
การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก หนังสือนําส่งข้อเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2551 
 

ภาคผนวก ข กําหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540”  
 

ภาคผนวก ค ภาพบรรยากาศงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 

ภาคผนวก ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 

ภาคผนวก ก  

หนังสือนําส่งข้อเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 

 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ภาคผนวก ข 

กําหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม

มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  

สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีร่วมจัดอีก 32 องค์กร 
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น. พิธีเปิดการสัมมนาระดมความความคิดเห็น   
  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท  อกัษรแก้ว   ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

09.10-09.15 น.  วีดีทัศน์เรื่อง  “มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  

09.15-09.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา 
โดย ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้ประสานงานเครอืข่ายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมประเทศไทย 

09.30-10.15 น.   อภิปรายเรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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  ผู้ร่วมอภิปราย: 
1)  นพ. ชูชัย  ศุภวงศ์  กรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการและกรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ
2)  อ. เธียรชัย ณ นคร  กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3)  อ. พนัส  ทัศนียานนท์  กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
4)  นายธนทศ  ปรีเปรม   ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสนามบินสุวรรณภูมิ   

 ดําเนินรายการโดย: 

 ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง     ผู้อํานวยการอาวุโส  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มระดมข้อเสนอแนะ “ประเภทข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
โดยไม่ต้องร้องขอ” 

หมายเหตุ:  ทุกกลุ่มจะมีบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และสภาทนายความ ประจําทุกกลุ่ม 

 

 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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กลุ่มที่ 1 :  พลังงาน  อุตสาหกรรม  และโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ผู้ดําเนินรายการ 

นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง   กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 
 
ผู้เข้าร่วม 

1. ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล      สถาบันพระปกเกล้า  
2. ดร. อาภา  หวังเกียรติ       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
3. นายสนธิ  คชวัฒน์    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวสายรุ้ง  ทองปลอน    สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
5. นายสุรพงษ์  กองจันทึก    ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและการพัฒนา 
6. นายสุรชัย  ตรงงาม      โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
7. นายสุทธิ  อัชฌาศัย    เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 

 
ผู้จดบันทึก 

1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุรภักดี    มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
2. นายสงกรานต์  ป้องบุญจันทร์   โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
3. นายวัชรา  ธิตินันท์      สถาบันพระปกเกล้า  (ผู้ประสานงานกลุ่ม) 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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กลุ่มที่ 2 :  เกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ  (ทรัพยากรทางพันธุกรรมและชีวภาพ ดิน น้ํา ป่า  ชายฝั่ง ทะเล  ประมง) และอาหาร 
 
ผู้ดําเนินรายการ 

นางสาวศยามล  ไกรยูรวงศ์    โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกนิเวศวิทยา จ. ตรัง 
 
ผู้เข้าร่วม 

1. นายสุรพล  ดวงแข     เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
2. นายไพโรจน์  พลเพชร     สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ดร. เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  

และสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ผู้จดบันทึก 

1. นางสาวศจินต์  ประชาสันต์   มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
2. นางสาวเกศินี  แกว่นเจริญ    มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผู้ประสานงานกลุ่ม) 
3. นางสาวอัจจิมา  มีพริ้ง    สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 

 
 
 
 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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กลุ่มที่ 3 :  ผังเมือง 
 
ผู้ดําเนินรายการ 

นางภารณี  สวัสดิรักษ์      เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม 
 
ผู้เข้าร่วม 

1. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง  สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 
2. ดร. นพนันท์  ตาปนานนท์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นายปรีชา  รณรงค์      สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. นายวีรพงษ์  บุญญานุสนธิ์    กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
5. นายสุพจน์  ส่งเสียง     ตัวแทนกลุ่มแม่รําพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
6. ตัวแทนกลุ่มบ้านฉาง จ. ระยอง 

 
ผู้จดบันทึก 

1. นางสาววรากร  น้อยพันธ์     สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย  (ผู้ประสานงานกลุ่ม) 
2. นางสาวกาญจนา  วิเศษ     สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 
3. นางสาวแก้วตา  เพชรรัตน์    กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 

 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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กลุ่มที่ 4 :  ความตกลงระหว่างประเทศ   
 
ผู้ดําเนินรายการ 

นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรฒน์  โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ผู้เข้าร่วม 

1. รศ.ดร. ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. นายจักรชัย  โฉมทองดี     กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน 

 
ผู้จดบันทึก 

1. นางสาวสุรางรัตน์  จําเนียรพล    สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ผู้ประสานงานกลุม่) 
2. นายสุเทพ จันทร์อําพร    สถาบันธรรมรัฐเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. นางสาวอุษา  บุญญเลสนิรันดร์   สถาบันธรรมรัฐเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
กลุ่มที่ 5 :  การแพทย์และสาธารณสุข 
 
ผู้ดําเนินรายการ 

ศาสตราจารย ์นพ. วันชัย  วัฒนศัพท์    สถาบันพระปกเกล้า 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ผู้เข้าร่วม 
1. นายศุภกิจ  นันทวระการ     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
2. นางปรียนันท์  ล้อเสริมวัฒนา   เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 
3. นางสมบูรณ์  สีคําดอกแค     เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทํางานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
4. นางมะลิวรรณ  นาควิโรจน์   เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ  อ. แม่เมาะ จ. ลําปาง 

 
ผู้จดบันทึก 

1. นางสาวมนทนา  ดวงประภา   โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
2. นายอภิราช  ขันธเสน     สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
3. นางสาวสุชาดา  วังอนานนท์   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (ผู้ประสานงานกลุ่ม) 

 

12.00-12.30 น.  นําเสนอข้อเสนอจากแต่ละกลุ่ม   

12.30-12.40 น.  สรุปและปิดการสัมมนา 

12.40-14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์  ชั้น 3  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท  อักษรแก้ว 
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

และกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กล่าวเปิดการสัมมนา 

ผู้ร่วมอภิปราย  นพ. ชูชัย  ศุภวงศ ์
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

และกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 
กล่าวถึงความเป็นมา และชี้แจงวัตถุประสงค์ 
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ผู้ร่วมอภิปราย  อ.เธียรชัย  ณ นคร  
กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

และอาจารย์คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ร่วมอภิปราย  อ.พนัส  ทัศนียานนท์ 
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมประมาณ  270  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ร่วมอภิปราย  นายธนทศ  ปรีเปรม 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสนามบินสุวรรณภูมิ 
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กลุ่มที่ 1 พลังงาน อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 2 เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดําเนินรายการ นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 

ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น 
นายสุรพล  ดวงแข

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นกลุ่มผังเมือง ผู้ดําเนินรายการ  นางภารณี  สวัสดิรักษ์ 
เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม 

ชาวบ้านที่ประสบปัญหาผังเมืองจาก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น 

กลุ่มที่ 3 ผังเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 4 ความตกลงระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 

ผู้ดําเนินรายการ นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรฒน์ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา 
ทุกกลุ่มมีบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และสภาทนายความร่วมให้ข้อมูล 
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กลุ่มที่ 5 การแพทย์และสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงนําเสนอข้อเสนอจากการระดมวามคิดเห็นจากทั้ง 5 กลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมสัมมนาดําเนินรายการโดย ศ. นพ. วันชัย  วัฒนศัพท ์
ผู้ทรงคณุวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า  (ซ้าย) 

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล 
และผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

ผู้แทนทั้ง 5 กลุ่ม นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม  
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ภาคผนวก ง 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540 

เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ โดยที่เป็นการสมควรให้มี
กฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี ้ 
         มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า " พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"  
         มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเกา้สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  
         มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอืน่ในสว่นที่บัญญัติไว้แลว้ในพระราชบญัญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกบับทแห่ง
พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้พระราชบญัญัตินี้แทน  
         มาตรา 4 ในพระราชบัญญตัินี้  
         " ข้อมูลข่าวสาร " หมายความว่า สิง่ที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาํได้
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โดยสภาพของสิง่นั้นเองหรือโดยผา่นวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรอืเสียง การบันทกึโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  
         " ข้อมูลข่าวสารของราชการ " หมายความวา่ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐั ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน " หน่วยงานของรัฐ " หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกจิ ส่วนราชการสงักัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพจิารณาพิพากษาคดี 
องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  
         " เจ้าหน้าที่ของรัฐ " หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรฐั  
         " ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล " หมายความวา่ ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับสิ่งเฉพาะตวัของบคุคล เชน่ การศกึษา ฐานะการเงนิ ประวัติ
สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทาํงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ 
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่
กรรมแล้วด้วย  
         " คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
         " คนตา่งดา้ว " หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี ้ 
         (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
         (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปน็คนต่างด้าว  
         (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว  
         (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอืน่ใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปน็คนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ถา้เข้า
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ไปเป็นผูจ้ัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทนุดังกลา่วเป็นคน
ต่างด้าว มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
         มาตรา 6 ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสํานักงานปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ีมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐ และให้คําปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี้  

 
หมวด 1 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
---------------------- 

         มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา  
         (1) โครงสร้างและการจัดองค์การในการดําเนนิงาน  
         (2) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สําคัญและวิธีการดาํเนินงาน  
         (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรฐั  
         (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคบั คาํสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ การตคีวาม ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมี
สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลการทั่วไปต่อเอกชนที่เกีย่วข้อง  
         (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด  
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         ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจดัพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแลว้ ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิง
สิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบตัิตามบทบัญญัติวรรคหนึง่แล้วให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่ายจา่ยแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ตามทีเ่ห็นสมควร  
         มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บงัคบัในทางที่ไม่เป็นคณุ
แก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเปน็จรงิมาก่อนแล้วเปน็เวลาพอสมควร  
         มาตรา 9 ภายใต้บังคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาํหนด  
         (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกลา่ว  
         (2) นโยบายหรือการตคีวามที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)  
         (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจําปีของปทีี่กําลังดําเนนิการ  
         (4) คู่มือหรือคําสัง่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
         (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างองิถึงมาตรา 7 วรรคสอง  
         (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปน็การผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ  
         (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวชิาการ 
รายงานข้อเทจ็จรงิ หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
         (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด  
         ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถา้มีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยู่ด้วย 
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ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เปน็การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนัน้  
         บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
ตามวรรคหนึ่งได ้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นกไ็ด้ 
ในการนี ้ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เปน็อย่างอื่น  
         คนตา่งด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  
         มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถงึข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือ
เปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น  
         มาตรา 11 นอกจากข้อมูลขา่วสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มี
การจดัให้ประชาชนได้คน้ควา้ตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แกผู่้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่   
ผู้นั้นขอจาํนวนมากหรือบ่อยครัง้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
         ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบบุสลายงา่ย หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ใน
สภาพอย่างหนึง่อย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้  
         ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นขอ้มูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่
เป็นการต้องไปจดัทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บนัทึกไว้ใน
ระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่
ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสาํหรับผูน้ั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 96 

แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้  
         บทบัญญตัิวรรคสามไม่เปน็การห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการ
สอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แลว้ ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาให้บังคับแก่
การจดัหาข้อมูลขา่วสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  
         มาตรา 12 ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลข่าวสารทีข่อจะอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแหง่อื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของ
รัฐที่รับคําขอให้คาํแนะนาํเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน้โดยไม่ชกัช้า ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาํขอเห็น
ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไวต้ามระเบียบที่กําหนดตาม
มาตรา 16 ให้ส่งคําขอนั้นให้หน่วยงานของรฐัผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งต่อไป  
         มาตรา 13 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าชา้ หรือเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรยีนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสัง่ไม่รับฟงัคาํคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคําสัง่ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามมาตรา 25  
         ในกรณีที่มีการร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
คําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได ้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินหกสบิวัน  
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หมวด 2 
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

------------------------ 
         มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้  
         มาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสัง่มิให้
เปิดเผยก็ได้ โดยคํานงึถือการปฏบิัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกนั  
         (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
         (2) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้อง
คดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
         (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาให้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว  
         (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
         (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
         (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการ  
นําไปเปิดเผยต่อผู้อื่น  
         (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
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         คําสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูล
ข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคําสัง่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพนิิจ โดยเฉพาะของเจา้หน้าที่ของรัฐ
ตามลําดับสายการบังคบับัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณต์่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
         มาตรา 16 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไข
เช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
         มาตรา 17 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด      
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคําคัดคา้นได้ ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
         ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน       
มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ  
         ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบตอ้งพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้คัดค้านทราบ โดยไม่
ชักช้า ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคาํคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตาม
มาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ แล้วแต่กรณี  
         มาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 หรือมีคําสั่งไม่รับฟัง  
คําคัดค้านของผูม้ีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสัง่นั้น โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  
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         มาตรา 19 การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้  
         มาตรา 20 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหาก
เป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้  
         (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจา้หน้าที่ของรัฐได้ดําเนนิการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา 16  
         (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือ
เฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิตร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล 
และคําสั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว  

 
หมวด 3 

ข้อมูลข่าวสารสว่นบุคคล 
------------- 

         มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ "บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ 
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
         มาตรา 22 สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิสํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มีให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของ
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มาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะ
กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23    
วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว  
         มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลดังต่อไปนี ้ 
         (1) ต้องจดัให้มีระบบข้อมูลข่าวสารสว่นบคุคลเพียงเทา่ที่เกี่ยวข้องและจาํเป็นเพื่อการดําเนนิงานของหน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลกิการจัดให้มีระบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น  
         (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของ
บุคคลนั้น  
         (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดงัต่อไปนี ้ 
           1. ประเภทของบคุคลที่มีการเกบ็ข้อมูลไว้  
          2. ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคล  
           3. ลักษณะการใชข้้อมูลตามปกติ  
           4. วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจา้ของข้อมูล  
           5. วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
           6. แหล่งที่มาของข้อมูล  
         (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
         (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการนําไปใช้โดย     
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ไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล  
         ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจง้ให้เจ้าของข้อมูลทราบลว่งหนา้หรือพร้อมกับการขอ
ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนาํข้อมูลมาใช ้ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจ
หรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ หน่วยงานของรัฐตอ้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดสง่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะ
เป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
         มาตรา 24 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจา้ของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้เว้นแต่เปน็การเปิดเผย ดังต่อไปนี ้ 
         (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
         (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
         (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้
ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น  
         (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกีย่วกับบุคคลใด  
         (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณคา่ในการเกบ็
รักษา  
         (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเปน็คดี
ประเภทใดก็ตาม  
         (7) เป็นการให้ซึ่งจําเปน็เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
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         (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฏหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว  
         (9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) 
ให้มีการจัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
         มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อ
บุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้น        
ได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นและให้นํามาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม  
         การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปดิเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ได้ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคําขอเป็นหนังสือใน
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคาํขอ
ดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า  
         ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสัง่ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่น    
คําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิธิร้องขอให้หน่วยงานของรฐัหมายเหตุคําขอของตนแนบไว้กับข้อมลู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได ้ 
         ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้  
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หมวด 4 
เอกสารประวัติศาสตร์ 

---------------- 
         มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแต่วัน   
ที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรค
หนึ่งให้แยกตามประเภท ดังนี้  
         (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสบิห้าปี  
         (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปี กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
            1. หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยโดยต้องจัดเก็บ
และ จัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  
                  2. หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็นการเฉพาะ
ราย คําสั่งการขยายเวลานั้นใหก้ําหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้  
         การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด     
ในกฎกระทรวง  
         บทบัญญตัิตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกบัข้อมูลข่าวสารของราชการตามทีค่ณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทาํลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา  
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หมวด 5 
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

---------------------------- 
         มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตร ีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณชิย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาต ิเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาต ิผู้อํานวยการสาํนักงบประมาณ และผู้ทรงคณุวุฒิ
อื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของสาํนักงาน
ปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีคนหนึง่เป็นเลขานุการและอีกสองคนเปน็ผูช้่วยเลขานกุาร  
         มาตรา 28 คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
         (1) สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
         (2) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคําขอ  
         (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
         (4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 13  
         (5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  
         (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
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         (7) ดําเนนิการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
         มาตรา 29 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ ผู้ที่พ้น
จากตําแหนง่แล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  
         มาตรา 30 นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิซึ่งไดร้ับแต่งตัง้ตามมาตรา 27 พ้นจากตาํแหน่ง เมื่อ  
         (1) ตาย  
         (2) ลาออก  
         (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ  
         (4) เป็นบคุคลล้มละลาย  
         (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
        (6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
        มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น    
องค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
         การวินิจฉยัชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  
         มาตรา 32 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้  
         มาตรา 33 ในกรณทีี่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอไม่ว่าจะเปน็กรณตีามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มี
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คําขอไม่เชือ่ว่าเปน็ความจรงิและรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเข้าดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
         หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขา่วสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม  
         มาตรา 34 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้ และให้นําความในมาตรา 31 มาใชบ้ังคบัโดยอนุโลม  

 
หมวด 6 

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
------------------------------- 

         มาตรา 35 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตั้งตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟัง   
คําคัดค้านตามมาตรา 17 และคําสัง่ไม่แกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลตามมาตรา 25  
         การแต่งตัง้คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมลู
ข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกจิและการคลังของประเทศหรือการบงัคับใชก้ฎหมาย  
         มาตรา 36 คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจําเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า   
สามคน และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตัง้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
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หน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหน่วย งานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นเลขานุการหรือผู้ชว่ยเลขานุการไม่ได้  
         มาตรา 37 ให้คณะกรรมการพิจารณาสง่คําอทุธรณ์ให้คณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยคาํนงึถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแตล่ะสาขาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณค์ําวินจิฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยแยกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีคาํวินิจฉัยจะมีข้อสงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรกไ็ด้ ให้นําความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่การพจิารณา
อุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม  
         มาตรา 38 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย และองค์คณะในการ
พิจารณาและวินจิฉัยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
         มาตรา 39 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกาํหนดโทษที่ประกอบกบับทบัญญัติดังกลา่วมาใช้บังคับกบั
คณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  

 
หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 
--------------------- 

         มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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         มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 
บทเฉพาะกาล 
------------------- 

         มาตรา 42 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 
         ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพ์ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
แล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการจะได้กําหนด  
         มาตรา 43 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการยังคงใช้บังคบั
ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี ้เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 16 จะได้กําหนดเป็นอย่างอื่น  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
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