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คํานํา 
 

 สหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในพ.ศ. 2535 ซึ่งประชาคมโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยได้ลงนามใน “ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” โดยหลักการข้อที่ 10 ของปฏิญญานี้ ระบุว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม
จะทําได้ดีที่สุดเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ และรัฐจะต้องส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร   
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และเข้าถึงกระบวนการทางปกครองและกฎหมาย รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติได้ร่วมกนัยืนยันในหลักการข้อที่ 10 นี้อีกครั้ง ในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ.ศ. 2545  
 
 แม้ว่าประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารหลายฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 6), พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 (มาตรา 58, 59), พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (มาตรา 10) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 
56, 57) แต่ผลงานวิจัยของเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 1 ซึ่งประเมินสถานการณ์ประเทศไทยในปี 2544, 2548 และ 
2549 ที่ผ่านมา ได้พบว่าในทางปฏิบัติ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2  ในขอบเขตที่จํากัดมาก 

                                                 
1 เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  (TAI Thailand) ประกอบด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาและประเมินธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา มาบตาพุด (พ.ศ. 2550 - 2551) ยังได้รับความร่วมมือในการ
ร่วมประเมินจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาทนายความ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และนักวิชาการอิสระอีกด้วย   
 
2 “ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”  ในเบื้องต้น มีความหมายครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(1) สถานะขององค์ประกอบต่างๆทางสิ่งแวดล้อม (เช่น น้ํา อากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  ฯลฯ) 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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(เช่น ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลมลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตน) และ
ถึงแม้ว่า พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จะได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไว้เป็นการทั่วไปใน
มาตรา 6 แต่มิได้กําหนดกลไกการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าว จึงทําให้ไม่สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ  
 
 สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย และเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยว่า ควรกําหนดให้ 
“ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” เป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กลไกนี้ในการคุ้มครองสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลตามกฎหมายได้อย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิผลมากขึ้น  

 
เอกสารที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ เป็นผลผลิตอันเกิดจากงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                                                                                                                                                                  
(2) มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น การออกใบอนุญาตการใช้น้ํา) 
(3) การประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เช่น รายงานสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น) 
(4) ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างระดับมลพิษและสุขภาพประชาชน 
(5) ข้อมูลที่แสดงถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  

หมายเหตุ: ความหมายข้อ (1) - (4) มาจาก guidelines ตัวชี้วัดในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (www.accessinitative.org) และข้อ (5) มาจาก
มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
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ของราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีอีก 32 องค์กรร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปิด
โอกาสให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมจากภาคสว่นต่างๆ ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสาธารณชน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรภาคีได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
เหล่านี้ เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เมื่อวันที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 และ กขร. ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 อนุมัติหลักการในการกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็น
ข้อมูลข่าวสารทีต่้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย ในนามผูป้ระสานงานเครือขา่ยธรรมาภิบาลสิง่แวดลอ้มประเทศไทย ขอขอบคณุผู้เข้าร่วมสัมมนา และองค์กร

ภาคีทุกองค์กรในความร่วมมืออันดใีนการจัดทําข้อเสนอเหล่านี้ ขอขอบคณุกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในความร่วมมือ การเอื้อเฟื้อ
สถานที่จัดสัมมนา และการชว่ยสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดสัมมนา และขอขอบคุณมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) และ Swedish 
Environmental Secretariat for Asia (SENSA) ในการร่วมสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดสัมมนา และจัดพิมพ์เอกสารนี้  

 
 

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 
ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ประเภทข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเห็นต่างจากองค์กรภาคีอื่นๆ 73 
สําเนาจดหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 76 

  
ภาคผนวก 77 - 108 

ภาคผนวก  ก    หนังสือนําส่งข้อเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 

78 

ภาคผนวก ข     กําหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม                
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

79 

ภาคผนวก ค     ภาพบรรยากาศงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 86 
ภาคผนวก ง     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ความเปนมาของการจดัทาํขอเสนอ  

ประเภทขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสขุภาพที่ควรจดัไวใหประชาชนตรวจดไูดตามมาตรา 9 (8)  

แหงพระราชบญัญตัิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
 รายละเอียด 

พ.ศ. 2535 สหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ซึ่งประชาคมโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยได้มีความข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาบนพื้นฐานแนวความคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และได้มีการลงนาม
ใน “ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาดังกล่าว หลักการข้อที่ 
10 ของปฏิญญานี้ ระบุว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมจะทําได้ดีที่สุดเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ และรัฐ
จะต้องส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และเข้าถึงกระบวนการทางปกครองและกฎหมาย รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย 

พ.ศ. 2535 - 2550 ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารหลายฉบับตามลําดับ ได้แก่  พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 6), พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มาตรา 58, 59), พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (มาตรา 
10) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 56, 57)  

พ.ศ. 2544, 2548 
และ 2549 

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย (TAI Thailand) ประกอบด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบัน
พระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงาน
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 รายละเอียด 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมวิจัยเพื่อประเมินธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2544  ปี 2548 และปี 2549  รวม 3 รอบ มีข้อค้นพบประการหนึ่งว่า พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  มิได้บัญญัติเรื่องการเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่ระบุถึงข้อมูลข่าวสารไว้เป็นการทั่วไปในมาตรา 6 
เท่านั้น อีกทั้งมิได้กําหนดกลไกสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด จึงทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอยู่ในขอบเขตที่จํากัดมาก ต่างกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 9 ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ตามประเภทข้อมูลที่กฎหมายกําหนด  
 
เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ จึงมีข้อเสนอจากการวิจัยว่าควรเสนอให้ “ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” เป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยตาม มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กลไกนี้ในการคุ้มครองสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับประชาชน 

22 มกราคม 2550 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วยความร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “มิติสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญใหม่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวน 60 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจาก
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 รายละเอียด 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และสถาบันการศึกษา ในประเด็น พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการควร
พิจารณากําหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องวางไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

8 พฤษภาคม 2551 เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยจัดประชุมหารือกับผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงาน/บุคคลที่
สนใจ รวมประมาณ 15 คน เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง “การผลักดันการใช้มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยไม่
ต้องร้องขอ” ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันให้ 1) เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งไปยัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อทราบถึงการผลักดันในเรื่องดังกล่าว 2) ควรจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดู และ 3) จัดทําข้อเสนอ ส่งไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อพิจารณา 

12 มิถุนายน 2551 
 
 

24 มิถุนายน 2551 

ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมการจัดสัมมนา อาทิ การประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภาคีร่วมจัดสัมมนา การจัดทําแผนการดําเนินงาน และยกร่างกําหนดการจัดสัมมนา   
 
ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาครัง้ที ่2 เพื่อติดตามความก้าวหนา้ของการเตรียมงานสัมมนา 
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 รายละเอียด 
9 กรกฎาคม 2551 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคี
ร่วมจัดอีก 32 องค์กร ร่วมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การสัมมนาประกอบด้วยการอภิปราย และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พลังงาน 
อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน  กลุ่มที่ 2 เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และอาหาร กลุ่มที่ 3 ผังเมือง  
กลุ่มที่ 4 ความตกลงระหว่างประเทศ และกลุ่มที่ 5 การแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจาก
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีจํานวนรวมประมาณ 270 คน  ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ  

11  สิงหาคม 2551 
26  สิงหาคม 2551 

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอจากสัมมนาที่ควรเสนอเป็น มาตรา 9 (8) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลําดับ 
โดยมีผู้แทนองค์กรภาคีเข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 25 คน และมีแนวทางการพิจารณาข้อเสนอ ดังนี้ 
1)   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอและเหตุผลประกอบ 
2) เป็นประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 



การเขาถึงขอมลูขาวสารของประชาชน 

ประเภทของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ควรจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3) เป็นประเภทข้อมูลที่สําคัญ หาได้ยาก หรือ เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไป เพราะหน่วยงานเปิดเผยอยู่แล้ว 
สามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้ 
4)  เป็นประเภทข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจัดทําไว้อยู่แล้ว หรือ เป็นข้อมูลที่ต้องจัดทําขึ้นใหม่เพราะไม่เคยทํามา
ก่อน หรือทําแต่ไม่สม่ําเสมอ 
5) เป็นประเภทข้อมูลที่เข้าข่ายมาตราอื่นๆ ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เช่น มาตรา 7 
มาตรา 9 (วงเล็บ 1-7)  มาตรา 11, 14, 15 และ 23  เป็นต้น  หรือ ควรเข้าข่ายมาตรา 9 (8) 
 
ผลจากการประชุมหารือ ได้ข้อสรุปว่า มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรนําเสนอคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลที่ควรจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีจํานวน 6 ประเภท  (เช่น รายงานและข้อมูลที่จัดทําขึ้นตามกรอบกฎหมาย 
รายงานการประชุม เป็นต้น) 

18 กันยายน 2551 องค์กรภาคีโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดส่งข้อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
10 กุมภาพันธ์ 2552 ประชุมคณะอนกุรรมการตอบข้อหารือและวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ใน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อศึกษาและพิจารณาข้อเสนอประเภทข้อมลู
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ไปกําหนดเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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16 กุมภาพันธ์ 2552 

 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 1/2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการในการ
กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  แต่กรณีที่เกี่ยวกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศและข้อมูลที่เปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะต้องมีการกําหนด
รายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมทั้งสอบถามความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือฯ นําไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง 

 
 

 




