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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. 2540

__________

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2540

เปนปท่ี 52 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ให ประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอม
ของ รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจา นเุบกษาเปนตนไป

*[รก.2540/46ก./1/10 กันยายน 2540]

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระ
ราช บัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิง่ ใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทํ าไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ และไมวาจะ ไดจัดทํ าไวในรูปของเอกสารแฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพ
วาด ภาพถาย ฟลม การบันทึก ภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อ่ืนใดที่ทํ าใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได

"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบ คมุดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาว สารเกี่ยวกับเอกชน

"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทอง ถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับการ
พจิารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎ กระทรวง

"เจาหนาท่ีของรัฐ" หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ

"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล" หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํ างาน
บรรดาที่มีชื่อ ของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นท่ีทํ าใหรูตัวผูนั้นได
เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผน บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวม
ถงึขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว ของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยูใน
ประเทศไทย และนิติบุคคลดังตอไปนี้

(1) บรษิทัหรอืหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาวใบหุนชนิดออกใหแกผู
ถอืให ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ

(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
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(3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว

(4) นติบิคุคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เปนคน ตางดาว

นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติ
บคุคลอ่ืน ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคน
ตางดาว

มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํ านาจออกกฎ
กระทรวงเพื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํ านักงาน
ปลัด ส ํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะ
กรรมการและคณะ กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวย
งานของรัฐ และใหคํ าปรึกษาแก เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1

การเปดเผยขอมูลขาวสาร

__________

มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลง
พมิพใน ราชกิจจานุเบกษา

(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดํ าเนินงาน

(2) สรปุอํ านาจหนาท่ีท่ีสํ าคัญและวิธีการดํ าเนินงาน

(3) สถานทีต่ดิตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคํ าแนะนํ าในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ

(4) กฎ มตคิณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คํ าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือ
การต ีความ ท้ังนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอก
ชนท่ีเก่ียวของ
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(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํ านวนพอสมควรแลว ถามีการ
ลง พมิพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบท
บัญญัติวรรคหนึ่ง แลว

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขาย
หรอื จํ าหนายจายแจก ณ ท่ีทํ าการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร

มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา นุ
เบกษา จะน ํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาว
สารนั้นตาม ความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร

มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาว
สาร ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะ กรรมการกํ าหนด

(1) ผลการพจิารณาหรือคํ าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคํ า
สัง่ท่ี เก่ียวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(2) นโยบายหรอืการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
(4)

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจํ าปของปท่ีกํ าลังดํ าเนินการ

(4) คูมือหรือคํ าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนา
ท่ีของ เอกชน

(5) สิง่พมิพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สญัญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอก
ชนใน การจัดทํ าบริการสาธารณะ

(7) มตคิณะรฐัมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐ
มนตร ีท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่
น ํามาใชในการ พิจารณาไวดวย
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(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปด
เผย ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบ หรือตัดทอน หรือทํ าโดยประการอื่นใด
ท่ีไมเปนการเปด เผยขอมูลขาวสารสวนนั้น

บคุคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสํ าเนาหรือ
ขอส ําเนา ท่ีมีคํ ารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีท่ีสมควร
หนวยงานของรัฐโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรม
เนยีมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํ านึงถึง การชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้
เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกํ าหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอื่น

มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือท่ี
จัดไว ใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา
26 แลว ถาบุคคล ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคํ าขอของผูนั้นระบุขอมูล
ขาวสารที่ตองการในลักษณะที่ อาจเขาใจไดตามควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัด
หาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา อันสมควรเวนแตผูนั้นขอจํ านวนมากหรือ
บอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยาย
เวลาใน การจัดหาใหหรือจะจัดทํ าสํ าเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายแกขอมูลขาว สารนั้นก็ได

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาว
สารที ่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํ าวิเคราะห จํ าแนก รวบ
รวม หรือจัดใหมี ขึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่
บนัทึกไวในระบบการบันทึกภาพ หรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ท้ังนี้
ตามทีค่ณะกรรมการกํ าหนด แตถาหนวยงาน ของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวง
หาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องท่ีจํ าเปนเพื่อปกปอง สิทธิเสรีภาพสํ าหรับผูนั้น
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หรอืเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหา ขอมูลขาวสารนั้น
ใหก็ได

บทบญัญตัิวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราช
การใด ขึน้ใหมใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํ านาจหนาท่ีตามปกติของหนวย
งานของรัฐนั้นอยู แลว

ใหน ําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาว สารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา 12 ในกรณีท่ีมีผูยื่นคํ าขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 แมวาขอมูล
ขาว สารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของ
หนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ให
หนวยงานของรัฐท่ีรับคํ าขอให คํ าแนะนํ าเพื่อไปยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดู
แลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคํ าขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทํ า
โดย หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกํ าหนดตาม
มาตรา 16 ใหสงคํ า ขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทํ าขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคํ า
สัง่ตอไป

มาตรา 13 ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัด
หา ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารให
แกตนตาม มาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาท่ี
ลาชา หรือเห็นวาตนไมได รับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน
ตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ การมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 15 หรือคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานตามมาตรา 17 หรือคํ าสั่งไมแกไขเปล่ียนแปลง
หรอืลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25

ในกรณีท่ีมีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาให
แลว เสร็จ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํ ารองเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจํ าเปนใหขยาย
เวลาออกไปได แต ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน
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หมวด 2

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย

__________

มาตรา 14 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหา
กษัตริย จะเปดเผยมิได

มาตรา 15 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงาน
ของ รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํ านึงถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมายของ หนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียว
ของประกอบกัน

(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวาง ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(2) การเปดเผยจะทํ าใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสํ าเร็จตาม
วัตถ ุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกันการปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรือ การรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

(3) ความเหน็หรือคํ าแนะนํ าภายในหนวยงานของรัฐในการดํ าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แตท้ัง นีไ้มรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใช
ในการทํ าความเห็น หรือคํ าแนะนํ าภายในดังกลาว

(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกล้ํ าสิทธิ
สวน บุคคลโดยไมสมควร

(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่มีผู
ใหมา โดยไมประสงคใหทางราชการนํ าไปเปดเผยตอผูอ่ืน

(7) กรณอ่ืีนตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ค ําสัง่มใิหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไว
ดวย วาท่ีเปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวา
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การมคี ําสัง่เปด เผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐ
ตามล ําดับสายการบังคับ บัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดตามที่กํ าหนดในพระ ราชบัญญัตินี้

มาตรา 16 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผย
ตอ บคุคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวย
งานของรัฐ กํ าหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กํ าหนดวาดวยการรักษา ความลับของทางราชการ

มาตรา 17 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด อาจ
กระทบถงึประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาท่ีของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคํ าคัดคานภาย
ในเวลาที ่กํ าหนดแตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคํ าคัดคานได ซ่ึงตองไมนอย
กวาสิบหาวันนับแตวันท่ี ไดรับแจง

ผูท่ีไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูท่ีทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได
โดยท ําเปน หนังสือถึงเจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบ

ในกรณท่ีีมีการคัดคาน เจาหนาท่ีของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคํ าคัดคานและแจงผล
การ พจิารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีท่ีมีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคาน เจาหนา
ท่ีของรัฐจะเปด เผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกํ าหนดเวลาอุทธรณตาม
มาตรา 18 หรือจนกวาคณะ กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคํ าวินิจฉัยให
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี

มาตรา 18 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14
หรอืมาตรา 15 หรือมีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผู
นัน้อาจ อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีไดรับแจงคํ าสั่ง นั้นโดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะกรรมการ

มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคํ าสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ
พจิารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือศาลก็
ตาม จะตอง ดํ าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอ่ืน
ใดที่ไมจํ าเปนแกการ พิจารณาและในกรณีท่ีจํ าเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความ
ฝายใดก็ได
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มาตรา 20 การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ให
ถอื วาเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทํ าโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้

(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาท่ีของรัฐไดดํ าเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบตาม มาตรา 16

(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวง มี คํ าสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสํ าคัญ
ยิง่กวาท่ีเก่ียวกับ ประโยชนสาธารณะ หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของ
บคุคล และคํ าสั่งนั้นไดกระทํ า โดยสมควรแกเหตุ ในการนี้จะมีการกํ าหนดขอจํ ากัดหรือ
เงือ่นไขในการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความ เหมาะสมก็ได การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม กฎหมายหากจะ
พงึมีในกรณีดังกลาว

หมวด 3

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

__________

มาตรา 21 เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ บุคคล หมายความวาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ
ไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย

มาตรา 22 ส ํานักขาวกรองแหงชาติ สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงาน
ของรัฐ แหงอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ กํ าหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีมิใหนํ าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3)
ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของ
หนวยงานดังกลาวก็ได

หนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีจะกํ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวย
งานของ รัฐ ซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง
(3) จะเปนอุปสรรค รายแรงตอการดํ าเนินการของหนวยงานดังกลาว

มาตรา 23 หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดัง
ตอไป นี้
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(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาท่ีเก่ียวของและจํ าเปนเพื่อการ
ด ําเนนิ งานของหนวยงานของรัฐใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดให
มีระบบดังกลาวเมื่อ หมดความจํ าเปน

(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีจะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับ
สิง่ดัง ตอไปนี้

(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอมูลไว

(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล

(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ

(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล

(จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล

(ฉ) แหลงท่ีมาของขอมูล

(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ

(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะ
สมเพือ่ ปองกันมิใหมีการนํ าไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล

ในกรณท่ีีเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจา
ของ ขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคท่ีจะนํ าขอมูลมาใช
ลักษณะการใช ขอมูลตามปกติ และกรณีท่ีขอขอมูลนั้นเปนกรณีท่ีอาจใหขอมูลไดโดย
ความสมัครใจ หรือเปนกรณีมี กฎหมายบังคับ

หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีท่ีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสาร
สวน บคุคลไปยังท่ีใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลท่ัวไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปน
ไปตามลักษณะการ ใชขอมูลตามปกติ
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มาตรา 24 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแล
ของ ตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือ
ของเจาของขอมูลท่ี ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้

(1) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนํ าไปใชตามอํ านาจหนาท่ีของหนวย
งาน ของรัฐแหงนั้น

(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวน บุคคลนั้น

(3) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํ างานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํ ามะโนตาง ๆ ซ่ึงมี
หนาท่ี ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน

(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนท่ีทํ าใหรูวาเปนขอ
มูลขาว สารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด

(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26
วรรค หนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา

(6) ตอเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
การ สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม

(7) เปนการใหซ่ึงจํ าเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล

(8) ตอศาล และเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํ านาจตาม
กฎหมายที่จะ ขอขอเท็จจริงดังกลาว

(9) กรณอ่ืีนตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา

การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมี
การ จัดทํ าบัญชีแสดงการเปดเผยกํ ากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธี
การท่ีกํ าหนดในกฎ กระทรวง

มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรูถึงขอมูลขาว
สาร สวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคํ าขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐท่ี
ควบคมุดูแลขอมูล ขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทํ าการแทนบุคคลนั้นได
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ตรวจดูหรือไดรับสํ าเนาขอมูลขาว สารสวนบุคคลสวนท่ีเก่ียวกับบุคคลนั้น และใหนํ า
มาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ โดยอนุโลม

การเปดเผยรายงานการแพทยท่ีเก่ียวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาท่ีของรัฐ
จะเปด เผยตอเฉพาะแพทยท่ีบุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบคุคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง
ใหมี สทิธิยื่นคํ าขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไข
เปล่ียนแปลง หรือลบ ขอมูลขาวสารสวนนั้นไดซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคํ า
ขอดงักลาว และแจงใหบุคคลนั้น ทราบโดยไมชักชา

ในกรณท่ีีหนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคํ า
ขอ ให ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน
สามสบิวนันบัแตวันได รับแจงคํ าสั่งไมยินยอมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร
โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมวากรณีใด ๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอให
หนวยงานของรัฐหมายเหตุคํ าขอของตนแนบไว กับขอมูลขาวสารสวนท่ีเก่ียวของได

ใหบคุคลตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดํ าเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และ
มาตรา นี้แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลท่ี
ถึงแกกรรมแลวได

หมวด 4

เอกสารประวัติศาสตร

___________

มาตรา 26 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา หรือมี
อาย ุครบกํ าหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ให
หนวยงานของรัฐสง มอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐตามที่กํ าหนดในพระราช กฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

กํ าหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้

(1) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เม่ือครบเจ็ดสิบหาป

(2) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 เม่ือครบยี่สิบป
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กํ าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้

(1) หนวยงานของรัฐยังจํ าเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อ
ประโยชนใน การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตก
ลงกับหอจดหมายเหตุแหง ชาติ กรมศิลปากร

(2) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผยโดยมีคํ าสั่ง
ขยาย เวลากํ ากับไวเปนการเฉพาะราย คํ าสั่งการขยายเวลานั้นใหกํ าหนดระยะเวลาไวดวย
แตจะกํ าหนดเกิน คราวละหาปไมได

การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจํ าเปนให
เปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

บทบญัญตัติามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออก ระเบียบกํ าหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทํ าลายหรืออาจ
ทํ าลายไดโดยไมตอง เก็บรักษา

หมวด 5

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

__________

มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึงนายก
รัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการ ตางประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เลขาธกิารสภาผูแทน ราษฎร ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ ผูอํ านวยการสํ านักงบ
ประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอ่ืน จากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกา
คนเปนกรรมการ

ใหปลัดส ํานกันายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
คนหนึง่ เปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
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มาตรา 28 คณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) สอดสองดูแลและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวย
งาน ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ใหค ําปรึกษาแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระ
ราช บัญญัตินี้ ตามที่ไดรับคํ าขอ

(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ
คณะ รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้

(4) พจิารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา 13

(5) จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราว ตามความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(6) ปฏบิตัหินาท่ีอ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้

(7) ด ําเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตํ าแหนง
คราว ละสามปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ผูท่ีพนจากตํ าแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได

มาตรา 30 นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้ง
ตาม มาตรา 27 พนจากตํ าแหนง เม่ือ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนา
ท่ี หรือหยอนความสามารถ

(4) เปนบุคคลลมละลาย

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(6) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดท่ีได
กระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจ ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม

การวนิจิฉยัชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลง คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํ าหรือใหสงวัตถุ เอกสาร
หรอืพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได

มาตรา 33 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคํ าขอไมวาจะ
เปน กรณีตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคํ าขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียน
ตอคณะกรรมการ ตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเขาดํ าเนินการตรวจสอบขอ
มูลขาวสารของราชการที่เก่ียว ของไดและแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการ มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไม
วาจะเปนขอมูลขาวสารที่ เปดเผยไดหรือไมก็ตาม

มาตรา 34 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยาง
ใด อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํ าความในมาตรา 31 มาใช
บงัคับโดยอนุโลม

หมวด 6

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

__________

มาตรา 35 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความ
เหมาะ สม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํ านาจหนาท่ี
พจิารณาวินิจฉัยอุทธรณ คํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15
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หรอืค ําสัง่ไมรับฟงคํ าคัดคานตาม มาตรา 17 และคํ าสั่งไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสาร
ของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการ คลังของประเทศหรือการ
บงัคับใชกฎหมาย

มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวย
บคุคล ตามความจํ าเปน แตตองไมนอยกวาสามคนและใหขาราชการที่คณะกรรมการแตง
ตัง้ปฏบิัติหนาท่ีเปน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ในกรณพีจิารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใดกรรมการวินิจฉัยการ
เปด เผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได

มาตรา 37 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคํ าอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร โดยคํ านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด
เผยขอมูล ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับคํ าอุทธรณ

ค ําวนิจิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนท่ีสุด และในการมี
ค ํา วินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
ปฏบิัติเก่ียวกับกรณีใด ตามที่เห็นสมควรก็ได

ใหน ําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา 38 อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา
วิธี พจิารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการ กํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 39 ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32และบทกํ าหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบญัญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม

หมวด 7
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บทกํ าหนดโทษ

__________

มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษ
จํ า คุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือท้ังจํ าท้ังปรับ

มาตรา 41 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํ ากัดหรือเงื่อนไขท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกํ าหนด
ตาม มาตรา 20 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ัง
จํ าท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล

_________

มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตาม
วรรค หนึ่งไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณีท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการจะ ไดกํ าหนด

มาตรา 43 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. 2517 ในสวนท่ีเก่ียว
กับ ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราช
บญัญตันิี ้เวนแต ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา 16 จะไดกํ าหนดเปนอยาง
อ่ืน ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย
การให ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินการ
ตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจํ า เปน เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความ เปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาล
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกํ าหนดให ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราช
การ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํ ากัด เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปด
เผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสํ าคัญ ของเอกชน ท้ังนี้
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เพือ่พฒันาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง สิทธิหนา
ท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพื่อท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย
ประกอบ กับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของ
ราชการไปพรอมกัน จึงจํ า เปนตองตราพระราชบัญญัตินี้


