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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐"

มาตรา ๒    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓    บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน

มาตรา ๔    ในพระราชบัญญัติน้ี
"ขอมูลขาวสาร"  หมายความวา  สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูล

หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทํ าไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ  และ
ไมวาจะไดจัดทํ าไวในรูปของเอกสาร  แฟม  รายงาน  หนังสือ  แผนผัง  แผนที่  ภาพวาด  ภาพถาย
ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง    การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดที่ทํ าใหสิ่งที่บันทึก
ไวปรากฎได

"ขอมูลขาวสารของราชการ"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาารเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

"หนวยงานของรัฐ"  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณา



พิพากษาคดี  องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

"เจาหนาที่ของรัฐ"  หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล"  หมายความวา  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

บุคคล  เชน การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํ างาน
บรรดาที่มีชื่อของผูน้ันหรือมีเลขหมายรหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทํ าใหรูตัวผูน้ันได  เชน  ลายพิมพ
น้ิวมือ  แผ นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย  และใหความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สิง่เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

"คณะกรรมการ"  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
"คนตางดาว"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปน้ี
(๑)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก

ผูถือ  ใหถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ
(๒)  สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
(๓)  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว
(๔)  นิติบุคคลตาม (๑)  (๒)  (๓)  หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกิน

กึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว
นิตบิคุคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ  สมาชิก  หรือมีทุนใน

นิติบุคคลอื่น  ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา ๕    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีอํ านาจออก

กฎกระทรวง  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖    ใหจัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัด

สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะ
กรรมการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และ
ใหคํ าปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

หมวด  ๑
การเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๗    หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ี
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา

(๑)  โครงสรางและการจัดองคกรในการดํ าเนินงาน
(๒)  สรุปอํ านาจหนาที่ที่สํ าคัญและวิธีการดํ าเนินงาน



(๓)  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  หรือคํ าแนะนํ าในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ

(๔)  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คํ าสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน
นโยบายหรือการตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ  เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ

(๕)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารใดที่มีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํ านวนพอสมควรแลว  ถามีการ

ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  โดยอางอิงถึงสิ่งพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แลว

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขาย
หรือจํ าหนายจายแจก  ณ  ที่ทํ าการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๘    ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔)  ถายังไมไดลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา จะนํ ามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนํ าจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
น้ันตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร

มาตรา ๙    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

(๑)  ผลการพิจารณาหรือคํ าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน  รวมทั้งความเห็นแยงและ
คํ าสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว

(๒)  นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา
๗ (๔)

(๓)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจํ าปของปที่กํ าลังดํ าเนินการ
(๔)  คูมือหรือคํ าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของเอกชน
(๕)  สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ

เอกชนในการจัดทํ าบริการสาธารณะ
(๗)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะ

รัฐมนตรี  ทั้งน้ี  ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชใน
การพิจารณาไวดวย

(๘)  ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิให

เปดเผยตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทํ าโดยประการอื่นใดที่ไมเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น



บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม  ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  ขอสํ าเนาหรือ
ขอสํ าเนาที่มีคํ ารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ  จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํ านึง
ถงึการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี  เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน

คนตางดาวจะมีสิทธิตามมตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐    บทบัญญัติมาตรา ๗  และมาตรา ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของ

ราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกํ าหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน
มาตรา ๑๑    นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว

หรือทีจั่ดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว  หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว
ถาบคุคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและตํ าขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะ
ทีอ่าจเขาใจผิดไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร  เวนแตผูน้ันขอจํ านวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร

ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยาย
เวลาในการจัดหาให หรือจะจัดทํ าสํ าเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลขาวสารนั้นก็ได

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาว
สารที่มีอยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได  มิใชเปนการตองไปจัดทํ า  วิเคราะห  จํ าแนก  รวบรวม  หรือจัด
ใหมีขึน้ใหม  เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ
หรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี  ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด  แตถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องที่จํ าเปนเพ่ือปกปอง
สิทธิเสรีภาพสํ าหรับผูน้ัน  หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหก็ได

บทบญัญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการใดขึ้นใหมใหแกผูรองขอ  หากเปนการสอดคลองดวยอํ านาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐ
น้ันอยูแลว

ใหนํ าความในมาตรา ๙ วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒    ในกรณีที่มีผูยื่นคํ าขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑  แมวา
ขอมูลขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง  หรือสวนสาขาของหนวยงาน
แหงน้ัน  หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม  ใหหนวยงานของรัฐที่รับ
คํ าขอ ใหคํ าแนะนํ า  เพ่ือไปยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคํ าขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอเปนขอมูลที่จัดทํ าโดยหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืน  และไดระบบหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กํ าหนดตามมาตรา ๑๖  ใหสงคํ าขอนั้น
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทํ าขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคํ าสั่งตอไป



มาตรา ๑๓    ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๗
หรือไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตาม
มาตรา ๑๑  หรือฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา  หรือเห็นวาตน
ไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ  เวนแตเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานตามมาตรา
๑๗  หรือคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕

ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํ ารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนใหขยายเวลาออกไปได
แตตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด  ๒
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย

มาตรา ๑๔    ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได

มาตรา ๑๕    ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี  หนวย
งานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํ านึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน

(๑)  การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๒)  การเปดเผยจะทํ าใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสํ าเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไม ว าจะเกี่ยวกับการฟ องคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม

(๓)  ความเห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในหนวยงานของรัฐในการดํ าเนินการเรื่องหน่ึงเรื่องใด
แตทั้งน้ีไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํ ามาใชในการทํ าความ
เห็นหรือคํ าแนะนํ าภายในดังกลาว

(๔)  การเป ดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บคุคลใด

(๕)  รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้ า
สทิธสิวนบุคคลโดยไมสมควร

(๖)  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนํ าไปเปดเผยตอผูอ่ืน

(๗)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดใหพระราชกฤษฎีกา



คํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกํ าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุ
ไวดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการมีคํ าสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลยพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลํ าดับสายการบังคับ
บัญชา  แต ผู  ขออาจอุทธรณต อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๑๖    เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะ
เปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด  และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐ
กํ าหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ

มาตรา ๑๗    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด  ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคํ าคัดคานภายในเวลาที่
กํ าหนด  แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคํ าคัดคานได  ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง

ผูทีไ่ดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของตน  มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทํ าเปนหนังสือ
ถงึเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคัดคานและแจงผล
การพิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกํ าหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคํ าวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแตกรณี

มาตรา ๑๘    ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา
๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือมีคํ าสั่งไมรับฟงคํ าคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าสั่งน้ัน
โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะกรรมการ

มาตรา ๑๙    การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่คํ าสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปน
การพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม  จะตอง
ดํ าเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจํ าเปนแกการพิจารณา
และในกรณีที่จํ าเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได

           มาตรา ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใด  แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายใด  ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดชอบหากเปนการกระทํ าโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี

         (๑)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดํ าเนินการโดยถูกตองตาม
ระเบียบตามมาตรา ๑๖

         (๒)  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจ าหน าที่ของรัฐในระดับตามที่กํ าหนดในกฎ
กระทรวงมีคํ าสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด  เ พ่ือประโยชน อันสํ าคัญยิ่งกวาที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ  หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล  และคํ าสั่งน้ัน



ไดกระทํ าโดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกํ าหนดขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเหมาะสมก็ได

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว

หมวด  ๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

มาตรา ๒๑    เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้  "บุคคล"  หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่มี
สญัชาตไิทย  และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

มาตรา ๒๒   สํ านักขาวกรองแหงชาติ  สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  และหนวย
งานของรัฐแหงอ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่มิใหนํ าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับ
กบัขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกํ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งน้ัน  ตองเปน
หนวยงานของรับซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)
จะเปนอุปสรรครายแรงตอการดํ าเนินการของหนวยงานดังกลาว

มาตรา ๒๓   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปน้ี

(๑)  ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจํ าเปน  เพ่ือการ
ดํ าเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว
เม่ือหมดความจํ าเปน

(๒)  พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น

(๓)  จัดให  มีการพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปน้ี

(ก)  ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข)  ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค)  ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง)  วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ)  วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ)  แหลงที่มาของขอมูล

(๔)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ



(๕)  จัดระบบรักษาความปลอดภัยให แก ระบบข อมูลขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม  เพ่ือปองกันมิใหมีการนํ าไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล

ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเขาของขอมูล  หนวยงานของรัฐต องแจ งให
เจาของขอมูลทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนํ าขอมูลมาใช  ลักษณะการ
ใชขอมูลตามปกติ  และกรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีที่มี
กฎหมายบังคับ

หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการให  จัดส งข อมูลขาวสาร
สวนบคุคลไปยังที่ใด  ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะ
การใชขอมูลตามปกติ

มาตรา ๒๔    หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุม
ดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรื อผู  อ่ื น  โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของ
ขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปน้ี

(๑)  ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน  เพ่ือการนํ าไปใชตามอํ านาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน

(๒)  เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น

(๓)  ตอหนวยงานของรัฐที่ทํ างานดานการวางแผน  หรือการสถิติ  หรือสํ ามะโนตาง ๆ
ซ่ึงมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน

(๔)  เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย  โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทํ าใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(๕)   หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานของรัฐสภาตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา

(๖)  ตอเจาหนาที่ของรัฐ  เพ่ือปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม

(๗)  เปนการใหซ่ึงจํ าเปน  เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล

(๘)  ตอศาล  และเจาหนาที่ของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่มีอํ านาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว

(๙)  กรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)

ใหมีการจัดทํ าบัญชีแสดงการเปดเผยกํ ากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕    ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอ
มูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคํ าขอเปนหนังสือ  หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดู
แลขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทํ าการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสํ าเนาขอมูล



ขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํ ามาตรา ๙ วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐ
จะเปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได

ถาบคุคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง
ใหมีสิทธิยื่นคํ าขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคํ าขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบ
โดยไมชักชา

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไม แก ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มี
ค ําขอ  ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคํ าสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคํ าอุทธรณตอคณะ
กรรมการ  และไมวากรณีใด ๆ  ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคํ าขอของตน
แนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่เกี่ยวของได

ใหบุคคลตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงดํ าเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔  และ
มาตรานี้ แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรม
แลวได

หมวด  ๔
เอกสารประวัติศาสตร

มาตรา ๒๖    ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษา
หรือมีอายุครบกํ าหนดตามวรรคสอง  นับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงาน
ของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กํ าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

กํ าหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท  ดังน้ี
(๑)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป
(๒)  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป
กํ าหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี
(๑)  หนวยงานของรัฐยังจํ าเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือ

ประโยชนในการใชสอยโดยต องจัดเก็บและ จัดใหประชาชนได ศึกษาคนควาตามที่ตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร

(๒)  หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย  โดยมี
คํ าสั่งขยายเวลากํ ากับไวเปนการเฉพาะราย  คํ าสั่งการขยายเวลานั้นใหกํ าหนดระยะเวลาไวดวยแตจะ
กํ าหนดเกินคราวละหาปไมได



การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจํ าเปน  ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

บทบญัญัตติามมาตรานี้  มิใหใชบังคับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบกํ าหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทํ าลายหรืออาจทํ าลายไดโดยไมตอง
เก็บรักษา

หมวด  ๕
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

มาตรา ๒๗    ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลดักระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ  และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกเกาคนเปนกรรมการ

ให ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งเปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๒๘    คณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่  ดังตอไปน้ี
(๑)  สอดสองดูแลและใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและ

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
(๒)  ให คํ าปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีตามที่ไดรับคํ าขอ
(๓)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง  หรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี
(๔)  พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕)  จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติน้ี
(๗)  ดํ าเนินการเรื่องอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๙    กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูใน

ตํ าแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  ผูที่พนจากตํ าแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งตั้งใหมได
มาตรา ๓๐      นอกจากการพนตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับ

แตงตั้งตามมาตรา ๒๗ พนจากตํ าแหนง เม่ือ



(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอ

หนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)  ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก  เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิด

ที่กระทํ าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑    การประชุมของคณะกรรมการ ต องมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหน่ีงของจํ านวนกรรมการทั้งหมดที่จะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถ าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ให ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๓๒    ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียกใหบุคคลใดใหถอยคํ าหรือใหสงวัตถุ
เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได

มาตรา ๓๓    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารที่มีคํ าขอไมวา
จะเปนกรณีตามมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคํ าขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะ
กรรมการตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเขาดํ าเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการ
ทีเ่กีย่วของได  และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการมอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได  ไมวาจะเปนขอมูล
ขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม

มาตรา ๓๔    คณะกรรมการแต งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบั ติ ง าน
อย างใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และให นํ าความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

หมวด  ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร

มาตรา ๓๕    ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํ านาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณคํ าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือคํ าสั่งไมรับฟง



คํ าคัดคานตามมาตรา ๑๗  และคํ าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา
๒๕

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงตั้ง
ตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย

มาตรา ๓๖   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบ
ดวยบุคคลตามความจํ าเปน  แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ
หนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด  กรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได

กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารจะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา ๓๗    ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคํ าอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปด

เผยขอมูลขาวสาร  โดยคํ านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคํ าอุทธรณ

คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด  และในการมี
ค ําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได

ใหนํ าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘    อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขา  วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙   ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒  และบทกํ าหนดโทษ
ทีป่ระกอบกบับทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย
อนุโลม

หมวด  ๗
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา ๔๐    ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒  ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๔๑    ผูใดผาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํ ากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐ
กํ าหนดตามมาตรา ๒๐  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจํ า
ทั้งปรับ



บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒    บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูล
ขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีขอมูลตามวรรค
หน่ึงไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะ
ไดกํ าหนด

มาตรา ๔๓  ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวน
ทีเ่กีย่วกบัขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปน้ีไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดตามมาตรา ๑๖  จะไดกํ าหนดเปนอยางอ่ืน

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

        นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้  คือ  ในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวาง
ขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินการตาง ๆ  ของรัฐเปนสิ่งจํ าเปน  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิด
เห็นและใชสทิธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน
สมควรกํ าหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํ ากัดเฉพาะขอ
มลูขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สํ าคัญของเอกชน  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาระบอบ
ประชาธปิไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปกรักษาประโยชนของตน
ไดอกีประการหนึ่งดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน
จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้


