
พระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 
--------------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

เปนปที ่๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปน้ี 
 มาตรา  ๑    พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 
 มาตรา  ๒    พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน  ในสวนที่บัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ีใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 
 มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล  หรือส่ิงใดๆ  ไมวา
การส่ือความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ่ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 



 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผู
น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนที่ทําใหรูตัวผูน้ันได  เชน  ลายพิมพน้ิวมือ  แผนบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแก
กรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปน้ี 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหถือวา
ใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปน
คนตางดาว 
  นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน  ให
ถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงน้ัน  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา  ๖  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และใหคําปรึกษาแก
เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 



หมวด  ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา  ๗  หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพน้ันก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนาย
จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงน้ันตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา  ๘  ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา  ๗ (๔)  ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารน้ันตามความเปนจริงมา
กอนแลวเปนเวลาพอสมควร    
 มาตรา  ๙  ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน 
 (๕) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหน่ึง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา  
๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
น้ัน 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมี
รายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา  ๑๐  บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอ่ืน 
   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารน้ันใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร  เวนแตผูน้ันขอจํานวน
มากหรือบอยคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหน่ึงอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารน้ันก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหน่ึงตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวใน
สภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีขี้นใหม เวนแตเปน
การแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร  
หรือระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอน้ันมิใชการ
แสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเร่ืองที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ันหรือเปนเร่ืองที่จะ
เปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารน้ันใหก็ได 



 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐน้ันอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารให
ตามมาตราน้ี โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูลขาวสารที่
ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงน้ันหรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารน้ันโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของ
รัฐแหงอ่ืน และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสงคําขอน้ันใหหนวยงาน
ของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารน้ันพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ผูน้ันมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเร่ืองเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา  ๑๕  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  แตตองแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
 

หมวด  ๒ 
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
_______________ 

 
 มาตรา  ๑๔  ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 มาตรา  ๑๕  ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  
ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวางประเทศ   
และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค
ได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  แตทั้งน้ีไม
รวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไม
ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  แตผูขออาจอุทธรณ
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดได
หรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารน้ัน  ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอ 
คําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหน่ึง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณา
ใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสาร
น้ันมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘  หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารน้ันได  แลวแตกรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรือ
มาตรา  ๑๕  หรือมีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูน้ันอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังน้ันโดยยื่นคํา
อุทธรณตอคณะกรรมการ 
 มาตรา  ๑๙  การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําส่ังมิใหเปดเผยน้ันไมวาจะเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได  จะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารน้ันเปดเผยแกบุคคลอ่ืนใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะ
พิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา  ๒๐  การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด  ให
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําส่ังให
เปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ  
หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล  และคําส่ังน้ันไดกระทําโดยสมควรแกเหต ุ ในการ
น้ีจะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารน้ันตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย
หากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 

หมวด  ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแหงหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สํานักขาวกรองแหงชาต ิ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหง
อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงน้ัน ตองเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงการ
เปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓)  จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ
ดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา  ๒๓  หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทาน้ัน  และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเม่ือหมดความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลน้ัน 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับส่ิง
ดังตอไปน้ี 
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล 
  (ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 
 (๔)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช  ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ และ
กรณีที่ขอขอมูลน้ันเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใด
ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารน้ันได  เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา
หรือในขณะน้ันมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ
แหงน้ัน 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลน้ัน 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซ่ึงมีหนาที่ตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 
 (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง  
เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  การ
สอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหมี
การจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารน้ัน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา  ๒๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเม่ือบุคคลน้ันมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร
น้ันจะตองใหบุคคลน้ันหรือผูกระทําการแทนบุคคลน้ันไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวน
ที่เกี่ยวกับบุคคลน้ัน  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยที่บุคคลน้ันมอบหมายก็ได 



 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกบัตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่น
คําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
น้ันได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลน้ันทราบโดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูน้ันมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังไม
ยินยอมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ  และไมวากรณีใดๆ 
ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตราน้ีแทน
ผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ได 
 

หมวด  ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 
___________ 

 
 มาตรา  ๒๖  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารน้ัน ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากรหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแยกประเภท   ดังน้ี 
 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใช
สอย  โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาต ิกรม
ศิลปากร 
 (๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารน้ันยังไมควรเปดเผย โดยมีคําส่ังขยายเวลากํากับไวเปน
การเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลาน้ันใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 



 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตราน้ี มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา 
 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา  ๒๗  ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีก
เกาคนเปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเปน
เลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
ตามที่ไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเร่ืองรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เสนอคณะรัฐมนตรีเปนคร้ังคราวตาม
ความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 (๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 



 (๗)  ดําเนินการเร่ืองอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๒๗  พนจากตําแหนง เม่ือ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที ่ หรือ
หยอนความสามารถ 
 (๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถ ุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณี
มาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา 
๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของได และแจงผล
การตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็
ตาม 



 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 
 
 มาตรา  ๓๕  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ   ตามความเหมาะสม  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  และ
คําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความม่ันคงของประเทศ  เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงๆ ประกอบดวยบุคคลตาม
ความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารซ่ึงมาจากหนวยงานของรัฐแหงน้ันจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา  ๓๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี
ขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได 
 ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 



 มาตรา  ๓๘  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา  วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๓๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบญัญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา  ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 
๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
 มาตรา  ๔๒  บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึง  หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไว
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด 
 มาตรา  ๔๓  ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติน้ี  เวนแตระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี 
 



หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน  
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง  อันเปน
การสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยทีแ่จงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผย
แลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน   ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที ่ เพื่อที่จะปกปก
รักษาประโยชนของตนไดอีกประการหน่ึงดวย  ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 


