พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
__________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2540/46ก./1/10 กันยายน 2540]
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนทีบ่ ัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใช พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของ สิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะได
จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งทีบ่ นั ทึกไว ปรากฏได
"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูใน ความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวน ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะใน สวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวย งานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน ของรัฐ
"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล" หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู

นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก
ลักษณะเสียง ของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว ของผูที่
ถึงแกกรรมแลวดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ ราชการ
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและ ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
และนิตบิ ุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือใหถือ
วาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวตั ถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการ หรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคน
ตางดาว
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น
ใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ และธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกี่ยวกับ
การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
__________
มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ อยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ตดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการ ติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ

(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อให
แพรหลายตามจํานวน พอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้น ก็
ใหถือวาเปนการปฏิบัตติ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึง่ ไว เผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่ เห็นสมควร
มาตรา 8 ขอมูลขาวสารทีต่ องลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมได ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใชบังคับในทางทีไ่ มเปนคุณแกผูใดไมได เวนแต ผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปน
จริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง ดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา รวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามี สวนที่ตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบ หรือ ตัดทอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการ
เปดเผยขอมูลขาวสารสวนนัน้
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขา ตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตาม วรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ ใหคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย เฉพาะบัญญัตไิ วเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนด โดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูล ขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น

มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชน ไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอ
ขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและ คําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจได
ตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแต
ผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงาน ของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่ง อยางใดเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอ มูล
ขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการทีห่ นวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารที่มี
อยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม
เวนแตเปนการแปรสภาพเปน เอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง
ระบบ คอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงาน ของรัฐเห็นวา
กรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่อง ที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ
สําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแก สาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นให
ก็ได
บทบัญญัตวิ รรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐทีจ่ ะจัดใหมีขอมูล ขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจ หนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช บังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตาม มาตรา 11 แมวาขอมูลขาวสารที่
ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงาน สวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูใน
ความควบคุมดูแลของ หนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อ ไป
ยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารทีม่ ีคําขอเปนขอมูล ขาวสารที่จัดทําโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตาม ระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอ
นั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูล ขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
มาตรา 13 ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 หรือไมจัดขอมูล
ขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ าม พระราชบัญญัตนิ ี้ หรือปฏิบัตหิ นาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวก
โดย ไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกีย่ วกับ การมีคาํ สั่งมิให
เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน ตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม มาตรา 25
ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ตองพิจารณาใหแลว
เสร็จ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มี เหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แต
ตองแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว ตองไมเกินหกสิบวัน

หมวด 2
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
__________
มาตรา 14 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความ เสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได
มาตรา 15 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลกั ษณะอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให เปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคง ของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร หรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ เรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้
ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือ ขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือ
คําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติ หรือความปลอดภัยของ บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผย จะเปนการรุกล้าํ สิทธิสว น
บุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมา
โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ก็ได แตตองระบุไวดว ยวา
ที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและ เพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา
แตผูขออาจอุทธรณตอ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามทีก่ ําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัตวิ าขอมูลขาวสาร ของราชการจะเปดเผยตอ
บุคคลใดไดหรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควร มีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนด
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ
มาตรา 17 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผย ขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ให เจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาทีก่ ําหนด

แตตองให เวลาอันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน นับแตวนั ที่ไดรับ
แจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึง่ หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูล ขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของตน มีสิทธิคัดคาน การเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึง
เจาหนาที่ของรัฐ ผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณา คําคัดคานและแจงผลการ
พิจารณาใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มี คําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นมิได จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18 หรือจนกวาคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี
มาตรา 18 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผย ขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 หรือมีคําสั่งไมรับฟงคํา คัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่น
คําอุทธรณตอคณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิให เปดเผยนั้นไมวาจะเปนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัย การเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือศาลก็ตาม จะตอง
ดําเนินกระบวนการพิจารณา โดยมิใหขอมูลขาวสารนัน้ เปดเผยแกบุคคลอื่นใดทีไ่ มจําเปนแกการ
พิจารณา และในกรณีที่จําเปนจะพิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได
มาตรา 20 การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมี ความรับผิดตามกฎหมายใด ใหถือ
วาเจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปน การกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐได ดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตาม
มาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง มี
คําสั่งใหเปดเผยเปนการทัว่ ไปหรือเฉพาะ แกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดย สมควรแก
เหตุ ในการนีจ้ ะมีการกําหนดขอจํากัดหรือเงื่อนไขในการใชขอมูล ขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงาน ของรัฐพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว
หมวด 3
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
__________
มาตรา 21 เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและ
บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยู ในประเทศไทย

มาตรา 22 สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคง แหงชาติ และหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออก ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับ ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่อยูใ นความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ นั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเปนอุปสรรครายแรง
ตอการดําเนินการ ของหนวยงานดังกลาว
มาตรา 23 หนวยงานของรัฐตองปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่ เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จ ตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาว
เมื่อหมด ความจําเปน
(2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบ
ถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไข ใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบ ใหถูกตองอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสาร สวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสม หรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงาน ของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูล
ทราบลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึง วัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอ มูล
ตามปกติ และกรณีที่ ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจ หรือเปนกรณีมี กฎหมาย
บังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่มีการ ใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบคุ คลทัว่ ไปทราบ ขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูล
ตามปกติ
มาตรา 24 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่อยูในความควบคุมดูแลของ
ตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจาก ความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ให
ไวลว งหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้

(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใช ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้น
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมี ระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
นั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทาํ งานดานการวางแผนหรือการสถิติ หรือสํามะโนตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่
ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผย ตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อ หรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่น ของรัฐตามมาตรา 26 วรรค
หนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใด ก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคล ที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการ
จัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกบั ขอมูล ขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอม มีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอ เปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูล
ขาวสารนั้นจะตองใหบุคคลนั้น หรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล สวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหนํามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุ อันควรเจาหนาทีข่ องรัฐจะ
เปดเผยตอเฉพาะแพทยที่บคุ คลนั้นมอบหมายก็ได
ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกีย่ วกับตนสวนใด ไมถูกตองตามทีเ่ ปนจริง ใหมี
สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบ
ขอมูลขาวสารสวนนั้นได ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนัน้ ทราบ
โดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร ใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย ขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
แจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไม
วากรณีใด ๆ ให เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับ ขอมูล
ขาวสารสวนทีเ่ กี่ยวของได

ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้
แทนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความ สามารถ หรือเจาของขอมูลทีถ่ ึงแกกรรมแลวได
หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร
___________
มาตรา 26 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไม ประสงคจะเก็บรักษา หรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิน้ การจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแก
หอจดหมายเหตุ แหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อ
คัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให แยกตามประเภท ดังนี้
(1) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ เจ็ดสิบหาป
(2) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของ ราชการไวเองเพือ่ ประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชน ไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําสั่ง การขยายเวลานัน้ ใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกิน
คราวละหาป ไมได
การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผย จนเกินความจําเปนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัตติ ามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ จะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บ
รักษา
หมวด 5
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
__________
มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบ ดวยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร ผูอํานวยการ สํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอื่น
จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชว ยเลขานุการ
มาตรา 28 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตินี้ ตามที่ไดรบั คําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา 13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้เสนอ คณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครัง้
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปนับแตวนั ที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งใหมได
มาตรา 30 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา 27 พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมา ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมการ ไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาให ถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา 33 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสาร ตามที่มีคําขอไมวาจะเปน
กรณีตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูม ีคําขอไมเชื่อ วาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการ
ตามมาตรา 13 ใหคณะกรรมการ มีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของ
ไดและ แจงผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความ ครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่
เปดเผยไดหรือไมก็ตาม
มาตรา 34 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํา ความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
__________
มาตรา 35 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของ คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูล ขาวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตาม
มาตรา 17 และคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา 25
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม วรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมูลขาวสาร ของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ หรือการบังคับใชกฎหมาย
มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยบุคคล
ตามความจําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบตั ิหนาที่เปน
เลขานุการและผูชวย เลขานุการ
ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้น จะเขารวมพิจารณาดวยไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา 37 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแต
ละสาขาภายในเจ็ดวันนับแต วันทีค่ ณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารให เปนที่สุด และในการมีคํา
วินิจฉัยจะมีขอ สังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อให หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกีย่ วกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได

ใหนําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณา อุทธรณของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
มาตรา 38 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย ขอมูลขาวสารแตละสาขา วิธี
พิจารณาและวินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณา และวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 39 ใหนําบทบัญญัตมิ าตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษทีป่ ระกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
หมวด 7
บทกําหนดโทษ
__________
มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม มาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
_________
มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให ใชบังคับกับขอมูลขาวสารของ
ราชการที่เกิดขึ้นกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัด ใหมีขอมูลขาวสารตามวรรค
หนึ่งไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะได
กําหนด
มาตรา 43 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปได เทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ตามมาตรา 16 จะไดกําหนดเปนอยางอื่น

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบ ประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปน
สิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ แสดงความคิดเห็นและใชสทิ ธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความ
เปนจริง อันเปน การสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดให ประชาชนมี
สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผย ที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหาย ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบ ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาทีข่ องตน
อยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบ กับสมควรคุม ครอง
สิทธิสว นบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการ ไปพรอมกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

