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เปนปท่ี ๕๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
                  มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกวา " พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"  
                  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป  
                  มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบญัญัตินี้ใหใชพระราชบัญญตัินี้แทน  
                  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
                  " ขอมูลขาวสาร " หมายความวา ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจรงิ ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย พิลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได  
                  " ขอมูลขาวสารของราชการ " หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน " 
หนวยงานของรัฐ " หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ สวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนทีไ่มเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชพี 
หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
                  " เจาหนาที่ของรฐั " หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ  
                  " ขอมูลขาวสารสวนบุคคล " หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีช่ือของผูนั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิว้มือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย 
และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย  
                  " คณะกรรมการ " หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
                  " คนตางดาว " หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยและนติิ
บุคคลดังตอไปนี้  
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                  (๑) บริษัทหรือหางหุนสวนทีม่ีทนุเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแกผูใหถือวาใบหุน
นั้นคนตางดาวเปนผูถือ  
                  (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว  
                  (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว  
                  (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจดัการหรือกรรมการเกนิกึ่งหนึ่งเปนคนตาง
ดาว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นใหถือวา
ผูจัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ตามพระราชบญัญัตินี้ และมอํีานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
                  มาตรา ๖ ใหจดัตัง้สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีมีหนาที่ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานดานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชนเกีย่วกับการปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญัตินี้  

หมวด ๑ 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

---------------------- 
                  มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดงัตอไปนี้ลงพมิพในราชกจิจา
นุเบกษา  
                  (๑) โครงสรางและการจัดองคการในการดําเนนิงาน  
                  (๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
                  (๓)สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ  
                  (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรอื การตีความ 
ท้ังนี้ เฉพาะทีจ่ัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ  
                  (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                  ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจดัพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจาํนวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานเุบกษาโดยอางอิงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึง่แลวใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวมและจดัใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงาน
ของรัฐแหงนัน้ตามที่เหน็สมควร  
                  มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกจิจานุเบกษา จะ
นํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอน
แลวเปนเวลาพอสมควร  
                  มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจดัใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดไูด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
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                  (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวนิจิฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาวนิิจฉัยดังกลาว  
                  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานเุบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  
                  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ  
                  (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธหินาที่ของเอกชน  
                  (๕) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง  
                  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ  
                  (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให
ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย  
                  (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด  
                  ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่งถามีสวนทีต่องหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 
๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมลูขาวสารสวน
นั้น  
                  บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมกต็าม ยอมมีสิทธิ์เขาตรวจด ูขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้  
                  ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบ ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญตัิไวเปนอยางอื่น  
                  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง  
                  มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถงึขอมูลขาวสารของราชการที่มกีฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอืน่  
                  มาตรา ๑๑ นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานเุบกษาแลว หรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจดัใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมลูขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจํานวนมาก
หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
                  ขอมูลขาวสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ใหหรือจะจดัทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได  
                  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่ง ตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว
ในสภาพทีพ่รอมจะใหได มใิชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอื่นใด ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้น หรือเปนเรื่องที่จะเปน
ประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจดัหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได  
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                    บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจดัใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาทีต่ามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว ใหนําความใน
มาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใหบังคับแกการจดัหาขอมูลขาวสารใหตามมาตรานี ้โดยอนุโลม  
                  มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสารที่ขอจะ
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนัน้ หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นกต็าม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนําเพื่อไปยืน่คําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดแูลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่
มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบทีก่าํหนด
ตามมาตรา ๑๖ ใหสงคําขอนัน้ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป  
                  มาตรา ๑๓ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจดัขอมูลขาวสาร
ไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมเีหตุอันสมควร ผู
นั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกีย่วกับการมีคําสัง่มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ 
หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา ๒๕  
                  ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตจุําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและรวม
เวลาทั้งหมดแลวตองไมเกนิหกสิบวนั  

หมวด ๒ 
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 

------------------------ 
                  มาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผย
มิได  
                  มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึง่อยางใดตอไปนี้ หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยกไ็ด โดยคํานึงถือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกีย่วของประกอบกัน  
                  (๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ  
                  (๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใหกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได 
ไมวาจะเกีย่วกบัการฟองคดี การปองกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูล
ขาวสารหรือไมก็ตาม  
                  (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไม
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใหในการทาํความเหน็หรือคําแนะนํา
ภายในดังกลาว  
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                    (๔) การเปดเผยจะกอใหเกดิอันตรายตอชีวติ หรือความปลอดภัยของบคุคลหนึ่งบุคคลใด  
                  (๕) รายงานการแพทยหรือขอมลูขาวสารสวนบุคคล ซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดย
ไมสมควร  
                  (๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไม
ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน  
                  (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
                  คําสั่งมใิหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดกไ็ด แตตองระบุไวดวยวาที่
เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมลูขาวสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามทีก่ําหนดในพระราช  
                  มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมลูขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดได
หรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมวีิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกาํหนดวิธีการคุมครองขอมูล
ขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
                  มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาทีข่องรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนัน้เสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอัน
สมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับแจง  
                    ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนมีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนงัสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ  
                  ในกรณีที่มีการคดัคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาใหผู
คัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสัง่ไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิได
จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ไดมีคําวนิิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แลวแตกรณี  
                  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เจาหนาทีข่องรัฐมคีําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา 
๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉยั การเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการ  
                  มาตรา ๑๙ การพจิารณาเกีย่วกบัขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตองดําเนินกระบวนการพจิารณา
ลับหลังคูกรณหีรือคูความฝายใดก็ได  
                  มาตรา ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารใดแมจะเขาขายตองมคีวามรับผิดตามกฎหมายใดใหถือวา
เจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสจุริตในกรณดีังตอไปนี ้ 
                  (๑) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดาํเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตามมาตรา 
๑๖  
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                    (๒) ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให
เปดเผยเปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือชีวติ
รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอ่ืนของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหต ุในการนี้จะมีการกําหนด
ขอจํากัดหรือเงื่อนไขการใชขอมูลขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไม
เปนเหตใุหหนวยงานของรัฐพนจากความรบัผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกลาว  

หมวด ๓ 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

------------- 
                  มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ "บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคล
ธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
                  มาตรา ๒๒ สํานกัขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมัน่คงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหงอืน่
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และ
เงื่อนไขที่มีใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานดงักลาวก็ได หนวยงานของรัฐแหงอื่นทีจ่ะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน้ 
ตองเปนหนวยงานของรัฐซึ่งการเปดเผยประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเปน
อุปสรรครายแรงตอการดําเนนิการของหนวยงานดังกลาว  
                    มาตรา ๒๓ หนวยงานของรฐัตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี ้ 
                  (๑) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจาํเปนเพื่อการดาํเนินงานของ
หนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน  
                  (๒) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีทีจ่ะกระทบถึง
ประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น  
                  (๓) จัดใหมีการพมิพในราชกจิจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกีย่วกบัสิ่งดังตอไปนี้  
                  1.ประเภทของบคุคลที่มีการเก็บขอมูลไว  
                  2.ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
                  3.ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิ 
                  4.วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล  
                  5.วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล  
                  6.แหลงที่มาของขอมูล  
                  (๔) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ  
                  (๕) จัดระบบรกัษาความปลอดภยัใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อปองกนัมิ
ใหมีการนาํไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล  
                    ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ลวงหนาหรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกต ิและกรณทีี่
ขอขอมูลนั้นเปนกรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบงัคับ หนวยงานของรัฐตองแจง
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ใหเจาของขอมูลทราบในกรณีมีการใหจดัสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเปนผลใหบคุคลทั่วไปทราบ
ขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ  
                  มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือใน
ขณะนัน้มิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี ้ 
                  (๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพือ่การนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหง
นั้น  
                  (๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น  
                  (๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่ตอง
รักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน  
                  (๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวจิัยโดยไมระบช่ืุอหรือสวนทีท่ําใหรูวาเปนขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด  
                  (๕) ตอหอจดหมายเหตแุหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งเพื่อ
การตรวจดูคณุคาในการเก็บรักษา  
                    (๖) ตอเจาหนาทีข่องรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฏหมาย การสืบสวน การสอบสวน 
หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดกต็าม  
                  (๗) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
                  (๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรฐัหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฏหมายที่จะขอ
ขอเท็จจริงดังกลาว  
                  (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมลูขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  
                  มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่เกี่ยวกบัตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสอื หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตอง
ใหบุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดหูรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้นและใหนํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  
                  การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอ
เฉพาะแพทยทีบุ่คคลนั้นมอบหมายกไ็ดถาบคุคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตอง
ตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่นคาํขอเปนหนังสอืในหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลขาวสารสวนนัน้ไดซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาคาํขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดย
ไมชักชา  
                  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวนัไดรับแจงคําสั่งไม
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสาร โดยยืน่คําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมวากรณีใด ๆ ให
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของได  
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                  ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได  

หมวด ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร 

---------------- 
                  มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนด
ตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุ
แหงชาตกิรมศลิปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพือ่คัดเลือกไวใหประชาชนได
ศึกษาคนควา กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้  
                  (๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบหาป  
                  (๒) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สิบป กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยาย
ออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้  
                  (๑) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใช
สอยโดยตองจดัเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตแุหงชาตกิรมศิลปากร  
                  (๒) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้น ยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสัง่ขยายเวลากํากับ
ไวเปนการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกนิคราวละหาปไมได  
                  การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฏกระทรวง  
                  บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเกบ็รักษา  

  หมวด ๕ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

---------------------------- 
 
                  มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ ใหปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรีคนหนึง่เปนเลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  
                  มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมอํีานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้ 
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                  (๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกีย่วกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
                  (๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏบิัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ไดรับคําขอ  
                  (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฏกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้  
                    (๔) พิจารณาและใหความเหน็เรื่องรองเรียนตามมาตรา ๑๓  
                  (๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความ
เหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
                  (๖) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
                  (๗) ดําเนนิการเรือ่งอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
                  มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวฒุิซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งใหมได  
                  มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒซ่ึิงไดรับแตงตัง้ตามมาตรา 
๒๗ พนจากตาํแหนง เมื่อ  
                  (๑) ตาย  
                  (๒) ลาออก  
                  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ  
                  (๔) เปนบุคคลลมละลาย  
                    (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
                  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                  มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม  
                  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
                  มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได  
                  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณีตาม
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให
คณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของไดและแจงผลการตรวจสอบ
ใหผูรองเรียนทราบ  
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                  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม  
                    มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรอืปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

หมวด ๖ 
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

------------------------------- 
                  มาตรา ๓๕ ใหมคีณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาทีพ่ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําสัง่ไมแกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕  
                  การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานของขอมลูขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศหรือการบังคับใชกฎหมาย  
                  มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยบคุคลตามความ
จําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เปนเลขานกุารและ
ผูชวยเลขานุการในกรณพีิจารณาเกีย่วกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินจิฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารซึ่งมาจากหนวย งานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได กรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมลู
ขาวสารจะเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการไมได  
                  มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาภายในเจด็วนั
นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณคําวินจิฉัยของคณะกรรมการวินจิฉัยแยกการเปดเผยขอมูลขาวสารให
เปนที่สุด และในการมีคําวินจิฉัยจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกีย่วของปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีใดตามที่เหน็สมควรก็ได ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับแกการพจิารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม  
                  มาตรา ๓๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขา วิธีพิจารณา
และวนิิจฉัย และองคคณะในการพิจารณาและวนิิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  
                  มาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกาํหนดโทษที่ประกอบกับ
บทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม  

 

 



 11

  หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

--------------------- 
                  มาตรา ๔๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่ส่ังตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
                  มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา ๒๐ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

                  มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มิใหใชบงัคับกับขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้น
กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
                  ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดไูดแลวแตกรณ ีทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด  
                  มาตรา 43 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกบัขอมูล
ขาวสารของราชการยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบยีบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนดเปนอยางอื่น  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี
 


