English

Thai (ไทย)

Requesting an IC review

การขอการพิจารณาทบทวนจาก IC

If you are unhappy with the decision of an
agency or minister under the Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act), you
can:

ถ้ าท่านไม่พอใจการตัดสินของหน่วยงานหรือรัฐมนตรีตาม
Freedom of Information Act 1982 (Cth) (FOI
Act) ท่านสามารถ:





apply for internal review by asking
the agency or minister to
reconsider their decision, so long as
the agency head or minister did not
personally make the decision



ขอให้ หน่วยงานหรือรัฐมนตรีทาการพิจารณาทบทวนกา
รตัดสินนันเป็
้ นการภายใน
ในกรณีที่หวั หน้ าหน่วยงานหรือรัฐมนตรีไม่เป็ นผู้ทาการ
ตัดสินด้ วยตนเอง



ขอให้ Australian Information
Commissioner (กรรมาธิการข้ อมูลออสเตรเลีย)
ทาการทบทวนการตัดสินนัน้ ท่านยังยื่นคาร้ องต่อ
Information Commissioner review
(IC review) ได้ หลังจากการขอให้ ทบทวนภายใน

request that the Australian
Information Commissioner review
the decision. You can also apply for
Information Commissioner review
(IC review) after seeking internal
review.

You can apply for IC review:

ท่านสามารถยื่นขอการพิจารณาทบทวนจาก IC:



in writing





by using our online merits review
form. This form is for merits review
requests only.



There is no fee for requesting a review.

โดยการเขียน in writing [เป็ นลายลักษณ์อกั ษร]
โดยใช้ online merits review form
[แบบฟอร์ มพิจารณาทบทวนความถูกต้ องออนไลน์ ]
ของเรา
แบบฟอร์ มนี ้ใช้ ในการทบทวนความถูกต้ องเท่านัน้

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นขอการพิจารณาทบทวน
In most cases you must apply for IC review
within 60 days of being notified of the
minister’s or agency’s decision. You must
apply within 30 days if you are requesting
review of a decision to grant access to
documents to another person. You can also
ask the Information Commissioner to grant
you more time to apply for IC review.

ในกรณีสว่ นมากท่านต้ องยื่นขอการพิจารณาทบทวนต่อ IC
ภายใน 60 วัน
หลังจากได้ รับการแจ้ งผลการตัดสินของรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ท่านต้ องยื่นขอภายใน 30 วัน
ถ้ าท่านขอให้ ทบทวนการตัดสินการเข้ าถึงเอกสารของอีกคนหนึ่ง
ท่านอาจขอให้ Information Commissioner
ยืดเวลาให้ ทา่ นนานกว่าเพื่อยื่นขอการพิจารณาทบทวนของ IC

For more information about requesting a
review see FOI Fact Sheet 12 — Freedom
of Information: your review rights

สาหรับข้ อมูลมากกว่าในการขอการพิจารณาทบทวน ดูได้ จาก
FOI Fact Sheet 12 — Freedom of
Information: your review rights

More information is also available on the
What happens to your IC review page.

มีข้อมูลมากกว่าอีกด้ วย จากหน้ า What happens to

your IC review
Further information

ข้ อมูลเพิ่มเติม

Further information can be obtained
through our enquiries line [enquiries line],
or on the FOI complaints [FOI complaints]
or privacy complaints [privacy complaints]
pages.

ข้ อมูลเพิ่มเติมหาได้ จาก enquiries line [สายสอบถาม]
ของเรา หรือจากหน้ า FOI complaints [คาร้ องเรียนต่อ
FOI] หรือ privacy complaints
[คาร้ องเรียนความเป็ นส่วนตัว]

Guidance for agencies about IC reviews is
available in the FOI guidelines and FOI
resources sections of this site.

คาแนะนาสาหรับหน่วยงานเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนของ IC
หาได้ จากส่วนที่เกี่ยวกับ FOI guidelines และ FOI
resources ของไซต์นี ้

