงท่ีมาของขอมูล 
 (๔)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม  เพ่ือ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช  ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  และ
กรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่

ใดซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารน้ันได  เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 



 มาตรา  ๒๔  หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนา
หรือในขณะน้ันมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ
แหงน้ัน 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลน้ัน 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซ่ึงมีหนาท่ีตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
 (๔) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง  
เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  การ
สอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหมี
การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารน้ัน  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา  ๒๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลน้ันมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร
น้ันจะตองใหบุคคลน้ันหรือผูกระทําการแทนบุคคลน้ันไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวน

ที่เก่ียวกับบุคคลน้ัน  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เก่ียวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลน้ันมอบหมายก็ได 



 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน

น้ันได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลน้ันทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามท่ีมีคําขอ ใหผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไม

ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยย่ืนคําอุทธรณตอคณะกรรมการ  และไมวากรณีใดๆ 
ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ี

เก่ียวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตราน้ีแทน
ผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือเจาของขอมูลท่ีถึงแกกรรมแลวก็ได 
 

หมวด  ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 
___________ 

 
 มาตรา  ๒๖  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารน้ัน ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท   ดังน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนในการใช
สอย  โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร 
 (๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารน้ันยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไวเปน
การเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลาน้ันใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 



 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตราน้ี มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 
 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๗  ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีก
เกาคนเปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเปน

เลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปน้ี 
 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
ตามท่ีไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 (๖)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 



 (๗)  ดําเนินการเรื่องอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
มาตรา ๒๗  พนจากตําแหนง เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาท่ี  หรือ
หยอนความสามารถ 
 (๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีมีคําขอไมวาจะเปนกรณี
มาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา 
๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของได และแจงผล
การตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย

เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยไดหรือไม
ก็ตาม 



 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 
 
 มาตรา  ๓๕  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ   ตามความเหมาะสม  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  และ
คําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  ใหแตงต้ังตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความม่ันคงของประเทศ  เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการท่ีคณะกรรมการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเก่ียวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารซ่ึงมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา  ๓๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี
ขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็

ได 
 ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 



 มาตรา  ๓๘  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา  วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๓๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษท่ีประกอบ
กับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา  ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา  ๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 
๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
 มาตรา  ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไว
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนด 
 มาตรา  ๔๓  ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนท่ีเก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี  เวนแตระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
 



หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน  
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปน
การสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้น  สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผย
แลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน   ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปก
รักษาประโยชนของตนไดอีกประการหน่ึงดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ี
เก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 


