
ศูนยขอมูลขาวสารศูนยขอมูลขาวสาร  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
 

การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ กลาวคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร     

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายที่รองรับ “สิทธิไดรู” ของประชาชน โดยกําหนดสิทธิในการรับรู        

ขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

  โดยที่มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงาน     

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ไดแก ขอมูล

ขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงสรางและ     

การจัดองคกร สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ และขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนด

รวบรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก เชน ขอมูล กฎ ระเบียบ นโยบาย         

หรือการตีความ แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานของรัฐ เปนตน 

 ดังนั้น ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูล

ขาวสารไวเพื่อใหประชาชนสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการไดเอง โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร            

ในหองใดหองหนึ่งเปนสัดสวนแตถามีพื้นที่นอยจัดเปนหองไมได ใหจัดเปนมุมหนึ่งของหองในสํานักงานนั้น    

ซ่ึงถาไมสามารถเก็บขอมูลขาวสารไวไดทั้งหมดในที่เดียวก็สามารถแยกเก็บไวตางหากได แตตองคํานึงถึงความ

สะดวกของประชาชนผูขอตรวจขอมูลขาวสารประกอบดวยขอมูลขาวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือสวนใหญ 

สามารถเปดเผยไดภายใตหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” เพื่อใหประชาชนมีโอกาสกวางขวาง

ในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐอันเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็น และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐ

โดยประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งยังเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึง

สิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปองรักษาประโยชนของตนประกอบกับคุมครองสิทธิสวนบุคคล       

ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกันสาระของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗, มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ ไดบัญญัติถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่

หนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไว 

ใหประชาชนเขาตรวจดู และขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาขอมูลขาวสารใหแก

ประชาชนผูขอ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 



ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจดัใหมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  

ตามมาตรา ๗ ไดแก 

  ๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 

                         จะชวยใหประชาชนสามารถรูไดวาหนวยงานของรฐัมกีารจัดโครงสรางการบริหารภายใน

หนวยงานอยางไร มีการจดัแบงเปนหนวยงานยอยอยางไร 

  ๒) สรุปอํานาจหนาท่ีสําคัญและวิธีการดาํเนินงาน 

                         การกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีดําเนินงานตามอาํนาจ

หนาที่นั้นๆ ทําใหประชาชนสามารถไดรูถึงบทบาทที่แทจริงของแตละหนวยงานมีหนาที่สําคัญอยางไร รวมทัง้ได

รูถึงกระบวนการทํางานของหนวยงานอีกดวย ทําใหประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเขาไปมีสวนรวมกับ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรืออยูในความสนใจของตนเองได 

  ๓) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมลูขาวสารหรือคําแนะนาํในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 

                    เมื่อประชาชนไดทราบถึงหนวยงานที่ควรติดตอแลว การที่กฎหมายไดกําหนดใหทุกหนวยงาน

ของรัฐจะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบอกถึงสถานที่เพื่อติดตอขอรับขอมูลขาวสารหรือคาํแนะนาํ        

จึงเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อทราบวาจะไปติดตอที่ใด จุดใด คําวา จุดใดตามนัยนี้เมื่อโยงไป

ถึงบทบัญญัติในมาตรา ๙ ก็คือศูนยขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี นั่นเอง รวมทั้งยังเปนหลักประกัน

ที่ชัดแจงวาหนวยงานของรัฐตองจัดเจาหนาที่ไวเปนการประจํา เพื่อใหขอมูลขาวสารและคําแนะนาํในการติดตอ

ไวดวย 

     ๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คาํสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ 

การตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมขีึ้นโดยมสีภาพอยางกฎ เพ่ือใหมผีลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกีย่วของ 

         ขอมูลขาวสารตามที่กําหนดในขอนี้ กฎหมายมุงบังคับเฉพาะขอมูลขาวสารที่มีสภาพอยางกฎ

เทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎเปนมาตรการที่เอามาใชในการปกครองโดยเปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป

โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เปนหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยจะมผีล

กับขอเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ตอเมื่อขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนนั้นตรงกับที่กําหนดในกฎขอนั้นแลว จึงจะเกดิสภาพ

บังคับทางกฎหมายโดยมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ที่เกี่ยวของโดยทันที 

๕) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 

นอกเหนือจากขอมูลขาวสารตามรายการขอ (๑) – (๔) แลว กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการยังใหอํานาจกับ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการกําหนดหรือประกาศเพิ่มเติมวาขอมลูขาวสารใดทีห่นวยงานของ

รัฐจะตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมในอนาคต 



การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่ของหนวยงาน  

เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ตามมาตรา ๙ ไดแก 

  ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูนี้ กฎหมายไดกาํหนดใหประชาชนมีสิทธิ 

ขอสําเนา (right to copy) หรือขอสําเนาทีม่ีคํารับรองถูกตองไดดวย  

  ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมมาไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

(public inspection) อยางนอยที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก 

๑) ผลการพิจารณาหรือคาํวินจิฉัยท่ีมผีลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็น 

แยงและคาํสัง่ท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

                        การกําหนดใหนําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง        

ตอเอกชนมารวมไวใหประชาชนตรวจดูไดนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูไดวาการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด        

ที่เกี่ยวกับเอกชนของหนวยงานของรัฐที่ผานมาไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑหรือตามกฎหมายอยางไรบาง 

จะทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปนแนวทางไดวา หากตนจะมีการดําเนินการในกรณีนั้นๆ บาง จะตอง

เตรียมตัวอยางไรและหนวยงานของรัฐควรจะพิจารณาอยางไร  

           ๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 

                 การที่หนวยงานของรัฐจะมีนโยบายเพื่อดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดสมควรอยางยิง่ทีจ่ะตองให

ประชาชนไดรับรู เพื่อใหความรวมมือปฏิบัติหรือเพื่อใหขอแนะนําตอแนวทางนโยบายดังกลาวอันเปนส่ิงสําคัญ

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่กําหนดข้ึนหรือการตีความ การใชกฎหมายใด ๆ  

แมไมเขาขายที่มีสภาพเปน “กฎ” ที่ตองนําไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ก็จะตองนํามารวมไวใหประชาชน

สามารถตรวจดูได 

๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาํปของปท่ีกาํลงัดําเนินการ 

    ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําป อาจถอืไดวาเปน 

ขอมูลขาวสารสําคญัไมเฉพาะเพือ่ใหผูรับเหมาหรือผูประกอบการไดรับรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบังบประมาณประจําป

ของหนวยงานของรฐั ตลอดจนแผนงานและโครงการตางๆ อยางเทาเทยีมกัน ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ตางๆ มกีารแขงขันอยางเปนธรรมและโปรงใส และทาํใหรัฐไดประโยชน จากการแขงขันที่เปนธรรมและโปรงใส 

นอกจากนั้น การทีป่ระชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมลูขาวสารตามขอนี้ไดยังทําใหประชาชนมขีอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการใชงบประมาณของหนวยงานของรฐั ตลอดจนรายละเอยีดของแผนงาน โครงการซ่ึงสามารถมีสวน

รวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐในทกุๆ ข้ันตอนของการ  ใชจายงบประมาณหรือการจัดซ้ือจัดจางได 

 



  

 ๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธปีฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีของรฐัซึ่งมผีลกระทบถงึสิทธิหนาท่ี

ของเอกชน 

                       ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ

ถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน จัดไดวาเปนขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรับรูเชนกัน เพื่อที่จะไดรูวาการใหบริการ

หรือการดําเนินการในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรฐันัน้ไดกาํหนดข้ันตอน

หลักเกณฑการพิจารณาและการปฏิบัติของเจาหนาที่ไวอยางไร และในการขอรับบริการเร่ืองตางๆ จากหนวยงาน

หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติหรือหลักเกณฑ

ตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่จะตองนํามารวมไวใหประชาชนตรวจด ู

กฎหมายกําหนดบังคับเฉพาะที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชนเทานั้น สวนคูมือหรือคําส่ังใดหากเปดเผย

ออกไปจะกระทบถึงผลสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานของรัฐก็อาจไมเปดเผยได 

  ๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถงึในมาตรา ๗ วรรคสอง  

               เนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการไดมีการกําหนดเปนขอยกเวนไววาขอมูลขาวสาร

ซ่ึงแมจะมีเนื้อหาตรงตามที่กฎหมายกําหนดใหตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตถาขอมูลขาวสารนั้น

ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําขอมูลขาวสารนั้นทั้งหมดไปลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแตจะตองมีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาวาไดมกีารพมิพเผยแพรขอมลูขาวสาร

ดังกลาวแลว โดยใหมีการอางถึงส่ิงพิมพที่มีการพิมพเผยแพรแลวไวในราชกิจจานุเบกษาดวย ดังนั้น ขอมูลขาวสาร

ลักษณะนี้ กฎหมายจึงกําหนดใหตองนําส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาจะตองนํามารวมไว

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อปองกันปญหาในกรณีจัดหาซ้ือในภายหลังไมสะดวก 

  ๖) สัญญาสมัปทาน สัญญาท่ีมลีักษณะเปนการผกูขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกบัเอกชน

ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

 ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสัญญาในการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยปกตทิัว่ไป

ยอมไมเปนความลับ สามารถเปดเผยได แตที่ผานมาหนวยงานของรัฐมักจะไมเปดเผยทําใหประชาชนขาดขอมลู

ในการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ จนบางครั้งปรากฏวามีสัญญาในบางกรณีที่รัฐไดทําไป

โดยเสียเปรียบเปนอยางมากใหกับคูสัญญาหรือเปนสัญญาที่ไมอาจสําเร็จตามความมุงหมายได ดังนั้น กฎหมาย

จึงเห็นความจําเปนที่จะตองกําหนดใหมีการนําสัญญาตางๆ ที่สําคัญ คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปน

การผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

นัน่หมายความวา เมื่อใดก็ตามที่หนวยงานของรัฐมีสัญญาทั้ง ๓ ประเภท หนวยงานของรัฐจะตองนํามาไวที่ 

ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตลอดเวลา  



 

   ๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  

ท้ังนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณา   

ไวดวย 

           เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่กําหนดในขอนีเ้ปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคัญ  

ประชาชนจึงควรไดรูเพื่อจะไดทราบวาคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการดังกลาวไดมีการดําเนินการหรือตัดสินใจ

ในเร่ืองใดไปแลวบาง เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือประเทศไทยอยางไร หรือ เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับตนเอง

อยางไร รวมทั้งหากสนใจเร่ืองใดเปนพิเศษสามารถไดใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้ ขอตรวจดู

ขอมูลขาวสารที่สนใจนั้นในรายละเอียดอีกได ทั้งนี้ จะเห็นไดวาการกําหนดใหมติของคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการดังกลาวจะตองระบุรายชื่อรายงานหรอืขอมลูขาวสารทีน่าํมาใชในการพจิารณาไวดวย ขอกาํหนดนี้

นับวาเปนประโยชนทั้งในสวนของผูที่มีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีมติในเรื่องหนึง่เรือ่งใดทีจ่ะสามารถตรวจสอบ

ไดวาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ นั้น มีขอมูล ขอเท็จจริงที่เพียงพอหรือถูกตองมากเพยีงใด ในทางตรงกนัขาม

ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานการพิจารณาไดวาการตัดสินใจอยูบนขอเท็จจริงและหลักการที่ถูกตอง

หรือไมเพียงใดซ่ึงหากไดมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อยางจริงจังแลวก็จะมีสวนชวยพัฒนาวากระบวนการบริหาร

และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดอีกชองทางหนึ่ง 

๘) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําหนด 

              เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนสิ่งที ่มีจํานวนมากและมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ขอมูลขาวสารที่ประชาชนควรไดรูในชวงเวลาปจจุบันอาจจะแตกตางไปจากชวงเวลาในอนาคต 

รวมทั้งยังอาจมีความแตกตางกันในแตละภาคของประเทศอีกดวย 

              การที่กฎหมายไดใหอํานาจกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทีจ่ะสามารถกาํหนด

เพิ่มเติมไดวาขอมูลขาวสารของราชการเร่ืองใดที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดมารวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 

อันเปนการกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

จึงเปนการสอดคลองกับลักษณะที่ไมหยุดนิ่งและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขอมูลขาวสาร ทําใหสามารถ

สงเสริมใหศูนยขอมูลขาวสารของราชการสามารถตอบสนองตอการสงเสริมการรับรูขอมลูขาวสารของประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของสังคมและประชาชนอยางแทจริง 

 

 

 

 



การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการโดยประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย 

ตามมาตรา ๑๑ 

       มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหกับประชาชนตามที่ขอโดยกําหนดเปนหลักปฏิบัติวา ถามีผูประสงคจะขอ

ขอมูลเปนการเฉพาะราย ผูขอขอมูลตองขอขอมูลโดยทําเปน ลายลักษณอักษร เขียนใหเขาใจไดพอสมควรวา 

ขอขอมูลขาวสารเรื่องใด และสงคําขอดังกลาวไปยังหนวยงานของรัฐที่จัดเก็บหรือครอบครองดแูลขอมลูขาวสาร

ที่ตองการขอนั้น และใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันสมควร            

การสงคําขอขอมูลขาวสารนั้นใชกับการขอเอกสารราชการปกติทั่วไป 

                ขอบเขตของการจัดหาขอมลูขาวสารใหเปนการเฉพาะราย 

               พระราชบัญญัติกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารใหตามคําขอเฉพาะราย

ของประชาชนในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารที่ขอนี้ไมมีขอจํากัดในเรื่องที่ขอวาจะขอเร่ืองอะไร ถาไมเขาขอยกเวน

ที่จะไมเปดเผยตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ก็ถือเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐจะตองจัดหาใหทั้งสิ้น  

การปฏิเสธไมใหขอมูลขาวสารตามขอนี้พระราชบัญญัติกําหนดใหสามารถทําไดเฉพาะเมือ่ขอจาํนวนมากหรือขอ

บอยครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น 

       แนวทางการดําเนินการในกรณีเฉพาะบางเรื่อง 

    เนื่องจากการดําเนินการเพื่อจัดหาขอมูลขาวสารใหกบัประชาชนเปนการเฉพาะรายนีอ้าจมปีญหา

การดําเนินการในบางกรณีได พระราชบัญญัติจึงกําหนดแนวทางเพื่อดําเนินการในกรณีตางๆ ดังนี้ 

                ๑. กรณีขอมูลขาวสารของราชการที่ผูมาขอมีสภาพที่อาจบุบสลายไดงาย ในกรณีนี้หนวยงาน

ของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาใหหรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหเสียหายแก

ขอมูลขาวสารนั้นก็ได 

       ๒. ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐตองจัดหาใหกับประชาชนตามคําขอโดยหลักการ

แลวตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวในสภาพพรอมที่จะให มิใชเปนการตองไปจัดทาํ วิเคราะห จําแนก รวบรวม 

หรือจัดใหมีข้ึนใหม ทั้งนี้ เพื่อมิใหการจัดหาขอมูลขาวสารนี้เปนการเพิ่มภาระแกหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชน

แกผูขอเฉพาะรายบางคนเทานั้น แตพระราชบัญญัติก็ยังเปดโอกาสวา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา กรณีที่ขอนั้น

มิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคาและเปนเร่ืองที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรบัผูนัน้หรือเปนเรือ่ง

ที่เปนประโยชนแกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 

  ๓. ในกรณีที่มีผูขอขอมูลขาวสารใดแตในขณะนั้นไมมีขอมูลขาวสารตามที่ขอ ถาหนวยงานของ

รัฐเห็นวาขอมูลขาวสารดังกลาวสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐอยูแลว หนวยงานของ

รัฐนั้นๆ จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามที่มีผูขอขึ้นใหมก็ได 


