สิทธิ
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเยีย่ วยา
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1.สิทธิได้รู้ (Right to konw)
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
สิทธิประโยชน์
1.สิทธิได้รู้ (Right to konw)
1. ต้องนาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโครง- 1. มิสิทธิตรวจดูได้โดยไม่จาเป็นต้องมี
1.1สิทธิพงึ รู้ตามมาตรา 7 (เรื่องทีต่ ้องรู้) สร้างอานาจหน้าทีแ่ ละทีต่ ั้งของหน่วย ส่วนได้ส่วนเสีย
งานเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคา
2.มีสิทธิขอสาเนาหรือหรือสาเนาพร้อม
แนะนาไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
2. นาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ 3. หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการ
ข้อบังคับ ฯลฯ และข้อมูลข่าวสารทีม่ ี ตามหน้าทีท่ งั้ สามข้อข้างต้น ประชาชน
สภาพอย่างกฏ ซึ่งมีผลต่อประชาชน สามารถร้องเรียนต่อ กขร. ได้
เป็นการทัว่ ไป ไปลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
หมายเหตุ :
3.นาข้อมูลข่าวสารตามข้อ1 และข้อ2 วิธีการร้องเรียนดูรายละเอียดในหัวข้อ
ไปตั้งแสดงไว้ทศี่ ูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ที่ 2
หน่วยงานนั้น
1.2สิทธิตรวจดู ตามมาตรา 6
(เรื่องทีค่ วรรู้)

1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการขึน้ ทีห่ น่วย
งานนั้น

การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (กขร.) มีหน้าทีส่ อดส่อง และ
ให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ปฏิบัติตามกฏหมาย
2. สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ(สขร.) ทาการตรวจเยีย่ ม
และให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐ/
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
3. กขร. มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความเห็น
เรื่องร้องเรียนโดยมีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
เป็นผู้ดาเนินการ

1.มีสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารโดยไม่ 1. กขร. มีหน้าทีส่ อดส่องการปฏิบัติตาม
จาเป็นต้องมีส่วนได้เสีย(ยกเว้นคนต่าง มาตรา9 ของหน่วยงานของรัฐ โดย
ด้าว ตามมาตรา 9 วรรค 4)
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับ

1.3 สิทธิขอข้อมูล ตามมาตรา 11
(เรื่องทีอ่ ยากรู้)

2. นาข้มูลข่าวสารตามมาตรา9 (1)-(8) 2. มีสิทธิขอสาเนาหรือสาเนาพร้อมคา
มาตั้งแสดงทีศ่ ูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับรองความถูกต้อง
3.จัดทาบัตรดัชนีหรือบัญชีสาหรับการ 3. หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการ
ค้นหา
ตามหน้าที่ 4 ข้อข้างต้น ประชาชน
4.กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจ สามารถร้องเรียนต่อ กขร.ได้
ดู การขอสาเนาหรือสาเนาพร้อมคา 4. หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ให้
รับรองความถูกต้อง รวมทัง้ กาหนดค่า ตรวจดู ไม่ให้สาเนา หรือสาเนาพร้อม
ธรรมเนียม โดยความเห็นชอบของ กขร. คารับรองความถูกต้องผู้ขอสามารถ
อุทธรณ์ต่อ กวฉ. ได้

การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
2. การตรวจเยีย่ มและการตรวจประเมิน
การปฏิบัติและมาตรฐานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารโดย สขร. พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติเพือ่ ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิได้รุ้ของประชาชน
3.วิธีการอุทธรณ์ ดูรายละเอียดในหัวข้อ
ที่ 4

1. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของ
1. ยืน่ คาขอข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องการ
ราชการให้พร้อมบริการแก่ประชาชนได้ 2. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า
2. จัดระบบบริการและอานวยความ ผู้ขอมีสิทธิร้องเรียนต่อ กขร.
สะดวดในการขอตรวจดู ขอสาเนา หรือ 3.หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ให้
สาเนาพร้อมคารับรองความถูกต้อง
สาเนาหรือสาเนาพร้อมคารับรองความ
3. มติ ครม. และมติ กขร. เกีย่ วกับการ ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ผู้ขอสามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอกาหนดว่า
อุทธรณ์ต่อ กวฉ. ได้
1) หากมีข้อมูลข่าวสารทีพ่ ร้อมจะให้ 4. หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มี
ได้ ก็ให้ข้อมูลข่าวสารในวันนั้น
ข้อมูลข่าวสารตามคาขอ แต่ผู้ขอไม่เชือ่
2) หากเป็นข้อมูลข่าวสารจานวนมาก ก็สามารถร้องเรียนต่อ กขร.ได้
หรือต้องค้นหา หรือแปรสภาพ ต้องจัดหา
ให้ภายใน 15 วัน หรือต้องมีหนังสือแจ้ง
ตอบ ภายใน15 วัน ว่าจะให้ข้อมูลข่าว

1.การสอดส่องดูแลของ กขร.
2.การให้คาแนะนาของ สขร. ให้หน่วย
งานของรัฐปฏิบัติตามกฏหมาย
3.การคุ้มครองและเยียวยาผู้ใช้/เข้าถึง
สิทธิได้รู้ โดย
1)คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้
ความเห็นเรื่องร้องเรียน
2)คณะอนกรรมการตรวจสอบความมี
อยูจ่ ริงของข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 33
3) การวินิจฉัยอุทธรณ์โดย กวฉ.

สารได้เมื่อไร
1.4 สิทธิศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ตามมาตรา 26

1. หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งข้อมูล 1. ประชาชนมีสิทธิขอศึกษาค้นคว้า
การร้องเรียนและการอุทธรณ์เป็นไป
ข่าวสารตามทีก่ ฏหมายกาหนดให้หอจด- เอกสารประวัติศาสตร์ทหี่ อจดหมายเหตุ ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 และ 4
หมายเหตุแห่งชาติคัดเลื่อกไว้ให้
แห่งชาติหรือทีห่ น่วยงานทีม่ ีข้อตกลงกับ
ประชาชนศึกษาค้นว้า
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่ 2. หากไม่ได้รับบริการ ผู้ขอสามารถใช้
ดาเนินการ และให้บริการค้นคว้าเอกสาร สิทธิร้องเรียนหรืออุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
ประวัติศาสตร์

1.5 สิทธิได้รับสาเนาหรือสาเนาพร้อม 1. หน่วยงานต้องคัดสาเนา/ถ่ายสาเนา
คารับรองความถูกต้องของ
ให้ผู้ขอ รวมทัง้ รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารหากได้รับการร้องขอ
2. คิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของ
กขร. หรือของหน่วยงานนั้นหรือไม่คิด
เลยก็ได้

1. ประชาชนจะต้องยืน่ คาขอให้เจ้าหน้า
ทีเ่ ข้าใจได้ว่า ผู้ขอต้องการข้อมูลข่าวสาร
เรื่องใด
2. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ยกเว้นหน่วยงานไม่เรียกเก็บ หากสงสัย
ในการคิดค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน
ว่าถูกต้องหรือไม่ สามารถหารือมายัง
สขร.ได้ ทัง้ ทางวาจา อีเมล์ หรือเป็น
หนังสือ

1. การให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารและ/หรือ
การได้สาเนาข้อมูลข่าวสารเป็นหัวใจของ
สิทธิได้รู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2.กขร. กวฉ. และ สขร. ได้ให้ความสาคัญ
อย่างสูง ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิได้รู้และ
เยีย่ วยาผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ปฏิเสกสิทธิโดยการใสช้อานาจตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มติคณะรัฐมนตรีและกฏหมายอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

2. สิทธิร้องเรียน
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
สิทธิประโยชน์
การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
2.สิทธิร้องเรียน
หน่วยงานของรัฐต้องไปชีแ้ จงต่อคณะ 1. หากประชาชนเห็นว่า หน่วยงานของ 1.การคุ้มครองและเยีย่ วยาเกีย่ วกับการ
2.1 การร้องเรียนตามมาตรา13หากผู้ใด อนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็น รัฐไม่ปฏิบัติตามมาตรา13 ไม่ว่าตนเอง ร้องเรียนนั้น กขร. ได้แต่งตั้งคณะอนุเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
เรื่องร้องเรียนเมื่อถูกประชาชนร้องเรียน จะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ตาม สามารถ กรรมการ 2 คณะ คือ
1)ไม่ส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ต่อ กขร.
ร้องเรียนต่อ กขร. ได้
1)คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้
และมาตรา23(3) ไปลงพิมพ์ในราชกิจจา
ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13
นุเบกษา
นอกเหนือจากการทีห่ น่วยงานของรัฐ 2. การร้องเรียนให้ทาเป็นหนังสือถึง
2)คณะอนุกรรมการตามมาตรา33
2)ไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ต้องไปชีแ้ จงต่อคณะอนุกรรมการตรวจ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
เข้าตรวจดู ตามมาตรา 9
สอบ ตามมาตรา33 แล้ว หน่วยงานของ ราชการ โดยส่งหนังสือมาทีส่ านักงาน 2. คณะอนุกรรการฯ ต้องพิจารณาให้
3)ปฏิบัติงานล่าช้าในการพิจารณาให้ รัฐต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้คณะ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีมีเหตุจาเป็น
ข้อมูลข่าวสารหรือเพิกเฉย
อนุกรรมการตรวจสอบด้วย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ให้ขยายเวลาได้แต่รวมเวลาทัง้ หมดแล้ว
4)ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 ไม่เกิน 60 วัน
นี้
ในหนังสือร้องเรียนควรแจ้งหมายเลข
5)ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพือ่ การประสานงาน 3. คณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งผลการ
ตรี
ไว้ด้วย
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว
2.2 การร้องเรียนตามมาตรา 33 กรณี
หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูล
3.การร้องเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข่าวสารทีม่ ีคาขอนั้นแต่ผู้ขอไม่เชือ่ ว่า
ใดๆ ทัง้ สิ้น
เป็นความจริง
(1) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)

(3) สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

3.สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้เสียของตน
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
สิทธิประโยชน์
การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
3. สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. กรณีมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่ง 1.ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการเปิดเผย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน์ได้เสียของตน เรื่องใดและหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
ข้อมูลข่าวสารตามคาขอนั้น มีสิทธิคัด- ราชการจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจ
กระทบต่อผลประโยชน์ได้เสียของผู้หนึ่ง ค้านการเปิดเผย โดยการยืน่ อุทธรณ์ต่อ ฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามสาขา
ผู้ใด หน่วยงานของรัฐต้องสอบถามผู้นั้น กวฉ. ภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับแต่ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านต่อไป
ว่าจะคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่
วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
2. หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นั้นคัดค้าน 2.กรณีทที่ ราบว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยหากไม่รับฟังการคัดค้าน ข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
โดยจะสั่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิด ประโยชน์ได้เสียของตนก็มิสิทธิคัดค้าน
เผยข้อมูลข่าวสาร ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ โดยทาเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
คัดค้านต่อ กวฉ. ภายใน 15 วัน และ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการใช้
ระงับเรื่องจนกว่าจะมีคาวินิจฉัย
ดุลพินิจว่าจะรับฟังหรือไม่รับฟังต่อไป

4. สิทธิอุทธรณ์
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
4.สิทธิอุทธรณ์
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งสิทธิ
4.1 สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา18 จาก อุทธรณ์ ให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารหรือผู้

สิทธิประโยชน์
การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
1. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ 1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ต่อ กวฉ. ด้วยเหตุดังกล่าว
ราชการจะส่งคาอุทธรณ์ไปให้คณะกรรม-

กรณีที่
คัดค้านไปอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
2. การอุทธรณ์ให้ทาเป็นหนังสือถึง
การวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
1)หน่วยงานของรัฐปฏิเสธ/ไม่เปิด- หากไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์อายุความการ ประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย สาขาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านภายใน
เผยข้อมูลข่าวสารตามทีข่ อตรวจดูหรือ อุทธรณ์จะขยายเป็น 1 ปี
ข้อมูลข่าวสารโดยแนบสาเนาหลักฐาน 7 วัน
ขอสาเนาหรือสาเนาพร้อมคารับรอง 2. หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเอกสาร ไปด้วย
2. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จะต้อง
ความถูกต้อง
หรือพยานหลักฐานและการไปให้ถ้อยคา 3.ส่งหนังสือไปทีส่ านักงานคณะกรรมการ พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
2)หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังคา
ตามอานาจเรียกของคณะกรรมการวินิจ ข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงาน ในกรณีทมี่ ีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาได้
คัดค้านโดยจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล แต่รวมเวลาทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน
คาขอ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ เขตดุสิต กทม. 10300
3.คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
แก่ผู้ร้องให้ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน30วัน4. การอุทธรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นทีส่ ุด
4.2 สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา25 กรณี ถ้าไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์อายุความในการ ใดๆ ทัง้ สิ้น
หมายเหตุ
หน่วยงานของรัฐปฏเสธไม่แก้ไขเปลี่ยน อุทธรณ์ขยายเป็น 1 ปี
กรณีทมี่ ีคาวินิจฉัยแล้ว แต่หน่วยงาน
แปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของรัฐยังปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผู้ขอสามารถ ผู้ขอสามารถใช้สิทธิทางศาล
ต่อไปได้ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

5.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
สิทธิประโยชน์
การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
5. สิทธิเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 1. จัดทาระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 1. ประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กขร. จะส่งคาอุทธรณ์ไปให้ กวฉ.
ของตนตามมาตรา25 และสิทธิทาการ เท่าทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็น
1.1 มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุค- พิจารณาวินิจฉัย
แทนในฐานะผู้ใช้อานาจปกครอง
2. นาระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคลของตนทีห่ น่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้
ผู้อนุบาล และทายาท
กาหนดไว้ในมาตรา23 (3) ไปลงพิมพ์
1.2 มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว นาไปตั้งแสดง ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนได้
ไว้ทศี่ ูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1.3 หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รู้
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือปฏิเสธไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
แก่ผู้อนื่ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้า ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ประชาชนเจ้า
ของข้อมูลหรือต้องเป็นไปตามทีก่ ฏหมาย ของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
กาหนดข้อยกเว้นไว้
กขร. ภายใน 30 วัน
4. หากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธสิทธิได้รู้ 2. การอุทธรณ์ ดูวิธีการในหัวข้อ 4
ข้อมูลข่าวสารของบุคคลผู้ใด หรือปฏิเสธ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ส่วนบุคคลจะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้นั้น
ไปอุทธรณ์ต่อ กวฉ.ภายใน 30 วัน หาก
ไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ อายุความในการ
อุทธรณ์ จะขยายเป็น 1 ปี

6. สิทธิได้รับคาปรึกษา
สิทธิตามกฏหมาย
หน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
สิทธิประโยชน์
6. สิทธิได้รับคาปรึกษาตามมาตรา6 และ 1. สานักงานคณกรรมการข้อมูลข่าวสาร 1. ประชาชนมีสิทธิขอคาปรึกษา ขอคา
ได้รับคาแนะนาจากหน่วยงานของรัฐ ของราชการ(สขร.) มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา แนะนาในเรื่องการใช้สิทธิต่าง ๆ รวมทัง้
ตามมาตรา12 วรรคหนึ่ง
แก่เอกชนเกีย่ วกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เรื่องการคุ้มครองและเยียวยา
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
2. หากหน่วยงานปฏิเสธให้คาแนะนา
2. หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีแ่ นะนา
ประชาชนมีสิทธิร้องเรียนได้
ประชาชนผู้มาขอข้อมูลข่าวสารให้ไปขอ
ข้อมูลข่าวสารทีห่ น่วยงานซึ่งมีข้อมูลข่าว

การกากับดูแล/การคุ้มครอง/การเยียวยา
สถานทีต่ ิดต่อ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สานักงานปลัดสานักนายก
รัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2282 1366
0 2281 8559

สารนั้น

0 2282 2283
โทรสาร : 0 2281 8543
E-mail : infothai@oic.go.th
website : www.oie.go.th

ตุจาเป็น

60 วัน

ข่าวสาร

