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ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง การกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘)
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและองคกรภาคีไดขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ใชอํานาจตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกประกาศ
กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีไวเพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) ตามหนังสือของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๑ และเอกสารขอ เสนอข อ มู ล ขา วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
และสุขภาพ นั้น
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาขอเสนอดังกลาวประกอบกับความคิดเห็น
ของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งแล ว เห็ น ควรกํ า หนดให ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
และสุขภาพ ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทํา จัดใหมี หรือที่มีอยูในความครอบครองดูแล ตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานภายใตกฎหมาย อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศตามบัญชีแ นบทายประกาศ
และหรือภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหนวยงาน ดังตอไปนี้ เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. รายงานและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคม
ในแตละขั้นตอนการดําเนินการ รวมทั้งรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในสวนที่เกี่ยวของ
และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานดังกลาวดวย
๒. รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
สุขภาพ และสังคม รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวของกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
๓. รายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลและปริมาณการปลอยสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม และรายงาน
ผลกระทบที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การจัดทํารายงานหรือรายงานผลกระทบแลวแตกรณี
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๔. รายงานสถานการณและหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบมลพิษ สารพิษ
วัตถุอันตรายและหรือคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลหรือรายงานที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพ
หรือผลกระทบตอสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษ สารพิษ วัตถุอันตราย และหรือคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. รายงานการศึกษาวิจัยหรือการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปนเปอนของสารพิษในพืช
และหรืออาหารที่ผลิตจากพืช และผลกระทบที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบหรือรายงาน
ผลกระทบของการใชสารเคมีในการเกษตรที่มีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
๖. รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปนเปอนของสารพิษในสภาพแวดลอมตาง ๆ
โดยเฉพาะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เกี่ยวของ
๗. รายงานผลกระทบและหรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอมูลการเฝาระวังและหรือ
ขอมูลขาวสารอื่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับสภาวะสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
๘. รายงานการศึกษาหรือการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้ ง
รายงานผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมดวย
๙. รายงานการตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานที่ มี ห รื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
และสุขภาพ รวมทั้งผลการดําเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ เชน รายงานผลการตรวจสอบ
การบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรือรายงานการตรวจสอบอื่นที่มีลักษณะเปนทํานองเดียวกัน
๑๐. รายงานที่เกี่ยวของกับการจัดวางหรือจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในแตละระดับ
รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายดังกลาว โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม
๑๑. สัญญา สัมปทาน ใบอนุญาต ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการหรือการดําเนินการที่มีผล
หรืออาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและหรือสังคม รวมทั้งสัญญา สัมปทาน และหรือ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติดวย
๑๒. กรอบการเจรจา รางความตกลง และหรือขอตกลงระหวางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งกรอบการเจรจา รางความตกลง และหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และรวมตลอดถึงผลการดําเนินการ
ตามพันธกรณีที่เกี่ยวของดวย
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๑๓. นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
๑๔. รายงานการประชุมและมติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบตอ
สังคม ของคณะกรรมการที่แตงตั้งหรือจัดใหมีขึ้นตามกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
๑๕. ขอมูลขาวสารและหรือรายงานที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
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 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สาทิตย วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง การกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘)
แหงพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทํา จัดใหมี หรือที่มีอยูในความครอบครองดูแลตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานตามกฎหมาย อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ดังตอไปนี้ เปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวเพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดตาม
มาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๓ พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๕ พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๖ พระราชบัญญัติพฒ
ั นาที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๗ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๘ พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิม่ เติม
๑.๙ พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๐ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๑ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๒ พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๑๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๔ พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๕ พระราชบัญญัติพนั ธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๖ พระราชบัญญัตกิ กั พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๗ พระราชบัญญัตคิ ุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑๘ พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๑๙ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๐ พระราชบัญญัติปโ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

-๒-

๑.๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๓ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๔ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๕ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๒๖ พระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
๑.๒๗ พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๘ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒๙ พระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓๐ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓๑ พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓๒ พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓๓ พระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓๔ พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสิง่ แวดลอมและสุขภาพ
๒.๑ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ
๒.๒ สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
๒.๓ อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน
๒.๔ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
๒.๕ อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.๖ อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา
๒.๗ อนุสัญญาคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
๒.๘ อนุสัญญารอตเตอดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลขาวสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ
๒.๙ อนุสัญญากรุงสต็อกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
๒.๑๐ พิธีสารคารตาเฮนา
๒.๑๑ พิธีสารเกียวโต

