สิ ทธิของประชาชนในการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ
สิ ท ธิ ข องประชาชนในการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของราชการเป็ นสิ ท ธิ พ้ื น ฐานที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ทั้งนี้ เพื่อรองรับรอง “สิ ทธิ ได้รู้” (right to know) ของประชาชน คือ สิ ทธิที่จะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ เพื่อคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารของราชการบางประเภทซึ่งจําเป็ นต้องเก็บรักษา
ไว้เป็ นความลับหรื อจําเป็ นต้องปกปิ ดไว้ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม และเพื่อ
คุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล โดยอาจพิจารณาจากบทบาท ๒ ด้าน ดังนี้
๑. ในทางการเมือง
ระบบประชาธิ ปไตยเป็ นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่ ง
ปรัชญานี้ จะสัมฤทธิ ผลเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การให้บทบาทที่กว้างขวางแก่ประชาชนในการมีส่วนร่ วมในการ
ปกครอง (participatory democracy) พื้นฐานเบื้องต้นที่ประชาชนจะใช้บทบาทข้างต้นให้ถูกต้องได้ นั้นคือ
ประชาชนต้องมีความรู ้ในความเป็ นไปของการปกครอง ว่าในขณะนี้การปกครองได้ดาํ เนิ นการในเรื่ องใด
ไว้อย่างไร เพื่อประชาชนจะได้ติดตามตรวจสอบ และใช้สิทธิ ใช้เสี ยงในการปกครองได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อ
การวิพากษ์วิจารณ์ การออกความเห็ นในการจัดประชาพิจารณ์ การประท้วงแสดงพลังความต้องการ
ตลอดจนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒. ในการพิทกั ษ์ สิทธิประโยชน์
องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ถูกสร้างเพื่อทําการแทนรัฐและประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้การ
ปกครองเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย องค์การของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับ
มอบหมายให้มีอาํ นาจหน้าที่หลากหลายในการสัมพันธ์กบั เอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ" ต่างๆ ขึ้น
ใช้ในการปกครอง และจะมีการออก "คําสั่งทางปกครอง" เมื่อต้องการบังคับการให้เกิดผลในกฎหมาย
ดังนั้นกฎ ระเบียบและคําสัง่ ทางปกครองต่างๆ จึงเป็ นสิ่ งที่ประชาชนทัว่ ไปควรได้รู้เพื่อที่จะพิเคราะห์ได้วา่
กรณี ของตนผลจะเป็ นเช่นใด แตกต่างจากผูอ้ ื่นอย่างไร และโต้แย้งได้อย่างไรและเพียงใดอันการคุม้ ครอง
สิ ทธิเฉพาะตัวประชาชนแต่ละคน
สิ ทธิของประชาชนหรือเอกชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
• สิ ท ธิ ใ นการขอคํา ปรึ กษาการปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี กับ สํ า นั ก งานปลัด สํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี ในฐานะเป็ นหน่ วยงานทางวิชาการและธุ รการให้แก่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)
• สิ ทธิเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตาม
ย่อมมีสิทธิ เข้าตรวจดู ขอสําเนา หรื อขอสําเนาที่มีคาํ รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม

มาตรา 9 ได้ คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9)
"คนต่ า งด้า ว" หมายความว่า บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม่ มีสั ญ ชาติ ไ ทยและไม่ มี ถิ่น ที่ อยู่ใ นประเทศไทยและ
นิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุ ้นชนิ ดออก
ให้แก่ผถู ้ ือให้ถือว่าใบหุ ้นนั้นคนต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ (2) สมาคมที่มีสมาชิ กเกินกึ่งหนึ่ งเป็ นคนต่างด้าว (3)
สมาคมหรื อมูลนิ ธิที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว (4) นิ ติบุคคลตาม (1) (2)(3) หรื อนิ ติ
บุคคลอื่นใดที่มีผจู ้ ดั การหรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่ งเป็ นคนต่างด้าว นิ ติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็ น
ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ สมาชิก หรื อมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผูจ้ ดั การหรื อกรรมการหรื อสมาชิกหรื อ
เจ้าของทุน ดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว (มาตรา 4)
• สิ ทธิ ขอข้อมูลข่าวสารอื่ นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรื อที่จดั ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรื อที่มีการจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้า
ตามมาตรา 26 แล้ว โดยคําขอนั้นได้ระบุขอ้ มูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
(มาตรา 11)
• สิ ทธิ ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่ งหน่ วยงานของรัฐจะต้องให้กบั
บุ คคลนั้นหรื อผูก้ ระทําแทนได้ตรวจดู หรื อได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ เกี่ ยวกับบุคคลนั้น
(มาตรา 25 วรรค1)
• สิ ทธิ ในการดําเนิ นการแทนผูเ้ ยาว์คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
เจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลหรื อการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารส่ วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลของคนเปิ ดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรื อผูอ้ ื่น และ
มาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ขอ้ มูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลง
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง รวมทั้งมีสิทธิ อุทธรณ์ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
คําสัง่ ไม่ยนิ ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
• สิ ทธิ ในการร้ องเรี ยนผูใ้ ดเห็ นว่าหน่ วยงานของรั ฐไม่ จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 7
หรื อไม่จดั ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรื อไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม
มาตรา 11 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า หรื อเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ผูน้ ้ นั มีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้น
แต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการมีคาํ สั่งมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรื อคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตาม
มาตรา 17 หรื อคําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)
• สิ ทธิในการอุทธรณ์ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14
หรื อมาตรา 15 หรื อมีคาํ สั่งไม่รับฟั งคําคัดค้านของผูม้ ีประโยชน์ได้เสี ยตามมาตรา 17 ผูน้ ้ นั อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยืน่ คําอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถา้ อุทธรณ์คาํ สัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่

มีคาํ ขอ ผูน้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งโดยยืน่ คําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่วา่ กรณี ใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุคาํ ขอของคนแนบไว้กบั ข้อมูลข่าวสารส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของข้ อมูลข่ าวสารทีใ่ ห้ บริการแก่ ประชาชนมีท้งั สิ้น ๘ ประเภท ได้ แก่
๑. ผลการพิจารณาหรื อคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสัง่ ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒. นโยบายหรื อการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ที่กาํ ลังดําเนินการ
๔. คู่มือหรื อคําสัง่ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิ ทธิหน้าที่ของ
เอกชน
๕. สิ่ งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษา
๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอน หรื อสัญญาร่ วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริ การสาธารณ
๗. มติคณะรัฐมนตรี หรื อมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี
๘. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ได้แก่ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานราชการที่หวั หน้าส่ วนราชการลงนามแล้ว และสรุ ปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ ประชาชนมี ท้ั ง สิ้ น
๗ ประเภท ได้ แก่
๑. ข้อมูลข่าวสารอันก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรื อการคลังของประเทศ
๒. ข้อมูลข่าวสารอันส่ งผลกระทบให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่อาจสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรื อการรู ้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรื อไม่กต็ าม
๓. ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความเห็นหรื อคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนิ นการเรื่ องหนึ่ง
เรื่ องใด แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทํา
ความเห็นหรื อคําแนะนําภายในดังกล่าว
๔. ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

๕. ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับรายงานการแพทย์หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลซึ่ งการเปิ ดเผยจะเป็ น
การรุ กลํ้าสิ ทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
๖. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรื อข้อมูลข่าวสารที่มีผใู ้ ห้มาโดย
ไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
๗. ข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา

