สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
๑. สิทธิไดรู (ตามมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ฯ)
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินงาน
(๓) สถานที่เพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย ที่มีผลเปนการทัว่ ไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารที่มีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้นไวเผยแพรในที่ทาํ การของหนวยงานของรัฐนั้นตามที่
เห็นสมควร

๒. สิทธิตรวจดู ( ตามมาตรา ๙ แหง (๑) – (๘) พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯ )
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มผี ลโดยตรงตอเอกชน
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปทกี่ ําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบตอ
สิทธิหนาทีข่ องเอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตัง้ โดยกฎหมาย / โดยมติ
คณะรัฐมนตรี
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารที่มีสว นตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ ๑๕ ก็ให
ลบหรือตัดทอนขอมูลขาวสารสวนนั้น นอกจากนี้ บุคคลไมวาจะมีสว นไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็
ตามมีสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารได

๓. สิทธิขอดู (ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯ)
บุคคลสามารถขอขอมูลขาวสารของราชการที่ตองการได โดยหนวยงานของรัฐ
ผูรับผิดชอบตองจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตจะขอจํานวนมาก
หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุอันควร ซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและ
พรอมจะใหได มิใชการตองจัดทํา วิเคราะห จําแนกรวบรวมขึ้นใหม
ทั้งนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไดมีมติในเรื่องการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ให
หนวยงานตาง ๆ ของรัฐถือปฏิบัติ กรณีที่มีคําขอขอมูลขาวสารจากประชาชน ดังนี้
๑. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนขอมูลขาวสารที่
หนวยงานของรัฐพรอมที่จะจัดหาใหได จะตองดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รบั คําขอ
๒. กรณีที่ขอมูลขาวสารทีข่ อมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลฯทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะ
ดําเนินการแลวเสร็จใหผูขอทราบดวย

๔. สิทธิไดรับสําเนาและขอใหรับรองสําเนาถูกตอง (ตามมาตรา ๙
และ ๑๑ แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ฯ)
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสีย เกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอ
สําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารได โดยที่หนวยงานของรัฐจะวาง
หลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมไดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว
เปนอยางอื่น

๕. สิทธิคัดคานการเปดเผย (ตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร ฯ)
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่
กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรบั แจง โดยผูรับแจงมีสิทธิคัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นได โดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ ซึ่งเจาหนาที่ตองพิจารณา
คําคัดคานและแจงผลการพิจารณาโดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของ
รัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิได จนกวาจะพนกําหนดเวลาอุทธรณ ตามมาตรา ๑๘ หรือ
จนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนัน้
ไดแลวแตกรณี

๖.สิทธิรองเรียน (ตามมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯ)
บุคคลใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไม
จัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน
ตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝน ไมปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. นี้ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไมไดรับความ
สะดวก ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได เวนแตเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานตาม
มาตรา ๑๗ หรือคําสั่งไมแกไขเปลีย่ นแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ แหง
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯ
การรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะกรรการตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองเรียน เวนแตมีเหตุจําเปนก็ใหขยาย
เวลาได แตตอ งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน ๖๐ วัน

๗. สิทธิอทุ รณ (ตามมาตรา ๑๘ แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯ)
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ บุคคลนัน้
สามารถยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งนั้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉันการเปดเผยขอมูล
(ก.ว.ฉ.) เปนผูพิจารณาวินิจฉัยตอไป

๘.สิทธิไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน (ตาม มาตรา 25 แหง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ)
บุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะไดรูขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนเอง จากหนวยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น ๆ ได และถาพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาว ไมถูกตอง
ตามที่เปนจริงก็มีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือ ใหหนวยงานของรัฐนั้นแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูลนั้นได
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสารใหตรงตาม
คําขอ ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันไดแจงคําสั่งไมยินยอมแกไขเปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสาร

