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ระเบียบกรมปศุสัตว
วาดวยขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตววาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
เพื่ อ การจั ด ระบบ การขอ การอนุ ญ าตและการบริก ารข อมู ล ข า วสารของราชการ ที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว ใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงองคประกอบ
คณะกรรมการใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางใหมภายในกรมปศุสัตว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข อ ๔ แห งประกาศคณะกรรมการขอ มูล ขา วสารของราชการ ลงวั น ที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ประกอบมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิ จการบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมปศุ สั ตว จึ งออกระเบี ยบเกี่ ยวกั บข อมู ลข าวสารราชการของ
กรมปศุสัตว ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตววาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดของกรมปศุสัตวในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนยขอมูลขาวสารและหนวยงานในสังกัด
ของกรมปศุสัตว
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“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ไดแก สํานัก กอง และ
ศูนย สถานี ที่มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดกรมปศุสัตว ทั้งราชการสวนกลางและราชการสวนกลางที่มี
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค
“หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสารและสถานที่บริการ
ขอมูลขาวสารของหนวยงานในสังกัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมปศุสัตวรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมปศุสัตว
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตวตามวรรคแรกใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการกรมปศุสัตว”
ซึ่งประกอบดวย
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว ที่อธิบดีมอบหมาย
ประธานคณะกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
กรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
กรรมการ
(๘) ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
กรรมการ
(๙) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๑ - ๙
กรรมการ
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(๑๐) เลขานุการกรม
กรรมการ
(๑๑) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรรมการ
(๑๒) ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๑๓) ผูอํานวยการกองบํารุงพันธุสัตว
กรรมการ
(๑๔) ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
(๑๕) ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
กรรมการ
(๑๖) ผูอํานวยการกองอาหารสัตว
กรรมการ
(๑๗) หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
(๑๘) หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
(๑๙) ผูอาํ นวยการกองนิติการ
กรรมการ
(๒๐) หัวหนากลุมคดี ๑ กองนิติการ
กรรมการและเลขานุการ
(๒๑) นิติกร กลุมคดี ๑ กองนิติการ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑหรือมาตรการเกี่ยวกับ การจัดระบบขอมูลขาวสาร การขอ
ขอมูลขาวสารและการอนุญาต และการบริการขอมูลขาวสาร
(๒) กําหนดประเภทของขอมูลขาวสารที่ควรจัดเก็บ หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร หรื อหนวยงานอื่น ของรัฐ ที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายวา ดวยขอมู ล
ขาวสารของราชการ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยคําขอขอมูลขาวสาร ตามขอ ๑๘ วรรคสอง
(๔) พิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๖) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย
ขอ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ ใหนําความในขอ ๑๐ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแตงตั้งโดยอนุโลม
หมวด ๒
หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๒ ให จั ด ตั้ง สถานที่ บ ริ การข อมู ล ข าวสารในหน วยงานที่ ใ ห บ ริก ารขอ มู ล ขา วสาร
เพื่อใหบริการประชาชน ดังนี้
(๑) ศูนยขอมูลขาวสารของกรมปศุสัตว ตั้งอยูที่หองสมุดกรมปศุสัตว ตึกวิจิตรพาหนการ
ชั้น ๑ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย
๑๐๔๐๐ หมายเลขติดตอ ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ตอ ๕๐๐๔
(๒) สถานที่ใ หบริการขอมูลขาวสารภายในหนวยงานในสังกัด ที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของหนวยงานนั้น
ขอ ๑๓ ใหหัวหนาหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสารดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่ สําหรับใหบริการข อมูลขาวสาร เพื่ อ ใหประชาชนสามารถเขา ตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
(๒) จัดเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารไวเปนการ
เฉพาะ
(๓) จัดทําปายชื่อศูนยขอมูลขาวสาร หรือชื่อสถานที่ใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ในสังกัด ที่เขาใจงายและมองเห็นไดโดยชัดเจน
หมวด ๓
การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร จัดระบบขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน
ตรวจดูตามประเภทของขอมูลขาวสาร ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ดังนี้
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(๑) ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
(๓) ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(๔) ขอมูลขาวสารประวัติศาสตร
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงรายงานพรอมขอมูลขาวสาร
ที่ไดดําเนินการดังกลาว มายังกรมปศุสัตวเพื่อจัดเก็บไวที่ศนู ยขอมูลขาวสารของกรมปศุสัตว
ขอ ๑๕ ใหหัวหนาหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสารดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานในการดําเนินการตาม
ขอ ๑๔ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบันอยูเสมอ
(๒) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารโดยใหมีรายละเอียดเพียงพอ ที่ประชาชนสามารถคนหาขอมูล
ขาวสารไดโดยสะดวก
(๓) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติการใหบริการขอมูลขาวสาร
(๔) จัดทําแผนปายแสดงขั้นตอนการขอรับขอมูลขาวสาร
(๕) จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน
หมวด ๔
การเขาใชบริการตรวจดูขอมูลขาวสาร และการขอคัดสําเนาขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๖ ผู ใ ดประสงค จ ะตรวจดู ข อ มู ล ข า วสาร สามารถเข า ตรวจดู ไ ด ณ หน ว ยงาน
ที่ใหบริการขอมูลขาวสารตามขอ ๑๒ ในเวลาทําการของหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอคัดสําเนาขอมูลขาวสาร ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร โดยใหระบุประเภทของขอมูลขาวสารที่ตองการ ในลักษณะที่อาจ
เขาใจไดตามสมควร และชําระคาธรรมเนียมตามขอ ๒๔
แบบคําขอขอมูลขาวสารตามวรรคแรก ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตามขอ ๑๗ ตรวจสอบวาขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น
เปนขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของตน หรือของหนวยงาน
ในสังกัดอื่น และใหดําเนินการดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง
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๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

(๑) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแ ลของหนวยงานของตน
ใหเสนอเรื่องตอหัวหนาหนวยงานที่ใ หบริการขอมูลขาวสาร หรือผูซึ่งหัวหนาหนวยงานที่ใหบริการ
ขอมูลขาวสารมอบหมาย เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหเปดเผย เวนแตขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลขาวสารที่
ไมอาจเปดเผยไดตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ในกรณีที่ขอมูลขาวสารอยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหนวยงานอื่นให
เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และประสานงานไปยังหนวยงานดังกลาว เพื่อดําเนินการใหบุคคลผูมีอํานาจ
อนุญาตพิจารณา
ในกรณี ที่ ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตตาม (๑) และ (๒) ไม อ าจวิ นิ จ ฉั ย ได วา ข อ มู ล ข า วสารใด
เปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็น ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตอไป
ขอ ๑๙ กรณีผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๑๘ (๑), (๒) และคณะกรรมการตามขอ ๑๘
วรรคสอง มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใด ใหแจงคําสั่งพรอมเหตุผลใหผูยื่นขอทราบ
พร อ มทั้ ง แจ ง ให ผู ยื่ น ขอทราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละระยะเวลาในการอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตดั ง กล า ว
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
ขอ ๒๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น หากจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใด
ใหหัวหนาหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร หรือผูซึ่งหัวหนาหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
มอบหมายนั้น แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบโดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคาน ซึ่งตองไมนอยกวา
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ ๒๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร ตองถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลอยาง
เครงครัด
ขอ ๒๒ ขอมูลขา วสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่ น หรือมติคณะรัฐ มนตรีกํ าหนดวิ ธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารนั้นไวเปนพิเศษ การขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
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หมวด ๕
การใหบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ๒๓ ใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร ดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารภายใน
วันทําการนั้น ถาไมอาจดําเนินการภายในวันทําการนั้นได ใหแจงกําหนดวันและเวลาเพื่อใหผูยื่นคําขอ
มารับ แตตองไมเกินสิบหาวันทําการในกรณีที่มีเหตุจําเปนอาจขยายระยะเวลาออกไปได แตตองไมเกิน
สามสิบวันทําการ
การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ใหขาราชการตั้งแต
ระดั บ ๓ ขึ้น ไป ซึ่ง รับผิ ดชอบข อมูล ขา วสารนั้น เปน ผูรั บรองโดยลงลายมือ ชื่อ พรอมทั้งชื่ อตั ว
ชื่อสกุล และตําแหนง ตลอดจนวัน เดือน ป ใหชัดเจน
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร เรียกคาธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร
อัตราคาธรรมเนียม ตามวรรคแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมปศุสัตวกําหนด
หมวด ๖
การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ของราชการสวนภูมิภาค
ขอ ๒๕ ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ถือปฏิบัติไมต่ํากวาเกณฑ
การใหบริการตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว

