สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
1. กฎหมายกําหนดใหสิทธิอะไรบางแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ?
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิสําคัญ ๆ แกประชาชนดังนี้
1. สิทธิ “ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ” พระราชบัญญัติไดรองรับสิทธิไวในมาตรา 7 มาตรา 9
มาตรา 11 และมาตรา 26
2. สิทธิ “คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสีย” ตามมาตรา 17
3. สิทธิ “รองเรียนหนวยงานของรัฐ” ตามมาตรา 13
4. สิทธิ “อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ” ตามมาตรา 18 และมาตรา 25
5. สิทธิ “อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ” ตามมาตรา 18 และมาตรา 25
2. หากประชาชนไมรูวาหนวยงานของรัฐแหงใด เปนผูจัดเก็บหรือครอบครองขอมูลขาวสารที่ตอง
การดู ประชาชนจะทําอยางไร?
ในกรณีที่ประชาชนตองการทราบขอมูลขาวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ใหศกึ ษาและพิจารณา
กอนวาขอมูลขาวสารที่ตองการทราบนั้นเกี่ยวของและอยูในความดูแลของหนวยงานของรัฐแหงใด แตในกรณีที่
ไมทราบจริงๆ วา หนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูครอบครองขอมูลขาวสารนั้น ใหไปยื่นคําขอดูขอ มูลขาวสารที่
ตองการ ณ หนวยงานของรัฐที่อยูใกลและสะดวกที่สุด โดยกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่รับคํา
ขอจะตองใหคาํ แนะนําที่ถูกตองเพื่อไปยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมขอมูลขาวสารนัน้ โดยไมชักชา
3. หากหนวยงานของรัฐไมพิจารณาคําขอขอมูลขาวสาร ประชาชนจะทําอยางไร?
ในกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารที่ตองการจากหนวยงานของรัฐแหงใดแลว
หนวยงานของรัฐแหงนัน้ ยังทําเพิกเฉยไมพิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติดงั นี้
1. ไปติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยทําหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยกสิทธิ
รับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นอาง และใหเวลาพอสมควรใน
การพิจารณาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
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2. ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกําหนดเวลาอันสมควรตามขอ 1 หากพบวาเปนปญหา
ระดับเจาหนาที่ใหขอพบผูบงั คับบัญชาตามลําดับขั้นของหนวยงานของรัฐแหงนัน้ เพื่อเรงรัดการพิจารณา และ
แกไขปญหาในระดับหนวยงาน
3. หากดําเนินกิจการตาม 1 และ 2 ยังไมบังเกิดผลใหใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาว
สารของราชการ โดยทําเปนหนังสือถึง
ที่อยู ผูรอง
เรียน

ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300

4. หากประชาชนทราบวา ตนเองมีสวนไดเสียในขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูอนื่ มาขอใชสิทธิตรวจดูขอมูล
ขาวสารนัน้ จะทําอยางไรเพือ่ มิใหการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น?
ไมวากรณีใด ๆ หากผูใดทราบวาการที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารใดอันกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนเองก็อาจยืน่ คําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนีไ้ มจําเปนตองไดรับแจงจาก
เจาหนาทีเ่ สียกอน
ในการนี้เจาหนาทีต่ องพิจารณาคําขอของผูขอดูขอมูลและคําคัดคานของผูที่มีสวนไดเสีย
ประกอบกัน ถาเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน ผูคดั คานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่ง (มาตรา 18) ในการนีเ้ จาหนาที่จะเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นยังมิได จนกวาจะลวงพนระยะเวลาใหอุทธรณได ดังกลาวเพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดยื่น
อุทธรณหรือไม
และหากมีการยืน่ อุทธรณก็จะยังเปดเผยไมไดจนกวาจะไดรบั แจงคําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉัยเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 17 วรรคสาม)
5. สิทธิในการขอตรวจดูขอ มูลขาวสารของราชการ ประชาชนผูขอจําเปนตองมีสว นไดเสียในขอมูลขาวสารนัน้
ดวยหรือไม? เพราะเหตุใด?
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บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไม
ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของทางราชการนี้
อยางไรก็ตาม สิทธิไดรูนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการจัดการปกครองในรัฐ สิทธินจี้ ึงเปนของคนไทยโดยเฉพาะ
สําหรับคนตางดาวหากจะมีก็จะอยูในเรื่องการปกปองสิทธิของตนเทานั้นมาตรา 9 วรรคสี่ซึ่งวางหลักวาคนตาง
ดาวจะมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ไดหรือไม เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตคนตางดาวนี้ไมรวมถึงผูไมมีสัญชาติไทยแตไดรับอนุญาตใหมีถิ่นทีอ่ ยูในประเทศ (มาตรา 4 นิยามคําวา
“คนตางดาว”) เพราะกรณีนั้นผูนั้นมีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทยแลวสมควรมีสิทธิอยางคนไทยในเรื่องขอมูล
ขาวสารของราชการได
6. ประชาชนจะใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐไดในกรณีใดบาง?
ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนไดตอเมื่อเห็นวาหนวยงานของรัฐมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. กรณีไมนาํ ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
2. กรณีไมจดั ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนตรวจดูได
3. กรณีไมจดั หาขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนตรวจดูได
4. กรณีไมใหคําแนะนําทีถ่ ูกตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจดั ทําขอมูลขาวสารพิจารณาตาม
มาตรา 12
5. กรณีไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา 17
6. กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่ วกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา 23
7. กรณีเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล
ตามมาตรา 24
8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 25
(ยกเวนเปนกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่)
9. กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัตศิ าสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชน
ไดศึกษาคนควาตามมาตรา 26
10. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 13
11. กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา 13
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12. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอและผูรองขอไมเชื่อวาเปนความจริง
(มาตรา 33)
7. ประชาชนจะรองเรียนหนวยงานของรัฐไดอยางไร และรองเรียนกับใคร?
ประชาชนมีสทิ ธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กฎหมายไมไดระบุวาใหรองเรียนดวยวิธีใด ประชาชนอาจไปรองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหเจาหนาที่จดบันทึกไวใหหรือสงทางไปรษณีย ถึงประธาน
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือรองเรียนดวยวิธีการอื่น
• การเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ
ประชาชนจะใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการได โดยตองยื่นคําขอ แตกฎหมายไมได
กําหนดวาคําขอนั้นตองเปนลายลักษณอกั ษร อยางไรก็ตาม การเขียนคําขอก็เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด และทําใหมีหลักฐานชัดเจนทั้งผูขอและสวนราชการ ในกรณีที่ตองการเขียนคําขอควรเขียนใหถูกตอง
ครบถวนในรายละเอียดเกีย่ วกับผูขอขอมูล และรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูลที่ขอใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได เชน
การขอดูเอกสารสัญญาขององคการบริหารสวนตําบล ควรระบุวาสัญญาเรื่องอะไร ทําสัญญาเมื่อวันที่เทาใด
หรือการขอรายงานการประชุมของ อบต. ควรเขียนใหชัดเจนวาเปนรายงานการประชุมเกีย่ วกับเรื่องอะไร หรือ
เปนการประชุมของกรรมการชุดใด และเปนการประชุมครั้งที่เทาใด เปนตน
• วิธีการเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ
1. รายละเอียดเกีย่ วกับตัวผูขอขอมูล มีดังนี้
- ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอ ไดสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
- วันทีย่ นื่ คําขอ
2. รายละเอียดเกีย่ วกับขอมูลที่ขอ มีดังนี้
- ขอเอกสารหรือแฟม หากไมทราบใหระบุชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพอเขาใจได
- ระบุวธิ ีการที่ตอ งการไดขอมูล เชน ตองการดู ตองการสําเนา ตองการสําเนาที่มีการรับรอง
ความถูกตอง
3. ระบุเหตุผลที่ขอขอมูล (กฎหมายมิไดกําหนดวาผูขอขอมูลตองแสดงเหตุผลประกอบการขอขอมูล
ขาวสาร แตหากผูขอระบุเหตุผลไวในคําขอก็จะเปนประโยชนในกรณีที่เจาหนาทีจ่ ะไดนําไปใชประกอบการใช
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ดุลยพินจิ ในกรณีที่อาจจําเปนตองชั่งน้ําหนักเหตุผลระหวางประโยชนของราชการกับประโยชนนของเอกชนที่
เกี่ยวของหรือผูขอวาสมควรจะใหขอมูลแกผูขอหรือไม
• การรองเรียน
เมื่อหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 13 และมาตรา 33) ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการรองเรียน
1) พิจารณาวาพฤติการณหรือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐมีลักษณะดังกลาวไวในหัวขอที่ 6
2) ยื่นหนังสือรองเรียนดวยตนเอง หรือ มอบฉันทะใหผูอื่นมายืน่ แทนตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการไดทันที โดยยืน่ ที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือจะสงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียก ็ได
3) รอฝงผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
2. ขอความที่ควรระบุในหนังสือรองเรียน
1) รายละเอียดขอมูลที่เกีย่ วกับผูรองเรียนประกอบดวย
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
- วันที่ยนื่ คํารองเรียน
2) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย
3) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถามี)
หากมีเอกสารประกอบ เชน คํารองขอขอมูลขาวสาร หรือหนังสือแจงการปฏิเสธการใหขอมูลขาวสาร
ซึ่งหากผูรองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ฯ ซึ่งจะไดนาํ ไปเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนนัน้ ๆ ตอไป
3. ขอแนะนําในการเขียนหนังสือรองเรียน
1) ควรใชถอยคําสุภาพ
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2) ระบุขอเท็จจริง หรือพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของใหชดั เจน
3) พยายามหลีกเลี่ยงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น
4) ถามีขอขัดของในการเขียนหนังสือรองเรียน สามารถขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชั้น 4 ทําเนียบรัฐบาล
กรุงเทพฯ 10300
8. ประชาชนจะใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีใดไดบาง?
การอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารได 3
กรณีคือ
1) กรณีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ
2) กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งบุคคลผูคัดคานทราบ
วา ตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบเพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว
3) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวา ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริงและไดยื่นคําขอเปน
หนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถกู ตอง
ทั้ง 3 กรณีดังกลาว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาวินิจฉัยตอไป
9. ประชาชนจะอุทธรณไดอยางไร และอุทธรณตอใคร?
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เพือ่ พิจารณาสงเรื่องให
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น
ดําเนินการพิจารณาวินจิ ฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณดังนี้
1) พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตาม คําถามขอ 8 แลวหรือไม
2) ยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยผานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ โดยยืน่ ที่ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือ อาจสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียก ็ได
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3) รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน เวลา 60 วัน
• ขอความที่ควรระบุในหนังสือุทธรณ
1) รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ ไดแก
- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
- วันทีย่ ื่นคําอุทธรณ
2) รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน และการกระทําที่เปนเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ ไดแก
- ชื่อหนวยงาน
- ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณและการกระทําหรือคําสั่งที่เปนมูลเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณโดย
ระบุใหชดั เจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลที่ทานขอ หรือ ไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือ ไมยอมแกไขหรือลบ
ขอมูลที่ทานขอใหแกไข
- รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่เปนเหตุใหทา นอุทธรณ โดยควรระบุใหละเอียดชัดเจนและเขา
ใจไดวาขอมูลที่ทานขอดู หรือขอมูลที่ทานคัดคานในฐานะผูมีสวนไดเสียหรือขอมูลที่ทานตองการใหแกไขหรือ
ลบ เปนขอเรื่องอะไร โดยควรระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได และควรระบุชอื่ แลและประเภทตลอดจน
หมายเลขและวันที่ที่กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี)
3) เอกสารประกอบ (ถามี)
หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบ เชน สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรือหนังสือแจงคํา
สั่งของหนวยงานที่สั่งไมเปดเผย หรือ สั่งไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลที่ทานตองการใหแกไข ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) หากจะแนบไปกับคําอุทธรณก็จะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ซึ่งจะไดนําไปใชประกอบการวินจิ ฉัยอุทธรณตอไปได

