
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อให้  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในการรับรองสิทธิของประชาชน  ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
และข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนใดของสภาวิศวกร  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  ข้อมูล  หรือสิ่งใด ๆ  

ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสภาวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ  ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต  

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม  ฝ่ายการเงิน  บัญชี  
งบประมาณ  และการพัสดุ  ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หรือหน่วยงานอ่ืนที่สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้น  
หรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิศวกรรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นายกสภาวิศวกรมีอํานาจวินิจฉัย

ส่ังการตามที่เห็นสมควร 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยเลขาธิการสภาวิศวกรเป็นประธาน  หัวหน้าสํานัก  
หัวหน้าฝ่าย  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน  ๒  คน  เป็นกรรมการ   

ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  

และการบรกิารข้อมูลข่าวสาร 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ  และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารใดจะเปิดเผยได้หรือไม่ 
(๔) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร   

และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรกับส่วนราชการและเอกชน 
(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการ

ตามระเบียบนี้ 
(๖) แต่งตั้งคณะทํางานหรือให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาวิศวกรคนหนึ่งคนใดปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่นายกสภาวิศวกรหรือคณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมาย 
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ ในที่ประชุม  ให้กรรมการที่มาประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๙ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกรก่อน 

จึงจะดําเนินการตามมตินั้นได้ 

หมวด  ๒ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น  อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของสํานักงาน  
สภาวิศวกร  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกรไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า   
หรือขอสําเนา  ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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หมวด  ๓ 
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

 

 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  กฎหมายอ่ืนและระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกร  ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
(๓) ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
การจัดแยกข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลของราชการด้วยว่า  เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยมิได้หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคําส่ัง 
มิให้เปิดเผยก็ได้ 

ให้หน่วยงานจัดส่งสําเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ค้นคว้า  หรือขอสําเนา 

ให้หน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประสานงานในการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้อง 
ส่งให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง 

ให้หน่วยงานจัดทําบัญชีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ให้พร้อมในการที่จะพิจารณาสั่งเปิดเผย  เม่ือมีผู้ใดยื่นคําขอข้อมูล
ข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การขอตรวจดู  การขอข้อมูลข่าวสาร  และการอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทําสมุดทะเบียนสําหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
ที่ตั้งแสดงไว้  เพื่อเป็นหลักฐานของสภาวิศวกร 

ข้อ ๑๔ การขอสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคํารับรองถูกต้อง  ให้ยื่น
คําขอเป็นหนังสือตามแบบที่สภาวิศวกรกําหนด  หรือเขียนขึ้นเองโดยให้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 
ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร  ทั้งนี้  การยื่นคําขอหรือหนังสือดังกล่าวอาจยื่นด้วยตนเอง 
ต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบว่า  ข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานใด  หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกรเป็นผู้อนญุาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  
พร้อมทั้งระบุวัน  เดือน  ปี  ให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ให้รับรองตามจํานวนที่ผู้ยื่นขอขอให้รับรอง 

ข้อ ๑๕ ในกรณีขอตรวจดู  ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอ่ืน  
ซ่ึงอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักหรือฝ่ายใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเสนอเรื่องไปยัง
สํานักหรือฝ่ายนั้น  และให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและลงนามในสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศวกร  หรือเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีคําส่ังมิให้เปิดเผย 

ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําร้องขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
หรือไม่  ให้หัวหน้าสํานักหรือฝ่ายเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ขอ้ ๑๖ กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอนั้นกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด   
ให้หน่วยงานนั้นแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยมิชักช้า  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้านภายในเวลา 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ข้อ ๑๗ กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอใด  ให้แจ้งคําส่ัง
พร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบ  พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําส่ัง   
ไม่อนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ด้วย 

ข้อ ๑๘ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ให้หน่วยงานดําเนินการให้บริการโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ  ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงาน
พิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบคณะกรรมการ  
สภาวิศวกรว่าด้วยการรักษาความลับของสํานักงานสภาวิศวกร  หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  หรือตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารใด  หากมีกฎหมาย  ระเบียบอ่ืน  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด   
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ  การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เผยแพร่หรือจําหน่ายให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  
สภาวิศวกรกําหนด 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทําสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด   

หมวด  ๕ 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

ข้อ ๒๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคําขอให้หน่วยงานดําเนินการภายในกําหนด
ระยะเวลาดังนี้ 

(๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี 
คํารับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงาน  
ให้หน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๓) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวัน  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายในสิบห้าวัน  รวมทั้งแจ้งกําหนดเวลาที่จะดําเนินการ 
แล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย 

หมวด  ๖ 
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 

 

 

ข้อ ๒๔ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร  ตั้งอยู่ที่  ๔๘๗/๑  อาคาร  วสท .  ชั้น  ๒   
ซอยรามคําแหง  ๓๙  (เทพลีลา)  ถนนรามคําแหง  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  
๑๐๓๑๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒  ๙๓๕  ๖๘๖๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 


