ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ กลาวคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน กฎหมายที่ร องรับ “สิทธิไดรู” ของประชาชน โดยกํา หนดสิท ธิใ นการรับ รู
ขอ มูลขา วสารของราชการ และกําหนดหนา ที่ของหนวยงานของรัฐ และเจา หนา ที่ของรัฐ ใหตอ งปฏิบัติตาม
กฎหมาย
โดยที่ มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารอยา งนอยตามที่กฎหมายกํา หนดไวใ หป ระชาชนเขาตรวจดูได ไดแ ก ขอ มูล
ขา วสารตามที่ก ฎหมายกํา หนดลงพิม พใ นราชกิจจานุเบกษา เชน ขอ มูล ขา วสารเกี่ย วกับ โครงสรา งและ
การจัด องคก ร สรุป อํา นาจหนา ที่ที่สํา คัญและวิธีก ารดํา เนิ นการ และขอ มูลขา วสารตามที่ก ฎหมายกํา หนด
รวบรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อ ใหประชาชนเขา ตรวจดูไดโดยสะดวก เชน ขอ มูล กฎ ระเบียบ นโยบาย
หรือการตีความ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานของรัฐ เปนตน
ดังนั้น ศูนยขอ มูลขา วสารของราชการ จึงเปนสถานที่ที่หนว ยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูล
ขา วสารไวเพื่อ ใหป ระชาชนสามารถคนหาขอ มูลขา วสารของราชการไดเอง โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
ในหองใดหองหนึ่งเปนสัดสวนแตถามีพื้นที่นอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหอ งในสํา นัก งานนั้น
ซึ่งถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไวตา งหากได แตตองคํานึงถึงความ
สะดวกของประชาชนผูขอตรวจขอมูลขาวสารประกอบดวยขอมูลขาวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือสวนใหญ
สามารถเปดเผยไดภายใตหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” เพื่อใหประชาชนมีโอกาสกวางขวาง
ในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐอันเปนสิ่งจํา เปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็น และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐ
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง
สิท ธิหนา ที่ของตนอยา งเต็ม ที่ เพื่อ ที่จะปกปอ งรัก ษาประโยชนของตนประกอบกับคุม ครองสิทธิสวนบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกันสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗, มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ ไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่
หนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไว
ใหป ระชาชนเขา ตรวจดู และขอ มูลขา วสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ ตอ งจัดหาขอ มูลขา วสารใหแก
ประชาชนผูขอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมกี ารลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ ไดแก
๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
จะชวยใหประชาชนสามารถรูไดวาหนวยงานของรัฐมีการจัดโครงสรางการบริหารภายใน
หนวยงานอยางไร มีการจัดแบงเปนหนวยงานยอยอยางไร
๒) สรุปอํานาจหนาทีส่ ําคัญและวิธีการดําเนินงาน
การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่นั้นๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทที่แทจริงของแตละหนวยงานมีหนาที่สําคัญอยางไร รวมทัง้ ได
รูถึงกระบวนการทํางานของหนวยงานอีกดวย ทําใหประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเขาไปมีสวนรวมกับ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออยูในความสนใจของตนเองได
๓) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
เมื่อประชาชนไดทราบถึงหนวยงานที่ควรติดตอแลว การที่กฎหมายไดกําหนดใหทุกหนวยงาน
ของรัฐ จะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบอกถึงสถานที่เพื่อ ติดตอ ขอรับ ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนํา
จึงเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อทราบวาจะไปติดตอที่ใด จุดใด คําวา จุดใดตามนัยนี้เมื่อโยงไป
ถึงบทบัญญัติในมาตรา ๙ ก็คือศูนยขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี นั่นเอง รวมทั้งยังเปนหลักประกัน
ที่ชัดแจงวาหนวยงานของรัฐตองจัดเจาหนาที่ไวเปนการประจํา เพื่อใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําในการติดตอ
ไวดวย
๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบีย บ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมขี ึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมผี ลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกีย่ วของ
ขอมูลขาวสารตามที่กําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารที่มีสภาพอยางกฎ
เทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตรการที่เอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป
โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑที่กําหนดไวลว งหนาโดยจะมีผล
กับขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเมื่อขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่กําหนดในกฎขอนั้นแลว จึงจะเกิดสภาพ
บังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ที่เกี่ยวของโดยทันที
๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค่ ณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด
นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามรายการขอ (๑) – (๔) แลว กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการยังใหอํานาจกับ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการกําหนดหรือประกาศเพิ่มเติมวาขอมูลขาวสารใดทีห่ นวยงานของ
รัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมในอนาคต

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่ของหนวยงาน
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ตามมาตรา ๙ ไดแก
ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกาํ หนดใหประชาชนมีสิทธิ
ขอสําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาทีม่ ีคํารับรองถูกตองไดดวย
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมมาไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
(public inspection) อยางนอยที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยทีม่ ผี ลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็น
แยงและคําสัง่ ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
การกําหนดใหนําขอ มูลขา วสารที่เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาหรือ คํา วินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ตอเอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวาการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ที่เกี่ยวกับเอกชนของหนวยงานของรัฐที่ผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมายอยางไรบาง
จะทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา หากตนจะมีการดําเนินการในกรณีนั้นๆ บาง จะตอง
เตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของรัฐควรจะพิจารณาอยางไร
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
การที่หนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมควรอยางยิง่ ทีจ่ ะตองให
ประชาชนไดรับรู เพื่อใหความรวมมือปฏิบัติหรือเพื่อใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอันเปนสิ่งสําคัญ
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่กําหนดขึ้นหรือการตีความ การใชก ฎหมายใด ๆ
แมไมเขาขายที่มีสภาพเปน “กฎ” ที่ตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ก็จะตอ งนํา มารวมไวใหประชาชน
สามารถตรวจดูได
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กาํ ลังดําเนินการ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําป อาจถือไดวาเปน
ขอมูลขาวสารสําคัญไมเฉพาะเพือ่ ใหผูรบั เหมาหรือผูป ระกอบการไดรับรูขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับงบประมาณประจําป
ของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนแผนงานและโครงการตางๆ อยางเทาเทียมกัน ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ตางๆ มีการแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใส และทําใหรัฐไดประโยชน จากการแขงขันที่เปนธรรมและโปรงใส
นอกจากนั้น การทีป่ ระชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารตามขอนี้ไดยังทําใหประชาชนมีขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนรายละเอียดของแผนงาน โครงการซึ่งสามารถมีสวน
รวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทุกๆ ขัน้ ตอนของการ ใชจายงบประมาณหรือการจัดซือ้ จัดจางได

๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัตงิ านของเจาหนาทีข่ องรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่
ของเอกชน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ
ถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรับรูเชนกัน เพื่อที่จะไดรูวาการใหบริการ
หรือการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐนัน้ ไดกาํ หนดขัน้ ตอน
หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาที่ไวอยางไร และในการขอรับบริการเรือ่ งตางๆ จากหนวยงาน
หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะตองนํามารวมไวใหประชาชนตรวจดู
กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชนเทานั้น สวนคูมือ หรือคําสั่งใดหากเปดเผย
ออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานของรัฐก็อาจไมเปดเผยได
๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในมาตรา ๗ วรรคสอง
เนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนไววาขอมูลขาวสาร
ซึ่งแมจะมีเนื้อหาตรงตามที่กฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอ มูลขา วสารนั้น
ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสารนั้นทั้งหมดไปลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมกี ารพิมพเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ดังกลาวแลว โดยใหมีการอางถึงสิ่งพิมพที่มีการพิมพเผยแพรแลวไวในราชกิจจานุเบกษาดวย ดังนั้น ขอมูลขาวสาร
ลัก ษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพที่ไดมี ก ารอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะตองนํามารวมไว
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อปองกันปญหาในกรณีจัดหาซื้อในภายหลังไมสะดวก
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ ลี ักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยปกติทวั่ ไป
ยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตที่ผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชนขาดขอมูล
ในการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏวามีสัญญาในบางกรณีที่รัฐไดทํา ไป
โดยเสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาหรือเปนสัญญาที่ไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น กฎหมาย
จึงเห็นความจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตางๆ ที่สําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปน
การผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
นัน่ หมายความวา เมื่อใดก็ตามที่หนวยงานของรัฐ มีสัญญาทั้ง ๓ ประเภท หนวยงานของรัฐจะตองนํา มาไวที่
ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตลอดเวลา

๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณา
ไวดวย
เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่กําหนดในขอนีเ้ ปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ
ประชาชนจึงควรไดรูเพื่อจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการดําเนินการหรือตัดสินใจ
ในเรื่องใดไปแลวบาง เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศไทยอยางไร หรือ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง
อยางไร รวมทั้งหากสนใจเรื่องใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้ ขอตรวจดู
ขอ มูลขา วสารที่สนใจนั้นในรายละเอียดอีก ได ทั้ง นี้ จะเห็นไดวา การกํา หนดใหม ติของคณะรัฐ มนตรีหรือ
คณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรือขอมูลขาวสารทีน่ าํ มาใชในการพิจารณาไวดว ย ขอกําหนดนี้
นับวาเปนประโยชนทั้งในสวนของผูที่มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีมติในเรื่องหนึง่ เรือ่ งใดทีจ่ ะสามารถตรวจสอบ
ไดวาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ นั้น มีขอมูล ขอเท็จจริงที่เพียงพอหรือถูกตองมากเพียงใด ในทางตรงกันขาม
ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงและหลักการที่ถูกตอง
หรือไมเพียงใดซึ่งหากไดมีการปฏิบัติในเรื่อ งนี้อ ยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒ นาวา กระบวนการบริหาร
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดอีก ชองทางหนึ่ง
๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามทีค่ ณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด
เนื่อ งจากขอมู ลขา วสารเปนสิ่ง ที่มีจํา นวนมากและมีก ารพัฒ นาปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา ขอ มูลขา วสารที่ประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต
รวมทั้งยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย
การที่กฎหมายไดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทีจ่ ะสามารถกําหนด
เพิ่มเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเรื่องใดที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
อันเปนการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงเปนการสอดคลองกับลักษณะที่ไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขา วสาร ทําใหสามารถ
สงเสริมใหศูนยขอมูลขาวสารของราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรูข อ มูลขาวสารของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง

การเปดเผยหรื อ การจั ด หาข อมูล ข า วสารของราชการโดยประชาชนมีคําขอเป น การเฉพาะราย
ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามที่ขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถามีผูประสงคจะขอ
ขอมูลเปนการเฉพาะราย ผูขอขอมูลตองขอขอมูลโดยทําเปน ลายลัก ษณอักษร เขียนใหเขาใจไดพอสมควรวา
ขอขอมูลขาวสารเรื่องใด และสงคําขอดังกลาวไปยังหนวยงานของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครองดูแลขอมูลขาวสาร
ที่ตองการขอนั้น และใหหนวยงานของรัฐผูรับผิด ชอบจัด หาขอ มูลขา วสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร
การสงคําขอขอมูลขาวสารนั้นใชกับการขอเอกสารราชการปกติทั่วไป
ขอบเขตของการจัดหาขอมูลขาวสารใหเปนการเฉพาะราย
พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย
ของประชาชนในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารที่ขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่ขอวาจะขอเรือ่ งอะไร ถาไมเขาขอยกเวน
ที่จ ะไมเปดเผยตามที่พระราชบัญญัติกํา หนด ก็ถือ เปนหนา ที่ของหนวยงานของรัฐ จะตอ งจัด หาใหทั้ง สิ้น
การปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเมือ่ ขอจํานวนมากหรือขอ
บอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น
แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง
เนื่องจากการดําเนินการเพื่อจัดหาขอมูลขาวสารใหกบั ประชาชนเปนการเฉพาะรายนีอ้ าจมีปญ
 หา
การดําเนินการในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพื่อดําเนินการในกรณีตางๆ ดังนี้
๑. กรณีขอมูลขาวสารของราชการที่ผูมาขอมีสภาพที่อ าจบุบ สลายไดงาย ในกรณีนี้หนวยงาน
ของรัฐ จะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือ จะจัดทําสํา เนาใหในสภาพอยางหนึ่ งอยางใดเพื่อมิใหเสียหายแก
ขอมูลขาวสารนั้นก็ได
๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอโดยหลักการ
แลวตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพพรอมที่จะให มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม
หรือจัดใหมีขึ้นใหม ทั้งนี้ เพื่อมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชน
แกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา กรณีที่ขอนั้น
มิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน นั้ หรือเปนเรือ่ ง
ที่เปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
๓. ในกรณีที่มีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ ถาหนวยงานของ
รัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐอยูแลว หนวยงานของ
รัฐนั้นๆ จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามที่มีผูขอขึ้นใหมก็ได

