
 หนา   ๕๔ 
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ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เร่ือง  การกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา  ๙  (๘)   
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

 

ตามที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและองคกรภาคีไดขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ใชอํานาจตามมาตรา  ๙  (๘)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ออกประกาศ
กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีไวเพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดตามมาตรา  ๙  (๘)  ตามหนังสือของสถาบันส่ิงแวดลอมไทย  
ฉบับลงวันที่  ๑๘  กันยายน   ๒๕๕๑  และเอกสารขอเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ  นั้น 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาขอเสนอดังกลาวประกอบกับความคิดเห็น
ของหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของแลว   เห็นควรกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ  ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทํา  จัดใหมี  หรือที่มีอยูในความครอบครองดูแล  ตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานภายใตกฎหมาย  อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศตามบัญชีแนบทายประกาศ  
และหรือภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังหนวยงาน  ดังตอไปนี้  เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา  ๙  (๘)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

๑. รายงานและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  สุขภาพ  และสังคม 
ในแตละข้ันตอนการดําเนินการ  รวมทั้งรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในสวนที่เกี่ยวของ  
และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานดังกลาวดวย 

๒. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  
สุขภาพ  และสังคม  รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวของกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม   
และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ 

๓. รายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลและปริมาณการปลอยสารมลพิษสูส่ิงแวดลอม  และรายงาน
ผลกระทบที่เกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ 
การจัดทํารายงานหรือรายงานผลกระทบแลวแตกรณี 
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๔. รายงานสถานการณและหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบมลพิษ  สารพิษ  
วัตถุอันตรายและหรือคุณภาพส่ิงแวดลอม  รวมทั้งขอมูลหรือรายงานที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพ 
หรือผลกระทบตอสุขภาพ  ที่เกิดจากมลพิษ  สารพิษ  วัตถุอันตราย  และหรือคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๕. รายงานการศึกษาวิจัยหรือการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปนเปอนของสารพิษในพืช
และหรืออาหารที่ผลิตจากพืช  และผลกระทบที่เกี่ยวของ  รวมทั้งรายงานการตรวจสอบหรือรายงาน
ผลกระทบของการใชสารเคมีในการเกษตรที่มีตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

๖. รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปนเปอนของสารพิษในสภาพแวดลอมตาง ๆ  
โดยเฉพาะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เกี่ยวของ 

๗. รายงานผลกระทบและหรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอมูลการเฝาระวังและหรือ
ขอมูลขาวสารอื่น  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพ  อาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดลอม 

๘. รายงานการศึกษาหรือการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมดวย 

๙. รายงานการตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ  รวมทั้งผลการดําเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตามกฎหมายหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวสําหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ  เชน  รายงานผลการตรวจสอบ 
การบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม  หรือรายงานการตรวจสอบอื่นที่มีลักษณะเปนทํานองเดียวกัน 

๑๐. รายงานที่เกี่ยวของกับการจัดวางหรือจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในแตละระดับ  
รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายดังกลาว  โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอม  สุขภาพและสังคม 

๑๑. สัญญา  สัมปทาน  ใบอนุญาต  ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการหรือการดําเนินการที่มีผล
หรืออาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สุขภาพและหรือสังคม  รวมทั้งสัญญา  สัมปทาน  และหรือ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติดวย 

๑๒. กรอบการเจรจา  รางความตกลง  และหรือขอตกลงระหวางประเทศ  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  รวมทั้งกรอบการเจรจา  รางความตกลง  และหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และรวมตลอดถึงผลการดําเนินการ 
ตามพันธกรณทีี่เกี่ยวของดวย 
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๑๓. นโยบาย   แผนงาน   โครงการ   และงบประมาณที่ เกี่ยวของกับการดําเนินการ 
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

๑๔. รายงานการประชุมและมติที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  รวมทั้งผลกระทบตอ
สังคม  ของคณะกรรมการที่แตงต้ังหรือจัดใหมีข้ึนตามกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

๑๕. ขอมูลขาวสารและหรือรายงานที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

๑๖. ขอมูลขาวสารอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งขอมูลในเชิงสถิติ  แผนที่  และอื่น ๆ   
ในการดําเนินการเพื่อจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาว  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดใหมี

ขอมูลขาวสารและดัชนีสําหรับการสืบคน  ทั้งในรูปแบบหนังสือ  เอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได  ณ  สถานที่ที่หนวยงานของรัฐกําหนดตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และหรือโดยชองทางการเผยแพรขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ของแตละหนวยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่
มีประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สาทิตย  วงศหนองเตย 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 



บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง  การกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

เปนขอมูลขาวสารที่ตองจดัไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘)   
แหงพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     

ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดทํา จัดใหมี หรือท่ีมีอยูในความครอบครองดูแลตามอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานตามกฎหมาย อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
ดังตอไปนี้ เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวเพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดตาม
มาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑.๓ พระราชบัญญัตกิารนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๔ พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑.๕ พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๖ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๗ พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๘ พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิม่เติม 
๑.๙ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๐ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๑ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๒ พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑.๑๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๔ พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๕ พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๖ พระราชบัญญัตกิกัพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๗ พระราชบัญญัตคิุมครองพนัธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๑๘ พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๑๙ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๐ พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



- ๒ - 
 
 
๑.๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๓ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๔ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๕ พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑.๒๖ พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑.๒๗ พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๘ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕   และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๒๙ พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๓๐ พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๓๑ พระราชบัญญัตกิารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๓๒ พระราชบัญญัตกิารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๑.๓๓ พระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 
๑.๓๔ พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
๒.๑ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ 
๒.๒ สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพนัธุกรรมพชืเพ่ืออาหารและการเกษตร 
๒.๓ อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคล่ือนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน 
๒.๔ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒.๕ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.๖ อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
๒.๗ อนุสัญญาคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตขิองโลก 
๒.๘ อนุสัญญารอตเตอดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลขาวสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี 
            อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนดิในการคาระหวางประเทศ 
๒.๙ อนุสัญญากรุงสต็อกโฮลมวาดวยสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน 
๒.๑๐ พิธีสารคารตาเฮนา 
๒.๑๑ พิธีสารเกียวโต 

     
 


