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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  2540     ของเจาหนาที่ของรัฐ 
มาตรา  ๙  ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 
 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน 
 (๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสมัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งน้ี ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไว
ดวย 
 (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยูดวย  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น 
 บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรอืไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย  ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

 



 
1. สิทธิของประชาชนในการเขาดูขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 

1.1 สิทธิในการเขาตรวจดู   ประชาชนสามารถทําไดแมวาจะไมมีสวนไดเสียเกีย่วของกับ 
       ขอมูลขาวสารนั้น  ตามกฎหมายหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลฯ  ตามรายการที่    

                            กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา  9 เก็บไว ณ ศูนยขอมูลขาวสาร 
1.2  สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง 

เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดแูลว หากสนใจขอมลูฯ  เร่ืองใดกม็ีสิทธิที่จะขอสําเนา 
2. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึง่เรื่องใดตามทีต่นเองประสงคจะรูหรือ

เพื่อนําไปเผยแพรใหผูอ่ืนไดรูหรือเพื่อการพิทักษของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม 
2.1 ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง   โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจาํกัด

หรือขอหาม  ผูยื่นคําขอไมจาํเปนตองมีสวนไดสวนเสีย เชนเดียวกบัสทิธิเขาตรวจด ู
       ขอมูลฯ 
2.2 ประชาชนไดใชสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารโดยเขียนคําขอใหเขาใจไดพอสมควรวาขอ 

ขอมูลขาวสารเรื่องใด หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหในเวลาอันสมควร    ถาประชาชนได
เขียนคําขอ วาขอขอมูลฯ เร่ืองใด หนวยงาน จะตองหาขอมูลฯ ใหแกประชาชนที่ยืน่คําขอ
ในเวลาอันสมควรดวย 

2.3 การใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของประชาชนตองไมขอบอยครั้งหรือขอจาํนวนมากโดยไม
มเีหตุผลอันสมควร   ถาประชาชนยืน่คําขอบอยครั้งหรือจํานวนมาก โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร  อาจใชเหตุผลนี้ไมจดัขอมูลขาวสารใหตามคําขอได  หรือตองระบุจุดประสงค
หรือเหตุผลในการขอไวดวย  

2.4 สิทธิการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้หมายถึงการขอสําเนาและสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง   
การยื่นคําขอขอมูลฯ สามารถแสดงความประสงคขอสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนา 
ขอมูลฯ  ที่มีคํารับรองถูกตองได 

 3.   สิทธขิองประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง  
                    กฎหมายจํากัดโดยรับรองหรือคุมครองสิทธิไวเฉพาะเมื่อเปนขอมูลฯ สวนบุคคลที่เกีย่วกับ 

      ตนเอง 
3.1 บุคคลมีสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอตรวจดหูรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
       ที่เกี่ยวกับตนเอง     เชนหนวยงานไดมีการรวบรวมขอมูลฯ สวนบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว     

                              บุคคลผูนั้น ก็มีสิทธิตามกฎหมายทีจ่ะขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลฯ ของตนเองได 
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3.2 บุคคลมิสิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือขอใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร 
        สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเพื่อขอใหดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลขาวสาร   
        สวนที่เหน็วาไมถูกตองตามที่เปนจริงได    ถาตรวจดูขอมูลฯ แลว พบวา ขอมูลฯ สวน 
        บุคคลในสวนของตนเองไมถูกตอง สามารถขอยื่นคําขอใหแกไขได ถาไมแกไขเปลี่ยน   
        แปลง ผูยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยืน่อุทธรณตอคณะกรรมการวินจิฉัยฯ  ภายในสามสิบวัน 
       นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งไมยินยอมแกไข 
3.3 กรณีที่เจาของขอมูลเปนผูเยาว  คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ หรือเปน 
        เจาของขอมูลที่ถึงแกกรรมแลว กฎหมายกําหนดใหบุคคลตามที่กฎกระทรวงกําหนดใช   
        สิทธิในเรื่องการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอใหม ี
        การแกไขแทนได    ในกรณีที่ไมไดทําพินัยกรรมไว  ใหบุคคลตอไปนี้ใชสิทธิแทน 
     (1)  บุตรชอบดวยกฎหมาย    (2) คูสมรส      (3) บิดาหรือมารดา   (4) ผูสืบสันดาน 
     (5) พี่นองรวมบิดา มารดา 

  4.   สิทธิของประชาชนที่จะไดรับความคุมครองมิใหมีการนําขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่หนวยงาน 
 ของรัฐเก็บรวบรวมไวไปใชอยางไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล     โดยหลัก

แลวการเปดเผยขอมูลฯ สวนบุคคลตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล  เวนแต  เปนการ
เปดเผยตามขอยกเวนตามทีก่ฎหมายกําหนดไว   เปนสิทธิของประชาชน ดังนี ้

   4.1 สิทธิที่จะไดรับแจงถึงวตัถุประสงค ในการจัดเก็บขอมูลฯ วาจะนาํไปใชในเรื่องใดหรือ 
         กรณีใด 
   4.2 สิทธิไดรับทราบวาการขอขอมูลฯ เปนกรณีที่มกีฎหมายบังคับใหตองใหขอมลูหรือเปน 
         การใหโดยความสมัครใจ 
   4.3 กรณีหนวยงานที่จะเปดเผยขอมูลฯ ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไมอยูในหลักขอยกเวน  
         หนวยงานจะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน 
5. สิทธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีไมปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ฯ 

ประชาชนใชสิทธิแลวหนวยงานไมปฏิบตัิตามกฎหมายใหประชาชนใชสิทธิรองเรียนตอ 
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน 
5.1 สิทธิรองเรียนกรณทีี่พบวาหนวยงานของรัฐไมนําขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ 

ในราชกิจจานุเบกษา       ประชาชนมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารได 
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกนัวาขอมูลฯ ดังกลาวประชาชนสามารถไดรับรู 

5.2 สิทธิรองเรียนกรณีหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิในการขอเขาตรวจด ู
ขอมูลขาวสารของทางราชการ   ประชาชนขอเขาดูขอมูลฯ แตหนวยงานไมจัดทําสําเนา
ตามที่ขอ ประชาชนมีสิทธิที่จะรองเรียนไปยังคณะกรรมการฯ 
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5.3 สิทธิรองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐไมดาํเนินการจดัหาขชอมูลขาวสารของราชการให 
ตามคําขอ  กรณีที่ประชาชนยื่นคําขอขอมูลฯ แตหนวยงานนิ่งเฉย หรือดําเนินการลาชา 
หรือไมไดรับความสะดวก  ประชาชนสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการฯ 

5.4 สิทธิรองเรียนกรณีที่หนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่ประชาชนไดยื่น 
       คําขอไว แตผูขอไมเชื่อวาไมมี หากผูขอไมเชื่อวาทีห่นวยงานตอบแจงไมมีนัน้ ประชาชน 

ผูขอขอมูลมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการฯ  ได 
6. สิทธิของประชาชนในการอุทธรณคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ   ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช 
       สิทธิของประชาชน   และใหคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลฯ เปนผูมีอํานาจหนาที ่
       พิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ โดยมีสิทธิอุทธรณของประชาชน ดังนี ้

6.1 สิทธิอุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ   ประชาชนยืน่คําขอไวแต
หนวยงานไมเปดเผยขอมูลตามที่ยื่นคําขอไว  ประชาชนมสิีทธิสงเรื่องเพื่ออุทธรณไปยัง 
คณะกรรมการฯ  ๆ จะพจิารณาวาเหมาะสมถูกตองหรือไม 

6.2 สิทธิอุทธรณกรณีที่หนวยงานของรัฐไมรับฟงคําคัดคานมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร    
กรณีที่ผูขอขอมูลฯ ของหนวยงาน  แลว หนวยงานเห็นวาขอมูลนี้หากเปดเผยแลวอาจ
กระทบถึงประโยชนไดเสียของผูหนึ่ง   จงึแจงใหผูนั้นเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่
กําหนดตองไมนอยกวาสิบหาวัน 

        6.3 สิทธิอุทธรณกรณีทีห่นวยงานของรัฐไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอมูลขาวสารสวน 
บุคคลที่ไมถูกตองของตน   สามารถยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนนิการแกไข ถาไม 
แกไข กฎหมายไดบัญญัติใหผูยื่นแกไขมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการฯ ภายในสามสิบ 
วันนับแตวนัทีไ่ดรับแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


