3. สิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชนไดเสียของตน
ที่ สิทธิตามกฎหมาย
3. สิทธิคัดคานการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน
ไดเสียของตน

หนาที่ของหนวยงานรัฐ
1. กรณีมีผูมาขอขอมูล
ขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใด
และหนวยงานของรัฐเห็นวา
กระทบตอผลประโยชนไดเสีย
ของผูหนึ่งผูใด หนวยงาน
ของรัฐตองสอบถามผูนั้น
วาจะคัดคานการเปดเผย
หรือไม
2. หากผูมีสวนไดเสียผูนั้น
คัดคานการเปดเผยหากไม
รับฟงการคัดคาน โดย
จะสั่งเปดเผยขอมูลดังกลาว
กอนเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตองแจงสิทธิอุทธรณ ให
ผูมีสวนไดเสียผูนั้นไปอุทธรณ
คัดคานตอ กวฉ. ภายใน
15 วัน และระงับเรื่องจนกวา
จะมีคำวินิจฉัย

4. สิทธิอุทธรณ
ที่ สิทธิตามกฎหมาย
4. สิทธิอุทธรณ
4.1 สิทธิอุทธรณ
ตามมาตรา 18
จากกรณีที่
1) หนวยงาน
ของรัฐปฏิเสธ/ไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามที่
ขอตรวจดูหรือขอ
สำเนาหรือสำเนา
พร อ มคำรั บ รอง
ความถูกตอง
2) หนวยงาน
ของรั ฐ ไม ร ั บ ฟ ง
คำคัดคานโดยจะ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามคำขอ
4.2 สิทธิอุทธรณ
ตามมาตรา 25
กรณี ห น ว ยงาน
ของรัฐปฏิเสธไมแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือลบ
ขอมูลขาวสารสวน
บุคคล

หนาที่ของหนวยงานรัฐ
1. หนวยงานของรัฐจะตอง
แจงสิทธิอุทธรณใหผูขอ
ขอมูลขาวสารหรือผูคัดคาน
ไปอุทธรณภายใน 15 วัน
หากไมแจงสิทธิอุทธรณ
อายุความการอุทธรณจะขยาย
เปน 1 ป
2. หนวยงานของรัฐจะตอง
ส ง เอกสารหรื อ พยาน
หลั ก ฐานและการไปให
ถ อ ยคำตามอำนาจเรี ย ก
ของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร

หนวยงานของรัฐตอง
แจงสิทธิอุทธรณแกผูรอง
ใหไปใชสทิ ธิอทุ ธรณภายใน
30 วัน ถาไมแจงสิทธิอทุ ธรณ
อายุความในการอุทธรณ
ขยายเปน 1 ป

สิทธิประโยชน
1. ประชาชนผูมีสวนไดเสีย
กับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามคำขอนั้น มีสิทธิคัดคาน
การเปดเผย โดยการยื่น
อุทธรณตอ กวฉ. ภายใน
กำหนดเวลา 15 วัน นับแต
วันทีไ่ ดรับแจง
2. กรณีที่ทราบวาจะมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของตน
ก็มสี ทิ ธิคดั คาน โดยทำเปน
หนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับผิดชอบ ซึ่งจะเขาสู
กระบวนการใชดุลพินิจวา
จะรับฟงหรือไมรับฟงตอไป

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา
คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการจะสง
เรื่องใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป

อยากทราบ
ขอมูลขาวสารของรัฐ
ตามผมมาเลยครับ

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา
1. คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการจะสง
คำอุ ท ธรณ ไ ปให ค ณะ
กรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผย
2. การอุทธรณใหทำเปน ข อ มู ล ข า วสารตามสาขา
หนั ง สื อ ถึ ง ประธาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กรรมการวิ น ิ จ ฉั ย การ ภายใน 7 วัน
เป ด เผยข อ มู ล ข า วสาร
โดยแนบสำเนาหลักฐาน 2. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ไปดวย
ภายใน 30 วัน ในกรณี
3. สงหนังสือไปทีส่ ำนักงาน ที่มีเหตุจำเปนใหขยายเวลา
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ได แตรวมเวลาทั้งหมดแลว
ของราชการ สำนักงานปลัด ตองไมเกิน 60 วัน
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต 3. คำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผย
กทม.10300
ขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด
4. การอุทธรณไมตองเสีย หมายเหตุ :
กรณีที่มีคำวินิจฉัยแลว
คาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
แตหนวยงานของรัฐยัง
ปฏิเสธการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ผูขอสามารถใชสิทธิ
ทางศาลตอไปไดตาม พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542

5. สิทธิเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลของตน
การกำกับดูแล/การคุมครอง/
สิทธิประโยชน
ที่ สิทธิตามกฎหมาย หนาที่ของหนวยงานรัฐ
การเยียวยา
5. สิทธิเกี่ยวกับขอมูล 1. จัดระบบขอมูลขาวสาร 1. ประชาชนเจาของขอมูล กขร. จะสงคำอุทธรณ
ขาวสารสวนบุคคล สวนบุคคลเทาที่เกี่ยวของ สวนบุคคล
ไปให กวฉ. พิจารณาวินิจฉัย
ของตนตามมาตรา 25 และจำเปน
1.1 มีสิทธิไดรูขอมูล
และสิทธิทำการแทน
ขาวสารสวนบุคคลของตน
ในฐานะผูใชอำนาจ 2. นำระบบขอมูลขาวสาร ที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บไว
ปกครอง ผูอนุบาล สวนบุคคลตามที่กำหนด
1.2 มีสิทธิขอแกไข
และทายาท
ไวในมาตรา 23 (3) ไปลงพิมพ เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูล
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ขาวสารสวนบุคคลของตน
นำไปตั ้ ง แสดงไว ท ี ่ ศ ู น ย ได
ขอมูลขาวสาร
1.3 หากหนวยงาน
ของรัฐปฏิเสธสิทธิไดรู
3. การเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือปฏิเสธไมแกไขเปลี่ยน
สวนบุคคลแกผอู น่ื ตองไดรบั แปลงหรือลบขอมูลขาวสาร
ความยินยอมจากเจาของ สวนบุคคล ประชาชน
ขอมูลหรือตองเปนไปตาม เจาของขอมูลสวนบุคคล
ทีก่ ฎหมายกำหนดขอยกเวน มีสิทธิอุทธรณตอ กขร.
ไว
ภายใน 30 วัน

สิทธ

รับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
และการคุมครองเยียวยา

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4. หากหนวยงานของรัฐ 2. การอุทธรณ ดูวิธีการ
ปฏิ เ สธสิ ท ธิ ไ ด ร ู  ข  อ มู ล ในหัวขอ 4
ขาวสารของบุคคลผูใด หรือ
ปฏิเสธการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบขอมูลสวนบุคคล
จะตองแจงสิทธิอุทธรณ
ใหผูนั้นไปอุทธรณตอ กวฉ.
ภายใน 30 วัน หากไมแจง
สิทธิอุทธรณ อายุความในการ
อุทธรณ จะขยายเปน 1 ป

สิทธิประโยชน
1. ประชาชนผูมีสวนไดเสีย
มีสิทธิอุทธรณตอ กวฉ.
ดวยเหตุดังกลาว

6. สิทธิไดรับคำปรึกษา
ที่ สิทธิตามกฎหมาย
6. สิทธิไดรับคำปรึกษา
ตามมาตรา 6 และได
รับคำแนะนำจาก
หนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา 12
วรรคหนึ่ง

หนาที่ของหนวยงานรัฐ
1. สำนักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
(สขร.) มีหนาทีใ่ หคำปรึกษา
แก เ อกชนเกี ่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ข า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540
2. หนวยงานของรัฐมีหนาที่
แนะนำประชาชนผูมาขอ
ขอมูลขาวสารใหไปขอขอมูล
ขาวสารที่หนวยงานซึ่งมี
ขอมูลขาวสารนั้น

สิทธิประโยชน
1. ประชาชนมี ส ิ ท ธิ ข อ
คำปรึกษา ขอคำแนะนำ
ในเรื่องการใชสิทธิตางๆ
รวมทั้งเรื่องการคุมครอง
และเยียวยา
2. หากหนวยงานปฏิเสษ
ใหคำแนะนำ ประชาชน
มีสิทธิรองเรียนได

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา
สถานที่ติดตอ
สำนักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กทม.10300
โทรศัพท : 0 2282 1366
0 2281 8559
0 2282 2283
โทรสาร : 0 2281 8543
E-mail : infothai@oic.go.th
Website : www.oie.go.th

โดย สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
รวมกับ คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของประชาชนและการคุมครองเยียวยาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. สิทธิไดรู (Right to know)
ที่ สิทธิตามกฎหมาย
1. สิทธิไดรู (Right to
know)
1.1 สิทธิพึงรู
ตามมาตรา 7
(เรื่องที่ตองรู)

หนาที่ของหนวยงานรัฐ
1. ตองนำขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงสรางอำนาจ
หนาที่และที่ตั้งของหนวยงาน
เพื ่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสาร
หรือคำแนะนำไปลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา
2. นำขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ
และขอมูลขาวสารที่มีสภาพ
อยางกฎ ซึ่งมีผลตอประชาชน
เปนการทั่วไปไปลงพิมพ
ในราชกิจจานุเบกษา

1. สิทธิไดรู (Right to know) (ตอ)

สิทธิประโยชน
1. มี ส ิ ท ธิ ต รวจดู ไ ด โ ดย
ไมจำเปนตองมีสวนไดเสีย
2. มี ส ิ ท ธิ ข อสำเนาหรื อ
สำเนาพร อ มคำรั บ รอง
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล
ขาวสาร
3. หากหนวยงานของรัฐ
ไมดำเนินการตามหนาที่
ทัง้ สามขอขางตน ประชาชน
สามารถรองเรียนตอ กขร.
ได

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา
1. คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (กขร.)
มีหนาที่สอดสอง และให
คำแนะนำแกหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย
2. สำนักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
(สขร.) ทำการตรวจเยี่ยม
และใหคำแนะนำแกหนวยงาน
ของรัฐ/เจาหนาที่ของรัฐ

3. กขร. มีหนาที่พิจารณา
3. นำขอมูลขาวสารตามขอ 1 หมายเหตุ :
ใหความเห็นเรื่องรองเรียน
และขอ 2 ไปตั้งแสดงไวที่ศูนย
วิธ ี การรอ งเรีย น โดยมีคณะอนุกรรมการ
ขอมูลขาวสารของหนวยงาน ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 2 พิจารณาและใหความเห็น
นั้น
เรื่องรองเรียนเปนผูดำเนิน
การ

1.2 สิ ท ธิ ต รวจดู 1. หนวยงานของรัฐตอง
ตามมาตรา 9
จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร
(เรื่องที่ควรรู)
ของราชการขึ้นที่หนวยงาน
นั้น

1. มีสิทธิเขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารโดยไมจำเปนตองมี
สวนไดเสีย (ยกเวนคนตางดาว
ตามมาตรา 9 วรรค 4)

1. กขร. มีหนาที่สอดสอง
การปฏิบัติตามมาตรา 9
ของหนวยงานของรัฐ โดย
กำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี
2. นำข อ มู ล ข า วสาร 2. มีสิทธิขอสำเนาหรือสำเนา ขอมูลขาวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 (1)-(8) พรอมคำรับรองความถูกตอง ไวใหประชาชนเขาตรวจดู
มาตั้งแสดงที่ศูนยขอมูล
ขาวสาร
3. หากหนวยงานของรัฐ 2. การตรวจเยี่ยมและการ
ไมดำเนินการตามหนาที่ ตรวจประเมินการปฏิบัติ
3. จัดทำบัตรดัชนีหรือบัญชี สี่ขอขางตน ประชาชน และมาตรฐานของศูนยขอมูล
สำหรับการคนหา
สามารถรองเรียนตอ กขร. ขาวสารโดย สขร. พรอมทั้ง
ได
ใหคำแนะนำในการปฏิบัติ
4. กำหนดหลักเกณฑ
เพื่อสงเสริมและคุมครอง
และวิธีการเขาตรวจดู การ 4. หากหนวยงานของรัฐ สิทธิไดรูของประชาชน
ขอสำเนาหรือสำเนาพรอมคำ ปฏิเสธไมใหตรวจดู ไมให
รับรองความถูกตอง รวมทั้ง สำเนา หรือสำเนาพรอม 3. วิธีการอุทธรณ ดูราย
กำหนดคาธรรมเนียม โดย คำรับรองความถูกตอง ละเอียดในหัวขอที่ 4
ความเห็นชอบของ กขร. ผูขอสามมารถอุทธรณตอ
กวฉ. ได

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
สิทธิประโยชน
ที่ สิทธิตามกฎหมาย หนาที่ของหนวยงานรัฐ
การเยียวยา
1.3 สิทธิขอขอมูล 1. การจัดระบบขอมูลขาวสาร 1. ยื่นคำขอขอมูลขาวสาร 1. การสอดสองดูแลของ
ตามมาตรา 11 ของราชการใหพรอมบริการ ที่ตองการ
กขร.
(เรื่องที่อยากรู)
แกประชาชนได
2. หากไมไดรับความสะดวก 2. การใหคำแนะนำของ
2. จัดระบบบริการและอำนวย หรือลาชา ผูขอมีสิทธิรองเรียน สขร. ใหหนวยงานของรัฐ
ความสะดวกในการขอตรวจดู ตอ กขร.
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอสำเนาหรือสำเนาพรอม
คำรับรองความถูกตอง 3. หากหนวยงานของรัฐ 3. การคุมครองและเยียวยา
ปฏิเสธไมใหสำเนาหรือ ผูใช/เขาถึงสิทธิไดรู โดย
3. มติ ครม. และมติ กขร. สำเนาพรอมคำรับรอง 1) คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร ความถูกตองของขอมูล พิจารณาและใหความเห็น
แกผูขอกำหนดวา
ขาวสาร ผูขอสามารถ เรื่องรองเรียน
1) หากมีขอมูลขาวสาร อุทธรณตอ กวฉ. ได
2) คณะอนุกรรมการ
ที่พรอมจะใหได ก็ใหขอมูล
ตรวจสอบความมีอยูจริง
ขาวสารในวันนั้น
4. หากหนวยงานของรัฐ ของขอมูลขาวสาร ตาม
2) หากเปนขอมูลขาวสาร ปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสาร มาตรา 33
จำนวนมาก หรือตองคนหา ตามคำขอ แตผูขอไมเชื่อ 3) การวินิจฉัยอุทธรณ
หรือแปรสภาพ ตองจัดหาให ก็สามารถรองเรียนตอ กขร. โดย กวฉ.
ภายใน 15 วัน หรือตองมี ได
หนังสือแจงตอบ ภายใน
15 วัน วาจะใหขอมูลขาวสาร
ไดเมื่อไร
1.4 สิทธิศึกษาคนควา 1. หนวยงานของรัฐจะตอง
เอกสารประวัติศาสตร สงขอมูลขาวสารตามที่กฎหมาย
ตามมาตรา 26
กำหนดใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติคัดเลือกไวใหประชาชน
ศึกษาคนควา
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติ
มีหนาที่ดำเนินการ และ
ใหบริการคนควาเอกสาร
ประวัติศาสตร

1. ประชาชนมีสิทธิขอศึกษา การรองเรียนและการ
คนควาเอกสารประวัติศาสตร อุทธรณเปนไปตามรายละเอียด
ที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ ในหัวขอที่ 2 และ 4
หรือที่หนวยงานที่มีขอตกลง
กับหอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. หากไมไดรับริการ ผูขอ
สามารถใชสิทธิรองเรียน
หรืออุทธรณ แลวแตกรณี

1.5 สิทธิไดรับสำเนา
หรือสำเนาพรอมคำ
รับรองความถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร

1. ประชาชนจะตองยื่นคำขอ
ใหเจาหนาที่เขาใจไดวาผูขอ
ตองการขอมูลขาวสารเรื่อง
ใด

1. หนวยงานตองคัดสำเนา/
ถายสำเนาใหผูขอ รวมทั้ง
รับรองความถูกตองของ
ขอมูลขาวสารหากไดรับ
การรองขอ

สิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชนและการคุมครองเยียวยา
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
มีอะไรบางนะ

?

1. การใหตรวจดูขอมูลขาวสาร
และ/หรือการไดสำเนา
ขอมูลขาวสารเปนหัวใจของ
สิทธิไดรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540

1. สิทธิไดรู (Right to know) (ตอ)
ที่

สิทธิตามกฎหมาย

หนาที่ของหนวยงานรัฐ

สิทธิประโยชน

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา

1.5 สิทธิไดรับสำเนา
หรื อ สำเนาพร อ ม
คำรับรองความถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร

2. คิดคาธรรมเนียมตาม
ประกาศของ กขร. หรือของ
หนวยงานนั้นหรือไมคิดเลย
ก็ได

2. ตองจายคาธรรมเนียม
ตามกฎหมาย ยกเว น
หนวยงานไมเรียกเก็บ
หากสงสั ย ในการคิ ด ค า
ธรรมเนี ย มของหน ว ยงาน
วาถูกตองหรือไม สามารถ
หารือมายัง สขร. ได ทั้งทาง
วาจา อีเมล หรือเปนหนังสือ

2. กขร. กวฉ. และ สขร.
ไดใหความสำคัญอยางสูง
ในเรื่องการคุมครองสิทธิ
ไดรแู ละเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบ
จากการถูกปฏิเสธสิทธิ
โดยการใช อ ำนาจตาม
พ.ร.บ. ข อ มู ล ข า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หนาที่ของหนวยงานรัฐ
หนวยงานของรัฐ
ตองไปชี้แจงตอคณะอนุ
กรรมการพิจารณา และ
ใหความเห็นเรื่องรองเรียน
เมื่อถูกประชาชนรองเรียน
ตอ กขร.

สิทธิประโยชน
1. หากประชาชนเห็นวา
หนวยงานของรัฐไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 13 ไมวาตนเอง
จะไดรับผลกระทบหรือไม
ก็ตาม สามารถรองเรียน
ตอ กขร. ได

2. สิทธิรองเรียน
ที่ สิทธิตามกฎหมาย
2. สิทธิรองเรียน
2.1 การรองเรียน
ตามมาตรา 13 หากผูใด
เห็นวาหนวยงานของรัฐ
1) ไมสงขอมูล
ขาวสารตามมาตรา
7 และมาตรา 23 (3)
ไปลงพิมพในราชกิจ
จานุเบกษา
2) ไมจัดขอมูล
ขาวสารใหประชาชน
เขาตรวจดู ตามมาตรา 9
3) ปฏิบัติงานลาชา
ในการพิจารณาใหขอมูล
ขาวสารหรือเพิกเฉย
4) ฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
นี้
5) ฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.2 การรองเรียน
ตามมาตรา 33 กรณี
หนวยงานของรัฐปฏิเสธ
วาไมมีขอมูลขาวสาร
ที่มีคำขอนั้นแตผูขอ
ไมเชื่อวาเปนความจริง

นอกเหนือจาการที่
หนวยงานของรัฐตองไป
ชี้แจงตอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ตามมาตรา 33
แลวหนวยงานของรัฐตอง
เตรียมเอกสารหลักฐานให
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ดวย

การกำกับดูแล/การคุมครอง/
การเยียวยา
1. การคุมครองและเยียวยา
เกี่ยวกับการรองเรียนนั้น
กขร. ไดแตงตั้งคณะอนุ
กรรมการ 2 คณะ คือ
1) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาและใหความเห็น
เรื่องรองเรียนตามมาตรา 13
2. การรองเรียนใหทำ
2) คณะอนุกรรมการ
เปนหนั ง สื อ ถึ ง ประธาน ตามมาตรา 33
กรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ โดยสงหนังสือ 2. คณะอนุกรรมการฯ
มาทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ขอมูลขาวสารของราชการ ภายใน 30 วัน กรณี
สำนั ก งานปลั ด สำนั ก มีเหตุจำเปนใหขยายเวลาได
นายกรัฐมนตรี ทำเนียบ แตรวมเวลาทั้งหมดแลวไม
รัฐบาล เขตดุสิต กทม. เกิน 60 วัน
10300 ในหนังสือรองเรียน
ควรแจงหมายเลขโทรศัพท 3. คณะอนุกรรมการฯ
ติดตอกลับ เพื่อการ จะแจงผลการดำเนินการ
ประสานงานไวดวย
ใหผูรองเรียนทราบโดยเร็ว
3. การรองเรียนไมตอง
เสียคาธรมมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
(1) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ (กขร.)
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร (กวฉ.)
(3) สำนักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (สขร.)

