
นายเฉลิมพล   เลียบทวี ผู้บรรยาย 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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         สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
 
- สิทธิ “ได้รู”้ ม.7 ม.9 ม.11 ม.25 และ ม.26 
- สิทธิ “ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง” ม.12 
- สิทธิ “คัดค้านการเปิดเผย” ม.17 
- สิทธิ “ร้องเรียน” ม.13 
- สิทธิ “อุทธรณ์ค าสั่งไม่เปิดเผยหรือไม่รับฟังค าคัดค้าน” ตามม.18 
“อุทธรณ์กรณีหน่วยงานไม่แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล”  
  ตามม.25 
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             ผู้ที่มีสิทธิตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
       สิทธิในการตรวจดู ขอส าเนา ร้องเรียน อุทธรณ์ ฯลฯ 
         -บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
         -บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน            
          ประเทศไทย 
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 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 
 ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 “สิทธิได้รู้” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย 
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   ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” (ม.4 ว.1) 
 สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่ง

ท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 
 สิ่งใดถ้ามนุษย์สามารถใช้เป็นสื่อความหมายได้ก็เป็นข้อมูล

ข่าวสารทั้งหมด 
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    ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  
(ม.4 ว.1) ได้แก่      

    ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ ครอบครอง หรือ ควบคุมดูแล ของ
หน่วยงานของรัฐ 

    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
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    ความหมาย “หน่วยงานของรัฐ” (ม.4 ว.3) 
 
    ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง กรม 
 ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ 
 ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. 

เมืองพัทยา 
 รัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. กฟภ. กปน.  
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องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น 
- สภาทนายความ 
- แพทยสภา 
- สภาวิศวกร 
- เนติบัณฑิตยสภา 
- สภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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                        องค์กรอิสระ  
- ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
- ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
- ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ฯลฯ 
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    หน่วยงานอื่นๆของรัฐตามความหมายของ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ  

     - ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.อาคารสงเคราะห์  ธพว.  
     - บริษัทการบินไทย บริษัท ป.ต.ท.  
     - บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
     - ตลาดหลักทรัพย์ 
     - ฯลฯ 
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ลงพมิพ์ 
ในราชกจิจาฯ 
 (มาตรา 7 ) 

 
เร่ืองทีต้่องให้รู้ 

จัดให้ประชาชน 
เข้าตรวจดู  
( มาตรา 9 ) 

 
เร่ืองทีส่นใจ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

จัดให้                    

เฉพาะราย 
( มาตรา 11 ) 

 
เร่ืองทีอ่ยากรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าทีแ่ละวธีิด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ส่งให้หอจดหมายเหตุ 

(มาตรา 26) 

เอกสารปวศ. 



   วิธีที่ 1 การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ม.7) 
         ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน าไปลงพิมพ์ ได้แก่ 
 
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน [ม.7(1)] 
2. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน [ม.7(2)] 
3. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [ม.7(3)] 
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   ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ต่อ) 
 
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 

แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น
โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง [ม.7(4)] 

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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  วิธีที่ 2 การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) 

 
    1.ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู 
     2.วิธีการจัดให้ตรวจดู > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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   ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) 

(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลัง
ด าเนินการ 

(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น ขั้นตอนการขออนุญาต 
อนุมัติเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง 
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   ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9) ต่อ 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 

หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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วิธีที่ 3 การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้เอกชนเป็นการ  
 เฉพาะราย (มาตรา 11) 

 
- - เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มายื่นค าขอ 
- - หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ขอจ านวน
มากหรือบ่อยครั้ง (ม.11 วรรค 1) 
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มติ ครม. เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2547 

  กรณปีระชาชนขอข้อมูลข่าวสาร และ
หน่วยงานรัฐมีพร้อมอยู่แล้วให้ด าเนินการโดยเร็ว 
หรือภายในวนัที่ขอ 
 ถ้าขอมากไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วนั  ให้แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 
วนั และแจ้งก าหนดวนัแล้วเสร็จด้วย 



         ลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ (ม.11) 
 
1. เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว และ 
2. ไม่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ เว้นแต่การแปรสภาพของข้อมูลสาร 
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- หน่วยงานของรัฐวางหลักเกณฑ์การเรียกค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาหรือส าเนา
ที่มีค่ารับรองถูกต้องได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ 

- ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดได้โดยถือว่า คณะกรรมการฯ ให้
ความเห็นชอบแล้วคืออัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) เอ 4 หน้าละไม่เกิน  1  บาท 
(2) เอฟ 14   หน้าละไม่เกิน  1.50  บาท 
(3) บี 4   หน้าละไม่เกิน  2  บาท 
(4) เอ 3  หน้าละไม่เกิน  3  บาท 
(5) พิมพ์เขียวเอ 2  หน้าละไม่เกิน  8  บาท 
(6) พิมพ์เขียวเอ 1  หน้าละไม่เกิน  15  บาท 
(7) พิมพ์เขียวเอ 0  หน้าละไม่เกิน  30 บาท 
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      การแจ้งสิทธิ และค าแนะน าที่ถูกต้อง                   
                      มาตรา 12 
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 การแจ้งสิทธิ และค าแนะน าที่ถูกต้อง (มาตรา 12) 
 
1. ถ้าข้อมูลข่าวสารตามค าขอไม่อยู่ในความครอบครองแต่อยู่ในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานอ่ืน ให้แจ้งผู้ขอทราบและแนะน า
ให้ไปยื่นค าขอท่ีหน่วยงานดังกล่าว (ม.12 วรรค 1) 

2. ถ้าเป็นข้อมูลที่หน่วยงานอ่ืนจัดท าและก าหนดชั้นความลับไว้ ให้ส่งค า
ขอให้หน่วยงานน้ันพิจารณา (ม.12 วรรค 2) 
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           การใช้สิทธิของประชาชน                        
      ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ                   
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1. ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม ม.7 
2. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ตรวจดูตาม ม.9 
3. ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตาม ม.11 (เงียบเฉย) 
4. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
6. ไม่ได้รับความสะดวก 
7. หน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มขี้อมูลตามที่ขอ แต่ประชาชนไม่เชื่อ          
    ม.33 
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      การใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๓๓ 
 
 ประชาชนมีค าขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานปฏิเสธวา่ไม่มี

ข้อมูลตามที่ขอ แต่ประชาชนไม่เชื่อ          
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การร้องเรียน และการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
- ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- เมื่อคณะกรรมการฯ ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นต่อเรื่องร้องเรียน

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโดยด่วนที่สุด (มติครม. 
9 มี.ค. 42) 
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-หน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ  
-หน่วยงานไม่รับฟังค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
      *อุทธรณ์ค าสั่งฯ ภายใน 15 วัน (ม.18)* 
-หน่วยงานไม่ลบ ไม่แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล 
      *อุทธรณ์ค าสั่งฯ ภายใน ๓๐ วัน (ม.๒๕)* 
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          ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ 
-เป็นที่สุด (ม.37 ว.2) แต่.... 
- ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครอง ตามพรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542 
- ในส่วนของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด

ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี (มติครม. 9 มี.ค. 42) 
- -ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนค าวินิจฉัย (มติ
ครม. 11 เม.ย. 49) 
- -มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.52 มีหลักการเดียวกับมติเมื่อวันที่ 9 มี.ค.42 
และวันที่ 11 เม.ย.49 
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สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ม.17 
ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลใดอาจกระทบถึง

ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้แจ้งผู้นั้นคัดค้านการเปิดเผยภายในเวลา
ที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

ถ้ามีการคัดค้านการเปิดเผยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังค าคัดค้าน 
ผู้คัดค้านอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านได้ตามม.18 
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ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานอาจปฏิเสธการ 
เปิดเผยแก่ผู้ยื่นค าขอ 
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ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (มาตรา 14) 
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ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(2) ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ได ้
(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการ

ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ไม่รวมรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริง 
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(4) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 
(5) รายงานทางการแพทย์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยอาจ

เป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(6) มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์ให้

เปิดเผย 
(7) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพรฏ. 
* ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องระบุเหตุผลด้วย 
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ต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ ประกอบกัน 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(2) ประโยชน์สาธารณะ 
(3) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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- ถ้าจะเรียกเกินก าหนดดังกล่าว ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ ก่อน เว้นแต่เป็นการเรียกไม่เกนิต้นทุนที่แท้จริง 

- ค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองส าเนาถูกต้องที่ถือว่าคณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ค ารับรองละไม่เกิน 5 บาท 
- * ประกาศคณะกรรมการฯ วันที่ ๗ พ.ค.๒๕๔๒ 
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มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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กรณีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม ม.15 ไม่ต้องรับผิด
แม้เข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบ ถ้ากระท าโดยสุจริต และ 

1. ถ้าได้ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดใน ม.16 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
*แต่หน่วยงานของรัฐไม่พ้นจากความรับผิด* 
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ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ.2544 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 26 ว.5
แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
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การมีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทั่วไปหรือ
เฉพาะแก่บุคคลใด ให้เป็นอ านาจของเจ้าหน้าของรัฐ ดังนี้ 

1. ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ขึ้นไป 
2. ทหาร ต ารวจ ยศพันตรี นาวาอากาศตรี นาวาตรี พัน

ต ารวจตรี ขึ้นไป 
3. ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัดอบจ. ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. 
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พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ.2539  
หลักตามมาตรา 5  
- หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่ง

ละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
- - ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได ้

หลักตามมาตรา 8  
- หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ได้ถ้าเจ้าหน้าที่กระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   

41 



               
 
 

              ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
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ความหมาย “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” (ม.4 ว.5) 
                             ได้แก ่         
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัว ของบุคคล 

ที่ม ี
ชื่อ เลขหมาย รหัส สิ่งบอกลักษณะอ่ืน ที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ 
                                  
***รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่ความตาย*** 
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ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่ง
เฉพาะตัวบุคคล 

 

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งที่ท า
ให้รู้ตัวผู้นั้น 

- ฐานะการเงิน 
- การศึกษา 
- ประวัติสุขภาพ 
- ประวัติอาชญากรรม 
- ประวัติการท างาน 
- ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
  ฯลฯ 

- ชื่อ รหัส 
- หมายเลขประจ าตัว 
-สิ่งบ่งชี้อย่างอื่น เช่น ลายมือชื่อ          
 ลายพิมพ์นิ้วมือ 
-แผ่นบันทึกลักษณะเสียง 
-รูปถ่าย   
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(1) เก็บข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานของรัฐส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และยกเลิกเมื่อหมดความจ าเป็น 

(2) พยายามเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 
(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยมิให้น าไปใช้โดยไม่

เหมาะสม 
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    ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
-ทะเบียนประวัติอาชญากร 
-ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
-รายงานการสืบเสาะและพินิจของกรมคุมประพฤติ หรือสถาน

พินิจ 
-ฐานข้อมูลทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
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โดยหลักการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จะน าไปเปิดเผยโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม
เป็นหนังสือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 

- ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ 
- เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีข้อมูล 
- ต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผน สถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ 
- เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
- ต่อหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ตาม ม.26 
- ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน 

การสอบสวน การฟ้องคดี 
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
- ต่อศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
- กรณีอื่นตามที่ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 47 



1. ตรวจดู หรือขอส าเนา ข้อมูลของตน 
2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของตน 
 
*กรณีด าเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้

ความสามารถ ผู้ที่ถึงแก่กรรม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง* 
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                       ช่องทางติดต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศัพท์ 02 283 4673 มือถือ 089 2167109  
www.oic.go.th 
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