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ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ประกอบมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมปศุ สั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งอื่นใดของกรมปศุสัตว์ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานในสังกัด
ของกรมปศุสัตว์
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์
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“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สํานัก กอง
และศูนย์ สถานี ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมปศุสัตว์ ทั้งราชการส่วนกลางและราชการส่วนกลาง
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
“หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถานที่บริการ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามวรรคแรกให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์”
ซึ่งประกอบด้วย
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่อธิบดีมอบหมาย
ประธานคณะกรรมการ
(๒) เลขานุการกรม
กรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
กรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กรรมการ
กรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(๖) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
กรรมการ
(๗) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
กรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
กรรมการ
(๙) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์
กรรมการ
(๑๐) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
กรรมการ
(๑๑) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรรมการ
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(๑๒) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กรรมการ
(๑๓) ผู้อํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
(๑๔) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
(๑๕) ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๑๖) ผู้อํานวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรรมการ
(๑๗) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
(๑๘) ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙
กรรมการ
(๑๙) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
กรรมการ
(๒๐) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๒๑) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
(๒๒) หัวหน้ากลุ่มคดี ๑ สํานักกฎหมาย
กรรมการและเลขานุการ
(๒๓) นิติกร กลุ่มคดี ๑ สํานักกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ ห รื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(๒) กําหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยคําขอข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๘ วรรคสอง
(๔) พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๖) ดําเนินงานอื่นใดตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย
ข้อ ๑๐ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ให้นําความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง โดยอนุโลม
หมวด ๒
หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๒ ให้ จั ด ตั้ ง สถานที่ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารในหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เพื่อให้บริการประชาชน ดังนี้
(๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดกรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ
ชั้น ๑ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
หมายเลขติดต่อ ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๕๐๐๔
(๒) สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารภายในหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของหน่วยงานนั้น
ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่สําหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยสะดวก
(๒) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) จัดทําป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือชื่อสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ในสังกัดที่เข้าใจง่ายและมองเห็นได้โดยชัดเจน
หมวด ๓
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
ตรวจดูตามประเภทของข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
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(๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(๔) ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานพร้อมข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้ดําเนินการดังกล่าว มายังกรมปศุสัตว์เพื่อจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์
ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานในการดําเนินการ
ตามข้อ ๑๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๒) จั ด ทํ า ดั ช นี ข้ อ มู ล ข่ า วสารโดยให้ มี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอ ที่ ป ระชาชนสามารถค้ น หา
ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
(๓) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(๔) จัดทําแผ่นป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร
(๕) จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
หมวด ๔
การเข้าใช้บริการตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และการขอคัดสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะตรวจดูข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าตรวจดูได้ ณ หน่วยงานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ ในเวลาทําการของหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอคัดสําเนาข้อมูลข่าวสาร ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยให้ระบุประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามสมควร และชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๔
แบบคําขอข้อมูลข่าวสารตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคําขอตามข้อ ๑๗ ตรวจสอบว่าข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้น
เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน หรือของหน่วยงาน
ในสังกัดอื่น และให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน
ให้เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารมอบหมาย เพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้เปิดเผย เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจ
เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(๒) ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอยู่ ใ นความครอบครอง หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของหน่ ว ยงานอื่ น
ให้เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา และประสานงานไปยังหน่วยงานดังกล่าว เพื่อดําเนินการให้บุคคลผู้มีอํานาจ
อนุญาตพิจารณา
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตาม (๑) และ (๒) ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๑๙ กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ วรรคสอง
มีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใด ให้แจ้งคําสั่งพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบพร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น
ข้อ ๒๐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้น หากจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มอบหมายนั้น แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้าน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๒๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ต้องถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒๒ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่นหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
หมวด ๕
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารภายใน
วันทําการนั้น ถ้าไม่อาจดําเนินการภายในวันทําการนั้นได้ ให้แจ้งกําหนดวันและเวลาเพื่อให้ผู้ยื่นคําขอมารับ
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันทําการ
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การจัดทําสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
และตําแหน่ง
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เรียกค่าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
อัตราค่าธรรมเนียม ตามวรรคแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กําหนด
หมวด ๖
การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ ถือปฏิบัติไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
การให้บริการตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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