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เปนปที ่๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวนันับแตวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราช 

บัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไม

วาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน  



 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน  

การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีช่ือ
ของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผน
บันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว

ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 

ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ ให
ถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 
 (๔) นิติบุคคลตาม  (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง
เปนคนตางดาว 
  นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น  
ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว 
 มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 มาตรา ๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสังกัดสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  และใหคําปรึกษา
แกเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 
 



หมวด  ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

_______________ 
 
 มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนท่ี

เกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพ่ือใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพ่ือขายหรือ

จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เหน็สมควร 
 มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา  ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา

นุเบกษา  จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได  เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น
ตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร    
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 
 (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ 



 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย

ตามมาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่
มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได   ในการนี้ใหคํานึง 
ถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 
 มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคล
ใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ

เขาใจไดตามควร  ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร 
เวนแตผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
 ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสาร
นั้นก็ได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยู

แลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก  รวบรวม  หรือจัดใหมีข้ีน
ใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือ
เสียง  ระบบคอมพิวเตอร  หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐ
เห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา  และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ  หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล

ขาวสารนั้นใหก็ได 
 บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้น

ใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
 ใหนําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น
หรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอให

คําแนะนํา เพ่ือไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดย

หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสง
คําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป 
 มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัด
ขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 
๑๑ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับ
ความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเก่ียวกับ
การมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา  ๑๗  
หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
 ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได  แต
ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกินหกสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๒ 
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

_______________ 
 
 มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน 
จะเปดเผยมิได 
 มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตาม

วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ 
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได  แตตองระบุไวดวยวา
ที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  
แตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอ

บุคคลใดไดหรือไมภายใตเง่ือนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 

พระมหากษัตริย 



 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่

กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง 
 ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง
เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดคาน  เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการ

พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะ

เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘  หรือจนกวา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได  แลวแต
กรณี 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา  ๑๔ 
หรือมาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗  ผูนั้นอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

นั้นโดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ

พิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ได  จะตอง
ดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการ

พิจารณาและในกรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได 
 มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใดใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 
 (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕  ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
คําสั่งใหเปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใด เพ่ือประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับ

ประโยชนสาธารณะ  หรือชีวิต  รางกาย  สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล  และคําสั่งนั้นไดกระทํา
โดยสมควรแกเหตุ  ในการนี้จะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูลขาวสารนั้น

ตามความเหมาะสมก็ได 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตาม

กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว 
 

 



หมวด  ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

______________ 
 
 มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 

ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
  มาตรา ๒๒ สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของ
รัฐแหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบังคับ
กับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได 
 หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซ่ึงการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปนอุปสรรค

รายแรงตอการดําเนินการของหนวยงานดังกลาว 
 มาตรา ๒๓ หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ

ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมีระบบ

ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
 (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ

กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ

เกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้ 
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
  (ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 
 (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพ่ือปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
 ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล
ทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช  ลักษณะการใชขอมูล



ตามปกติ  และกรณีที่ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมี

กฎหมายบังคับ 
 หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได  เวนแตเปนไปตามลักษณะการใช

ขอมูลตามปกติ 
 มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล

ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล
ที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปนี้ 
 (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น 
 (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคลนั้น 
 (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซ่ึงมีหนาที่
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
 (๔) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุช่ือหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 (๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง  เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 
 (๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  
การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงบัอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 (๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ 
(๙) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน  และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล
ขอมูลขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด  ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะ

เปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได 



 ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมี

สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ

ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบ
โดยไมชักชา 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ

แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ  
และไมวากรณีใดๆ ใหเจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวของได 
 ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรา
นี้แทนผูเยาว  คนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได 



หมวด  ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร 

___________ 
 
 มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ

ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบ
ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกประเภท   ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจ็ดสิบหาป 
 (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สิบป 
 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๓) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร 
 (๔) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว
เปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก

ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง

เก็บรักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

______________ 
 
 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกเกาคนเปนกรรมการ 
 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

เปนเลขานุการ  และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับคําขอ 
 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา  ๑๓ 
 (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว
ตามความเหมาะสม  แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวฒุิซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา ๒๗  มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสามปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
  

 

 

 

 



มาตรา  ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
มาตรา ๒๗  พนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที่  
หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๓๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีมาตรา ๑๑  หรือมาตรา ๒๕  ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่

เกี่ยวของได และแจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ 
 หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ

มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนได ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่
เปดเผยไดหรือไมก็ตาม 
 มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 

 

 

 

 



หมวด  ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

________________ 
 
 มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ   ตามความ
เหมาะสม  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามขอเสนอของคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน
ตามมาตรา  ๑๗  และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา  ๒๕ 
 การแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  ใหแตงต้ังตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ  เชน  ความมั่นคงของประเทศ  เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ  หรือการบังคับใชกฎหมาย 
 มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคล
ตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน  และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได 
 กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได 
 มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร  โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารแตละสาขาภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมี 
คําวินิจฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับ

กรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 
 ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตละสาขา  
วิธีพิจารณาและวินิจฉัย  และองคคณะในการพิจารณาและวินิจฉัย  ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกําหนดโทษที่
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดย

อนุโลม 
 
 
 



หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
 มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา  ๓๒   ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม

มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 มาตรา ๔๒ บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง  หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรค
หนึ่งไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะ
ไดกําหนด 
 มาตรา ๔๓ ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  ในสวนที่

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ  ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้  
เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย  การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน

สิ่งจําเปน  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ

ความเปนจริง  อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ

ของเอกชน   ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิ
หนาที่ของตนอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย  ประกอบกับ
สมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน  จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 


