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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
[รก.2540/46ก./1/10 กันยายน 2540]
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บญ
ั ญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา การสื่อ
ความหมายนัน้ จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดย

เครื่อง คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสงิ่ ที่บันทึกไวปรากฏได
"ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สวน ราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
"ขอมูลขาวสารสวนบุคคล" หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะ การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลข
หมาย รหัสหรือ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถาย และใหหมายความ รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
"คนตางดาว" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมถี ิ่นที่อยูในประเทศไทยและนิติ
บุคคล ดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนทีม่ ีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุน ชนิดออกใหแกผูถือใหถือวาใบหุน
นั้น คนตางดาวเปนผูถือ
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึง่ เปนคนตางดาว นิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น ใหถือวาผูจัดการ
หรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจาของทุน ดังกลาวเปนคนตางดาว
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับงานวิชาการและธุรการใหแก คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และใหคําปรึกษาแกเอกชน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสาร ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จดั ใหมีขึ้นโดยสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกีย่ วของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมกี ารจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพใน ราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมขี อมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจาย
แจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะ
นํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้น ตามความเปนจริงมา
กอนแลวเปนเวลาพอสมควร
มาตรา 9 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การ พิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการ สาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุ
รายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14
หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี คํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูล ขาวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอื่น
มาตรา 11 นอกจากขอมูลขาวสารของราชการ ที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลวหรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตาม มาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล
ขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ เขาใจไดตามควรให
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให
หรือ จะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวใน
สภาพที่ พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทําวิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปน เอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่อง ที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปน
ประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูล ขาวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหม
ใหแก ผูรองขอหากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของ ราชการตามมาตรา 11 แมวาขอมูลขาวสารที่ขอจะอยู
ในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลางหรือ สวนสาขาของหนวยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอ ใหคําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา

ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของ
รัฐ แหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอนั้นใหหนวยงานของ
รัฐผูจัดทํา ขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป
มาตรา 13 ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 หรือไมจัดขอมูลขาวสาร
ไวให ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียน ตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคํา คัดคาน ตามมาตรา 17 หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25
ในกรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน
สามสิบ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปได แตตองแสดงเหตุผลและ
รวมเวลาทั้งหมด แลวตองไมเกินหกสิบวัน
หมวด 2
ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
มาตรา 14 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิด ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผย
มิได
มาตรา 15 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่ง อยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ของหนวยงานของรัฐ
ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทส หรือ
ความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไม
วาจะ เกี่ยวกับการฟองคดี การปองกันการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของ
ขอมูลขาวสารหรือไม ก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แตทั้งนี้ไมรวมถึง
รายงาน ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายใน
ดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไม

สมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไม
ประสงคให ทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไวดวยวาที่เปดเผย
ไมได เพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการเปน ดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แตผูขออาจอุทธรณตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสาร ของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดได
หรือไมภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหรั่วไหลใหหนวยงานของรัฐ กําหนดวิธีการคุมครอง
ขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา 17 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูล ขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลา
อันสมควรที่ผูนั้นอาจเสนอคําคัดคานได ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนได เสียของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาให ผู
คัดคานทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
มิได จนกวาจะลวงพนกําหนดเวลาอุทธรณตามมาตรา 18 หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดแลวแตกรณี
มาตรา 18 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผย ขอมูลขาวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15
หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา 17 ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการ
มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่ง มิใหเปดเผยนั้นไมวาจะเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือศาลก็ตาม จะตองดําเนินกระบวนการ
พิจารณา โดยมิใหขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณา และในกรณีที่จําเปนจะ
พิจารณาลับหลังคูกรณีหรือคูความฝายใดก็ได

มาตรา 20 การเปดเผยขอมูลขาวสารใด แมจะเขาขายตองมีความรับผิดตามกฎหมายใด ใหถือวาเจาหนาที่
ของรัฐไมตองรับผิดหากเปนการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบตามมาตรา 16
(2) ขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 ถาเจาหนาที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคําสั่งให
เปดเผย เปนการทั่วไปหรือเฉพาะแกบุคคลใดเพื่อประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือ
ชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคล และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ ในการนี้จะมีการ
กําหนดขอจํากัดหรือ เงื่อนไขในการใชขอมูล ขาวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได
การเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหหนวยงานของรัฐพนจากความรับผิดตามกฎหมาย
หาก จะพึงมีในกรณีดังกลาว
หมวด 3
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
มาตรา 21 เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ "บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคล
ธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
มาตรา 22 สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานของรัฐแหงอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่มิใหนําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบังคับกับขอมูล ขาวสารสวนบุคคลที่
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานดังกลาวก็ได
หนวยงานของรัฐแหงอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ตองเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งการ
เปดเผย ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเปนอุปสรรครายแรงตอการ
ดําเนินการของหนวยงาน ดังกลาว
มาตรา 23 หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการดําเนินงานของ
หนวยงาน ของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น และยกเลิกการจัดใหมีระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน
(2) พยามยามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน ไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น
(3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับสิ่งดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ

(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
(4) ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อปองกันมิให
มีการ นําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
ในกรณีที่เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ
ลวงหนา หรือพรอมกับการขอขอมูลถึงวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลมาใช ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ และ
กรณีที่ขอขอมูลนั้นเปน กรณีที่อาจใหขอมูลไดโดยความสมัครใจหรือเปนกรณีมีกฎหมายบังคับ
หนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของขอมูลทราบในกรณีที่มีการใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะ เปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
มาตรา 24 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูล ขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอ
หนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอม เปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนา
หรือในขณะนั้นมิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
(1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหง
นั้น
(2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
(3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติ หรือสํามะโนตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่ตองรักษา
ขอมูล ขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
(4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อ หรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวน
บุคคลที่ เกี่ยวกับบุคคลใด
(5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการ
ตรวจดู คุณคาในการเก็บรักษา
(6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน
หรือการ ฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอขอเท็จจริง
ดังกลาว
(9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหมีการจัดทําบัญชี

แสดง การเปดเผยกํากับไวกับขอมูล ขาวสารนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 25 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นจะตองให
บุคคลนั้นหรือผูกระทําการแทนบุคคลนั้นไดตรวจดูหรือไดรับสําเนา ขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น และใหนํามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปดเผยรายงานการแพทยที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถากรณีมีเหตุอันควรเจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยตอเฉพาะ
แพทยที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได
ถาบุคคลใดเห็นวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิยื่นคํา
ขอเปน หนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวน
นั้นไดซึ่งหนวยงาน ของรัฐจะตองพิจารณาคําขอดังกลาว และแจงใหบุคคลนั้นทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตามที่มีคําขอ ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งไม
ยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสาร โดยยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการ และไมวากรณีใด ๆ ให
เจาของขอมูลมีสิทธิรองขอใหหนวยงาน ของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไวกับขอมูลขาวสารสวนที่
เกี่ยวของได
ใหบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทนผูเยาว
คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลวได
หมวด 4
เอกสารประวัติศาสตร
มาตรา 26 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงาน ของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนด
ตามวรรคสองนับแตวันที่เสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดใน พระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวให
ประชาชนไดศึกษาคนควา
กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี้
(1) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบหาป
(2) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบป
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อประโยชนในการใชสอย
โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
(2) หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผยโดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว

เปน การเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได
การตรวจสอบหรื อ ทบทวนมิ ใ ห มี ก ารขยายระยะเวลาไม เ ป ด เผยจนเกิ น ความจํ า เป น ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญั ติตามมาตรานี้ มิ ใ ห ใ ช บั งคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรีอ อกระเบีย บ
กําหนดให หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ จะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตองเก็บรักษา
หมวด 5
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
มาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบ ดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่น จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ
ให ป ลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ค นหนึ่ ง เป น
เลขานุการ และอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา 28 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐใน
การ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่
ไดรับ คําขอ
(3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราช บัญญัตินี้
(4) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนตามมาตรา 13
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความ
เหมาะสม แตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(7) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับ
แตวันที่ไดรับแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งใหมได

มาตรา 30 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 27
พนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความ
สามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมา ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ให กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนน เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 32 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหบุคคลใด มาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได
มาตรา 33 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวา ไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณีตาม
มาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริง และรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให
คณะกรรมการมีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการ ที่เกี่ยวของไดและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเขา
ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของตนไดไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไมก็ตาม
มาตรา 34 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด 6
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 35 ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร สาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตามมาตรา 17 และคําสั่งไมแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล ขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25
การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งตามสาขาความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะดานของขอมูลขาวสารของราชการ เชน ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ หรือการบังคับ ใชกฎหมาย
มาตรา 36 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหนึ่ง ๆ ประกอบดวยบุคคลตามความ
จําเปน แตตองไมนอยกวาสามคน และใหขาราชการที่คณะกรรมการแตงตั้งปฏิบัติ หนาที่เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแหงใด กรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งมาจากหนวยงานของรัฐแหงนั้นจะเขารวมพิจารณาดวยไมได
กรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปนเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการไมได
มาตรา 37 ใหคณะกรรมการพิจารณาสงคําอุทธรณให คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย ขอมูลขาวสารแตละสาขาภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับคําอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี
ขอสังเกต เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได
ใหนําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบังคับแกการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผย ขอมูลขาวสารโดยอนุโลม
มาตรา 38 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปดเผยขอมูลขาวสารแตละสาขาวิธีพิจารณาและ
วินิจฉัย และองคคณะในการพิจารณา และวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 39 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกําหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติ
ดังกลาวมาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยอนุโลม

หมวด 7
บทกําหนดโทษ
มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ที่สั่งตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือ เงื่อนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐจัดพิมพขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไว
เพื่อให ประชาชนเขาตรวจดูได แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
มาตรา 43 ใหระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ของราชการ ยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ เวนแตระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา 16 จะไดกําหนดเปนอยางอื่น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาส กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปน
การสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดย ประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผย ที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผย
แลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญ ของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยาง เต็มที่ เพื่อที่จะปกปก
รักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่ เกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

