
สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 
 

1. กฎหมายกําหนดใหสิทธิอะไรบางแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ?   

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิสําคัญ ๆ แกประชาชนดังนี ้

         1.   สิทธิ   “ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ” พระราชบัญญัติไดรองรับสิทธิไวในมาตรา 7 มาตรา  9                 

มาตรา 11 และมาตรา 26 

2.   สิทธิ  “คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสีย”  ตามมาตรา 17 

  3.   สิทธิ  “รองเรียนหนวยงานของรัฐ”  ตามมาตรา 13 

4.   สิทธิ  “อุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”  ตามมาตรา 18 และมาตรา 25 

5. สิทธิ  “อุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”  ตามมาตรา 18 และมาตรา 25 

 

2. หากประชาชนไมรูวาหนวยงานของรัฐแหงใด  เปนผูจัดเก็บหรือครอบครองขอมูลขาวสารที่ตอง 
     การด ู ประชาชนจะทําอยางไร? 

ในกรณีที่ประชาชนตองการทราบขอมูลขาวสารของราชการเรื่องหนึ่ง เร่ืองใด ใหศึกษาและพจิารณา
กอนวาขอมูลขาวสารที่ตองการทราบนั้นเกี่ยวของและอยูในความดแูลของหนวยงานของรัฐแหงใด แตในกรณีที่
ไมทราบจริงๆ วา หนวยงานของรัฐแหงใดเปนผูครอบครองขอมูลขาวสารนั้น ใหไปยื่นคําขอดูขอมูลขาวสารที่
ตองการ ณ หนวยงานของรัฐที่อยูใกลและสะดวกที่สุด โดยกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานที่รับคํา

ขอจะตองใหคาํแนะนําท่ีถูกตองเพื่อไปย่ืนคําขอตอหนวยงานของรฐัท่ีควบคุมขอมูลขาวสารนัน้โดยไมชักชา 
 

3.  หากหนวยงานของรัฐไมพิจารณาคําขอขอมูลขาวสาร ประชาชนจะทําอยางไร? 

ในกรณีที่ประชาชนไดไปใชสิทธิขอดูขอมูลขาวสารที่ตองการจากหนวยงานของรัฐแหงใดแลว   
หนวยงานของรัฐแหงนัน้ ยังทําเพิกเฉยไมพิจารณาคําขอในเวลาอันสมควร ประชาชนควรปฏิบัติดงันี้ 

1. ไปติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยทําหนังสือหรือโดยวาจา ขอทราบผลการพิจารณาโดยยกสิทธิ

รับรูขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นอาง และใหเวลาพอสมควรใน

การพิจารณาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
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2.  ติดตามทวงถามผลการพิจารณา เมื่อครบกําหนดเวลาอันสมควรตามขอ 1 หากพบวาเปนปญหา

ระดับเจาหนาที่ใหขอพบผูบงัคับบัญชาตามลําดับขั้นของหนวยงานของรัฐแหงนัน้ เพื่อเรงรัดการพิจารณา และ
แกไขปญหาในระดับหนวยงาน 

3.   หากดําเนนิกิจการตาม 1  และ 2     ยงัไมบังเกิดผลใหใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาว          

สารของราชการ โดยทําเปนหนังสือถึง 
 

ที่อยู  ผูรอง 
  

               เรียน       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

                              สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

                              ทําเนียบรัฐบาล   กรุงเทพฯ  10300 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

4. หากประชาชนทราบวา ตนเองมีสวนไดเสียในขอมูลขาวสารของราชการที่มีผูอ่ืนมาขอใชสิทธิตรวจดูขอมูล
ขาวสารนัน้  จะทําอยางไรเพือ่มิใหการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น? 

ไมวากรณีใด ๆ หากผูใดทราบวาการที่หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารใดอันกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตนเองก็อาจยืน่คําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น ทั้งนีไ้มจําเปนตองไดรับแจงจาก
เจาหนาทีเ่สียกอน ในการนี้เจาหนาทีต่องพิจารณาคาํขอของผูขอดูขอมูลและคําคัดคานของผูที่มีสวนไดเสยี
ประกอบกัน ถาเจาหนาที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน ผูคดัคานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ

เปดเผยขอมูลขาวสารไดภายใน 15 วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงคําส่ัง (มาตรา 18) ในการนีเ้จาหนาที่จะเปดเผย

ขอมูลขาวสารนั้นยังมไิด จนกวาจะลวงพนระยะเวลาใหอุทธรณได ดังกลาวเพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดยื่น
อุทธรณหรือไม และหากมกีารยืน่อุทธรณก็จะยงัเปดเผยไมไดจนกวาจะไดรับแจงคําวนิิจฉยัอุทธรณของ
คณะกรรมการวินิจฉยัเปดเผยขอมูลขาวสาร (มาตรา 17 วรรคสาม) 

 

5. สิทธิในการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนผูขอจําเปนตองมีสวนไดเสียในขอมูลขาวสารนัน้
ดวยหรือไม? เพราะเหตุใด? 
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บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสยีเกี่ยวของหรือไม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของทางราชการนี้
อยางไรก็ตาม สิทธิไดรูนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการจดัการปกครองในรัฐ สิทธินีจ้ึงเปนของคนไทยโดยเฉพาะ
สําหรับคนตางดาวหากจะมกี็จะอยูในเรื่องการปกปองสิทธิของตนเทานั้นมาตรา 9 วรรคสี่ซ่ึงวางหลักวาคนตาง

ดาวจะมีสิทธิเขาตรวจดูขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 ไดหรือไม เพยีงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

แตคนตางดาวนี้ไมรวมถึงผูไมมีสัญชาติไทยแตไดรับอนญุาตใหมีถ่ินทีอ่ยูในประเทศ     (มาตรา 4  นิยามคําวา 

“คนตางดาว”) เพราะกรณนีั้นผูนั้นมีถ่ินที่อยูถาวรในประเทศไทยแลวสมควรมีสิทธิอยางคนไทยในเรื่องขอมูล

ขาวสารของราชการได 
 

6.  ประชาชนจะใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐไดในกรณีใดบาง? 

ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนไดตอเมื่อเห็นวาหนวยงานของรัฐมกีารฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ในกรณีตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

1.   กรณีไมนาํขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา 

2.   กรณีไมจดัขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนตรวจดูได 

3.   กรณีไมจดัหาขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ใหประชาชนตรวจดูได 

4.   กรณีไมใหคําแนะนําทีถู่กตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจดัทําขอมูลขาวสารพิจารณาตาม 

มาตรา 12 

5.   กรณีไมแจงใหผูมีประโยชนไดเสียเสนอคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการตาม 

มาตรา 17 

6.   กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามมาตรา 23 

7. กรณีเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล 

ตามมาตรา 24 

8. กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 25 

(ยกเวนเปนกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่) 

9.   กรณีไมสงมอบขอมูลขาวสารประวัตศิาสตรใหกับหอจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกไวใหประชาชน 

ไดศึกษาคนควาตามมาตรา 26 

10.  กรณีหนวยงานของรัฐปฏิบัติหนาที่ลาชา  หรือไมใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 13 

      11.  กรณีไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิรูขอมูลขาวสารโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา 13 
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12. กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่รองขอและผูรองขอไมเชื่อวาเปนความจริง  

(มาตรา  33) 

 

7.  ประชาชนจะรองเรียนหนวยงานของรฐัไดอยางไร และรองเรียนกับใคร? 

ประชาชนมีสทิธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

            กฎหมายไมไดระบวุาใหรองเรยีนดวยวิธีใด ประชาชนอาจไปรองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยใหเจาหนาที่จดบันทกึไวใหหรือสงทางไปรษณยี ถึงประธาน
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ หรือรองเรียนดวยวธีิการอื่น 
 

• การเขียนคําขอขอมูลขาวสารของราชการ 
ประชาชนจะใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการได โดยตองยื่นคําขอ แตกฎหมายไมได

กําหนดวาคําขอนั้นตองเปนลายลักษณอักษร อยางไรกต็าม การเขียนคําขอก็เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด และทําใหมีหลักฐานชัดเจนทั้งผูขอและสวนราชการ ในกรณีที่ตองการเขยีนคําขอควรเขียนใหถูกตอง
ครบถวนในรายละเอียดเกีย่วกับผูขอขอมูล และรายละเอยีดเกีย่วกับขอมูลที่ขอใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได เชน 
การขอดูเอกสารสัญญาขององคการบริหารสวนตําบล ควรระบุวาสัญญาเรื่องอะไร ทําสัญญาเมื่อวันที่เทาใด 
หรือการขอรายงานการประชุมของ อบต. ควรเขียนใหชัดเจนวาเปนรายงานการประชุมเกีย่วกับเรื่องอะไร หรือ

เปนการประชมุของกรรมการชุดใด และเปนการประชุมครั้งที่เทาใด เปนตน 
 

• วิธีการเขียนคาํขอขอมูลขาวสารของราชการ 
1.    รายละเอยีดเกีย่วกับตวัผูขอขอมูล มีดังนี้ 

       -   ช่ือ  ที่อยู สถานที่ติดตอ ไดสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

       -    วันทีย่ืน่คําขอ 

2.    รายละเอยีดเกีย่วกับขอมูลที่ขอ มีดังนี้ 

       -   ขอเอกสารหรือแฟม หากไมทราบใหระบุช่ือ รายละเอียดเกี่ยวกบัขอมูลพอเขาใจได 

       -   ระบุวธีิการที่ตองการไดขอมูล  เชน  ตองการดู  ตองการสําเนา  ตองการสําเนาที่มีการรับรอง

ความถูกตอง 
3.  ระบุเหตผุลที่ขอขอมูล (กฎหมายมิไดกําหนดวาผูขอขอมูลตองแสดงเหตุผลประกอบการขอขอมูล

ขาวสาร แตหากผูขอระบุเหตุผลไวในคําขอก็จะเปนประโยชนในกรณทีี่เจาหนาทีจ่ะไดนําไปใชประกอบการใช
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ดุลยพินจิในกรณีที่อาจจําเปนตองชั่งน้ําหนักเหตุผลระหวางประโยชนของราชการกับประโยชนนของเอกชนที่
เกี่ยวของหรือผูขอวาสมควรจะใหขอมูลแกผูขอหรือไม 
 

• การรองเรียน 

เมื่อหนวยงานของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 13 และมาตรา 33) ประชาชนมีสิทธิยื่นคํารองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการรองเรียน ดังตอไปนี้ 
1.  ขั้นตอนการรองเรียน 

     1)  พิจารณาวาพฤติการณหรือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐมีลักษณะดังกลาวไวในหัวขอที่ 6 

                 2) ยื่นหนังสือรองเรียนดวยตนเอง หรือ มอบฉันทะใหผูอ่ืนมายืน่แทนตอคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการไดทันท ี โดยยืน่ที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีหรือจะสงหนงัสือรองเรียนทางไปรษณยีก็ได 
                 3)  รอฝงผลการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

2.  ขอความที่ควรระบุในหนังสือรองเรียน 

     1)  รายละเอียดขอมูลที่เกีย่วกับผูรองเรียนประกอบดวย 

          -  ช่ือ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

                       -  วันที่ยืน่คํารองเรียน 

                  2)  รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานและการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 

                       -  ช่ือหนวยงาน 

           -  ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมปฏิบัติตาม 

              กฎหมาย 

                  3)  เอกสารประกอบอื่น ๆ  (ถามี) 

หากมีเอกสารประกอบ เชน  คํารองขอขอมูลขาวสาร หรือหนังสือแจงการปฏิเสธการใหขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงหากผูรองจะแนบไปดวยก็จะเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ฯ ซ่ึงจะไดนาํไปเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนนัน้ ๆ  ตอไป 

3.  ขอแนะนําในการเขียนหนังสือรองเรียน 

                  1)  ควรใชถอยคําสุภาพ 
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    2)  ระบุขอเท็จจริง หรือพฤติการณของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรายละเอียดเกีย่วกับขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของใหชัดเจน 

    3)  พยายามหลีกเลี่ยงการรองเรียนที่ใชถอยคําเสียดสี ดูหม่ิน หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น 

    4) ถามีขอขัดของในการเขียนหนังสือรองเรียน สามารถขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี ช้ัน 4 ทําเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพฯ 10300 

                              

8. ประชาชนจะใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการในกรณีใดไดบาง? 

การอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารได 3 

กรณีคือ 

1)  กรณหีนวยงานของรัฐมคีําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ไดมีคําขอ 

2)  กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธไมรับฟงคําคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซ่ึงบุคคลผูคัดคานทราบ

วา ตนมีประโยชนไดเสีย และผูมีประโยชนไดเสียนั้นไดเสนอคําคัดคานพรอมเหตุผลประกอบเพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว 

3) กรณีหนวยงานของรัฐไมยินยอมแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามคําขอ เมื่อบุคคลใดเห็นวา ขอมลู

ขาวสารสวนบคุคลที่เกี่ยวกับตน ซ่ึงหนวยงานของรัฐจัดเก็บไวไมถูกตองตามที่เปนจริงและไดยื่นคําขอเปน
หนังสือใหหนวยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตอง 

ทั้ง 3 กรณดีังกลาว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

เพื่อพิจารณาสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาวินิจฉยัตอไป 
 

9.  ประชาชนจะอุทธรณไดอยางไร  และอุทธรณตอใคร? 

ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพือ่พิจารณาสงเรื่องให
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น
ดําเนินการพิจารณาวินจิฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการอุทธรณดังนี ้

1)  พิจารณาวาหนวยงานของรัฐไดกระทําหรือปฏิบัติตาม คําถามขอ 8 แลวหรือไม 

2) ยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยผานคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ โดยยืน่ที่ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีหรือ อาจสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณยีก็ได 
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3)  รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน  เวลา 60 วัน 

 

• ขอความที่ควรระบุในหนังสือุทธรณ 
                  1)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูอุทธรณ ไดแก 

           -  ช่ือ-นามสกุล ที่อยู หรือสถานที่ติดตอโดยสะดวก และหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 

                        -  วันทีย่ื่นคาํอุทธรณ 

      2)  รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน และการกระทําที่เปนเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณ ไดแก 

            -  ช่ือหนวยงาน 

-  ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณและการกระทําหรือคําส่ังที่เปนมูลเหตุใหทานยื่นคําอุทธรณโดย 

ระบุใหชัดเจนวาเปนกรณีไมเปดเผยขอมูลที่ทานขอ หรือ ไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือ ไมยอมแกไขหรือลบ
ขอมูลที่ทานขอใหแกไข  

- รายละเอยีดเกี่ยวกับขอมูลที่เปนเหตใุหทานอุทธรณ โดยควรระบใุหละเอียดชัดเจนและเขา 

ใจไดวาขอมูลที่ทานขอดู หรือขอมูลที่ทานคัดคานในฐานะผูมีสวนไดเสียหรือขอมูลที่ทานตองการใหแกไขหรือ
ลบ เปนขอเร่ืองอะไร โดยควรระบุใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได และควรระบุช่ือแลและประเภทตลอดจน
หมายเลขและวันที่ที่กําหนดในเอกสารไวดวย (ถามี) 

       3)   เอกสารประกอบ (ถามี) 

หากผูอุทธรณมีเอกสารประกอบ  เชน   สําเนาคํารองขอขอมูลขาวสาร และหรือหนังสือแจงคํา 
ส่ังของหนวยงานที่ส่ังไมเปดเผย หรือ ส่ังไมรับฟงคําคัดคานของทาน หรือส่ังไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลที่ทานตองการใหแกไข ตลอดจนเอกสารอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) หากจะแนบไปกับคําอุทธรณก็จะเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวนิจิฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงจะไดนําไปใชประกอบการวินจิฉัยอุทธรณตอไปได 
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