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ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เร่ือง การกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดไูดตามมาตรา ๙ (๘) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 

   
 

ตามที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและองคกรภาคีไดขอใหคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการใชอํานาจตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกประกาศกําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนขอมูล
ขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวเพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) 
ตามหนังสือของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ และเอกสารขอเสนอ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ นั้น 

 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาขอเสนอดังกลาวประกอบกับ

ความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของแลว เห็นควรกําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ที่หนวยงานของรัฐตองจัดทํา จัดใหมี หรือที่มีอยูในความครอบครองดูแล 
ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานภายใตกฎหมาย อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศตามบัญชี
แนบทายประกาศและหรือภายใตกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดตั้งหนวยงาน ดังตอไปนี้ เปน
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๑.  รายงานและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ และสังคมในแตละข้ันตอนการดําเนินการ รวมทั้งรายงานการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในสวนที่เก่ียวของและขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการจัดทํารายงานดังกลาวดวย 

 
๒.  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และสังคม รวมทั้งรายงานที่เก่ียวของกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ 

 
๓.  รายงานที่เก่ียวของกับขอมูลและปริมาณการปลอยสารมลพิษสูส่ิงแวดลอม 

และรายงานผลกระทบที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งขอมูลขาวสารที่
เก่ียวของกับการจัดทํารายงานหรือรายงานผลกระทบ แลวแตกรณี 

 
๔.  รายงานสถานการณและหรือขอมูลที่เก่ียวของกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบ

มลพิษ สารพิษ วัตถุอันตรายและหรือคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมทั้งขอมูลหรือรายงานที่เก่ียวของ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หนา ๕๔/๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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กับสภาวะสุขภาพหรือผลกระทบตอสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษ สารพิษ วัตถุอันตราย และหรือ
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
๕.  รายงานการศึกษาวิจัยหรือการวิเคราะหเก่ียวกับระดับการปนเปอนของ

สารพิษในพืชและหรืออาหารที่ผลิตจากพืช และผลกระทบที่เก่ียวของ รวมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบหรือรายงานผลกระทบของการใชสารเคมีในการเกษตรที่มีตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 
๖ .   รายงานการศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับระดับการปนเปอนของสารพิษใน

สภาพแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งขอมูลขาวสาร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
๗.  รายงานผลกระทบและหรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอมูลการเฝา

ระวังและหรือขอมูลขาวสารอื่น โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับสภาวะสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

 
๘.  รายงานการศึกษาหรือการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดหรืออาจจะ

เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการที่เก่ียวของกับมาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมดวย 

 
๙.  รายงานการตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งผลการดําเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตามกฎหมายหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวสําหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ 
เชน รายงานผลการตรวจสอบการบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรือรายงานการ
ตรวจสอบอื่นที่มีลักษณะเปนทํานองเดียวกัน 

 
๑๐.  รายงานที่เก่ียวของกับการจัดวางหรือจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

ในแตละระดับ รวมทั้งขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการจัดทํารายดังกลาว โดยเฉพาะในสวนที่
เก่ียวของกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม 

 
๑๑.  สัญญา สัมปทาน ใบอนุญาต ในสวนที่ เ ก่ียวของกับกิจการหรือการ

ดําเนินการที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพและหรือสังคม รวมทั้งสัญญา 
สัมปทาน และหรือใบอนุญาตที่เก่ียวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ดวย 

 
๑๒.  กรอบการเจรจา รางความตกลง และหรือขอตกลงระหวางประเทศ ในสวน

ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้งกรอบการเจรจา รางความตกลง และหรือขอตกลง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการใชหรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และรวม
ตลอดถึงผลการดําเนินการตามพันธกรณีที่เก่ียวของดวย 

 
๑๓.  นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เก่ียวของกับการดําเนินการ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 
๑๔.  รายงานการประชุมและมติที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมทั้ง

ผลกระทบตอสังคม ของคณะกรรมการที่แตงตั้งหรือจัดใหมีข้ึนตามกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี 

 
๑๕.  ขอมูลขาวสารและหรือรายงานที่เก่ียวของกับผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 
๑๖.  ขอมูลขาวสารอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลในเชิงสถิติ แผนที่ และอ่ืน ๆ 
ในการดําเนินการเพื่อจัดใหมีขอมูลขาวสารดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการจัดใหมีขอมูลขาวสารและดัชนีสําหรับการสืบคน ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารและ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ประชาชนสามารถตรวจดูได ณ สถานที่ที่หนวยงานของรัฐกําหนดตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหรือโดยชองทางการ
เผยแพรขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงานตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีประกาศฉบับนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สาทิตย  วงศหนองเตย 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง การ
กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


