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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึง่ ผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้
ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควร กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทา
เมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ” หมายความว่า รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เทคโนโลยี มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามมาตรการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการผู้ชานาญการได้มมี ติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
แต่ไม่รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการหรือกิจการโดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียดอย่างอื่น
“รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
หรือกิจการ ที่ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการแล้ว
“การอนุ ญ าตให้ ดาเนิ น โครงการหรือกิจการ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจ
ตามกฎหมาย หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
หรือการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการหรือกิจการระบุวันที่ไว้ในหนังสืออนุญาตให้ผู้ดาเนินการ
ผู้ข ออนุ ญ าต ดาเนิ น การก่อ สร้าง ประกอบกิจ การโครงการหรือ กิ จการที่ ต้ องมี ก ารจั ด ท ารายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือวันที่หัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงวันที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการด้วย
“คณะกรรมการผู้ชานาญการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นการทั่วไป
และในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ หรือในเขตพื้นที่
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“มาตรการ” หมายความว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้านตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ หรือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
“บุคคลที่ ๓ (Third Party)” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ หรื อ เป็ น ผู้ ขึ้ น ทะเบี ย น
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการในการดาเนินโครงการหรือกิจการที่มีการจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ
ข้อ ๒ ให้ผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาต หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูล
ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกาหนด ต่อหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนินโครงการหรือกิจการอันเป็น
กิจกรรมหลักที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สานักงานของหน่วยงานของรัฐหรือ
(๒) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือ
กิจการของหน่วยงานของรัฐ โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชนตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะกรณีโครงการหรือกิจการ
ที่ไม่มีหน่วยงานซึ่งมีอานาจอนุญาตตามกฎหมาย
ข้อ ๓ ความถี่ และข้อยกเว้นในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๒
ให้เป็นไป ดังนี้
(๑) ในกรณี ค ณะกรรมการผู้ ชานาญการก าหนดระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการไว้
ปีละ 1 ครั้ง ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป
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(๒) ในกรณี ค ณะกรรมการผู้ ชานาญการก าหนดระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการไว้
๒ ครั้งต่อ ปี ให้ เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติต ามมาตรการของช่วงเดื อนมกราคมถึงเดื อนมิ ถุ นายน
ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
(๓) ในกรณีคณะกรรมการผู้ชานาญการไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการเอาไว้
ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตาม (๒)
(๔) ในกรณีโครงการหรือกิจการเริ่มต้นดาเนินการในช่วงระยะก่อสร้าง หรือช่วงระยะดาเนินการ
หรือช่วงเวลาตามที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๔.๑) กรณีมาตรการระบุช่วงเวลาในการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน
ให้ ต รวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มตามช่ ว งเวลาที่ ม าตรการก าหนด และหากพบว่า มี พ ารามิ เตอร์ใด
ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งตรวจวิเคราะห์มีค่าเกินค่าที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/
หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการและ/หรือเกินค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ตามที่กาหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
๔.๒) กรณี ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ตามข้ อ ๔.๑) ไม่ มี พ ารามิ เตอร์ใด
เกินค่าที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือกิจการ และ/หรือไม่มีพารามิเตอร์ใดเกินค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เลื่อนการเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการครั้งนั้นออกไปและเสนอผลการตรวจวัดที่ได้รวมไว้ในรายงานที่จะนาเสนอ
ในรอบถัด ไป ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยให้แยกส่วนให้ชัด เจนพร้อมกับให้ระบุเหตุผล
ของการดาเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย
๔.๓) กรณี ในมาตรการไม่ ได้ ระบุ ช่ วงเวลาการติ ด ตามตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมไว้
อย่ างชั ดเจนให้ เลื่ อ นการเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการครั้งนั้ น ออกไปและน าไปรวมไว้
ในรายงานที่ จะน าเสนอในรอบถัด ไปตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่ กรณี โดยให้ แยกส่วนให้ ชั ด เจน
พร้อมกับให้ระบุเหตุผลของการดาเนินการดังกล่าวประกอบไว้ในรายงานด้วย
(๕) ในกรณีไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ใน (๑) หรือ (๒) ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในวันสุดท้ายของรอบ
ที่ครบกาหนดเสนอรายงานแต่ละครั้ง พร้อมกับให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถเสนอรายงานได้
ภายในก าหนดซึ่ งเป็ นปั ญหาหรืออุ ปสรรคที่ เกิ ดจากการจั ดท ารายงานโดยให้ ถื อว่าเป็ นค าร้ องขอขยาย
ระยะเวลาในการเสนอรายงานและให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ ขยายระยะเวลาในการเสนอรายงาน
ดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวมีระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ประทับตราลงรับหนังสือไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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ข้อ ๔ ให้ ผู้ดาเนิน การ หรือผู้ขออนุญาต หัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการซึ่งมีรายละเอียด
ตามข้อ ๕ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์
ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด
ในจานวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
(๒) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกาหนดระยะเวลาในการเสนอรายงานสาหรับแต่ละ
ประเภทโครงการ ดังนี้
๒.๑) โครงการประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ามันและพลังงาน
ภายในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
๒.๒) โครงการประเภทคมนาคม เหมืองแร่และสารวจผลิต ปิโตรเลียม ภายในเดือน
สิงหาคมและเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
๒.๓) โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย และพัฒนาแหล่งน้าและเกษตรกรรม
ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปีถัดไป แล้วแต่กรณี
(๓) กรณี เจ้าของโครงการหรือกิจการมอบหมายให้บ ริษั ทที่ ป รึกษาเป็ น ผู้เสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการ ให้แสดงหนังสือมอบอานาจประกอบการเสนอรายงานด้วย
ข้อ ๕ การจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กาหนด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผู้ดาเนิ น การ ผู้ขออนุ ญ าต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่ งรับ ผิด ชอบโครงการหรือ
กิจการมีศักยภาพเพียงพอก็สามารถที่จะจัด ทารายงานผลการปฏิบัติต ามมาตรการของตนได้เองแต่
การวิเคราะห์ตัวอย่ างคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการซึ่งไม่ใช่
ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ หรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรอง
และประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากลดาเนินการตรวจวิเคราะห์ หรือจะว่าจ้างบุคคลที่ ๓
(Third Party) ให้เป็นผู้ดาเนินการจัดทารายงานแทนก็ได้
(๒) รูป แบบของหน้ าปกรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการจะต้ อ งประกอบไปด้ วย ชื่ อ
และเจ้าของโครงการหรือกิ จการ สถานที่ ติ ด ต่ อ หมายเลขโทรศัพ ท์ ผู้จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ เดือนที่จัดทารายงาน ปี พ.ศ. และหนังสือรับรอง
การจัดทารายงานรวมทั้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทาตามแบบ ตต.๑
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(๓) รูป แบบและลัก ษณะของรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการจะต้ องประกอบไปด้ว ย
รายละเอียดของที่ตั้งโครงการโดยสังเขป (แผนที่ และภาพ (สี) ประกอบ) การดาเนินการโดยทั่วไป
โดยให้ระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน และให้เปรียบเทียบผลการดาเนินการจริงกับผลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ (การใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการ) ความเป็นมาของการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ
และครั้ ง ที่ ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการหรื อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
หรือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และแผนการดาเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ ตามแบบ ตต.๒
(๔) รูปแบบและลักษณะของการจัด ท า รวมทั้งการอธิบายเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบั ติ
ตามมาตรการจะต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามแบบ ตต.๓ พร้อมกับตัวอย่างการรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose
การรายงานผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศที่ ร ะบายออกจากปล่ อ ง การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศ
ในสถานประกอบการการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน การตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง การตรวจวัดคุณภาพ
น้าผิวดิน การตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดิน การตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล การตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน การตรวจวัดระดับ
ความดังของเสียงในสถานประกอบการการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ
การตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ รายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปี และรายงาน
การสรุปสถิติอุบัติเหตุตามแบบ ตต.๔ ถึงแบบ ตต.๑๙
(๕) รู ป แบบและลั ก ษณะของการจั ด ท า รวมทั้ ง การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการ ดังนี้ คือ ๑) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยให้แสดงมาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
และมาตรการที่ ยั ง ไม่ ถึ ง เวลาปฏิ บั ติ พร้ อ มกั บ ให้ แ สดงเหตุ ผ ลประกอบ และแนวทางหรื อ แผน
การด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา/อุ ป สรรค ดั งกล่ าว ๒) สรุป ผลการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นไปตามค่าที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ และ/หรือค่ามาตรฐาน หรือมีค่าไม่เป็ น
ตามค่าที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการหรื อ กิ จ การ และ/หรือ ค่ า มาตรฐานหรื อ ไม่ อย่ า งไร หากไม่ เป็ น ไปตามค่ าที่ ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ
และ/หรื อ ค่ า มาตรฐาน ต้ อ งวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ ไข ทั้ ง นี้ ให้ แ สดงผล
การตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบตารางและกราฟเปรียบเทียบ
ผลการตรวจวัดย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี และ ๓) สรุปประเด็นมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือ
เปลี่ ย นแปลงไป เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ผ่ านมาสามารถป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยเสนอแนะ
มาตรการเพิ่มเติม และมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินการ ผู้ขออนุญาต
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
หรือวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลกระทบเพิ่มเติม
เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มหรื อ
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต แล้วแต่กรณีเพื่อให้ความเห็นชอบกับ
มาตรการที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติดังกล่าวได้
(๖) รูปแบบและลักษณะของการจัดทาภาคผนวก จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบไว้
ในรายงานด้วย ได้แก่ สาเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการหรือกิจการพร้อมมาตรการแนบท้ายที่กาหนด
เป็ น เงื่ อ นไขให้ โครงการหรื อ กิ จ การต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ส าเนาหนั งสื อ อนุ ญ าตการขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ หรือมาตรการ (ถ้ามี) แผนภาพ หรือภาพถ่าย (สี) ที่เป็นปัจจุบัน
ประกอบคาบรรยายในแต่ ละมาตรการที่ ดาเนิ นการ หรือเอกสารเกี่ยวกับการปฏิ บัติต ามมาตรการ
ภาพถ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สาเนาหนังสือ
อนุญาต หรือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สาเนาผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินโครงการหรือกิจการ (ถ้ามี) และสาเนาเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ
ข้อ ๖ ให้ห น่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) สานั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณี โครงการหรือกิ จการตั้งอยู่
ในจังหวัดนั้น ๆ และกรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีพื้นที่โครงการ
หรือกิจการคาบเกี่ยวกันมากกว่าหนึ่งจังหวัดขึ้นไปให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการกับสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เป็นที่ตั้งโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ
(๒) สานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมกรณี ที่ โครงการหรือ
กิจการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับ กรณี โครงการหรือ กิจ การใดจะต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งมี อานาจ
อนุญาตตามกฎหมายมากกว่า ๑ แห่ง ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
เป็นผู้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และ/หรือในกรณีโครงการหรือกิจการใดประกอบไปด้วย
กิจการหลายประเภท และแต่ละประเภทเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเพื่ อประกอบการขออนุ ญ าต ให้ หน่วยงานของรัฐที่ มีอานาจออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการหลักเป็นผู้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
สาหรับโครงการหรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือในกรณีที่เป็น
โครงการหรือกิ จการที่ห น่ วยงานของรัฐร่วมกับเอกชนตามกฎหมายไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบ
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จากคณะรัฐมนตรีห รือไม่ก็ตาม เฉพาะกรณีโครงการหรือกิจการที่ไม่มีหน่วยงานซึ่งมีอานาจอนุญาต
ตามกฎหมาย ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการหรือ กิ จ การเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรณีการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตสาหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) นารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการไปกาหนด
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑/๓ วรรคสอง
ให้ ห น่ วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) รวบรวมรายชื่อผู้ร้องขอขยายระยะเวลาในการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และรายชื่อผู้ไม่นาส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการพร้อมระบุ
สาเหตุ (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วัน นั บแต่วันที่ครบกาหนดรอบการจัด ส่งรายงานให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลเสนอให้เปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๑๐๑/๒
และมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสอง
ข้อ ๗ ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินโครงการหรือกิจการ และพัฒนา
ระบบการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มในเขตพื้ น ที่ ข องตนไม่ ว่ า ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ การดาเนิ น การเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๕๐ วรรคห้าหรือไม่ก็ตาม และให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น าผลของรายงานการปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และ/หรือรายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจการ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การด าเนิ น โครงการหรือ กิ จ การ และพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มในภาพรวม
ของประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) อาจมีความเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับรายงานที่ได้รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้
ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามข้ อ ๒ (๑) กรณี ที่ โครงการหรื อ กิ จ การตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องตน
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
สาหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีพื้นที่โครงการหรือกิจการ
คาบเกี่ยวกันมากกว่าหนึ่งจังหวัดขึ้นไป ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งสานั กงานของโครงการหรือกิจการเป็ นผู้จัด ส่งรายงานผลการปฏิบั ติต ามมาตรการ หรือตามที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะตกลงกันแล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมจังหวัด และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ
และความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนาความเห็น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี) ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๑/๓ ให้ ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑) สาหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ เพื่อบังคับให้
ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒ (๑)
แจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
(๒) เสนอต่ อ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ส าหรั บ กรณี โครงการหรื อ กิ จ การที่
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่หน่วยงาน
ของรัฐร่วมกับเอกชนตามกฎหมาย ไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๙ ให้ บ รรดาเงื่อนไขการจัด ท ารายงานผลการปฏิบั ติต ามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการกาหนดไว้ในคาสั่งให้ ความเห็นชอบกับ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้
ดาเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ หากระยะเวลาในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการ
เสนอรายงานผลการปฏิบั ติต ามมาตรการต่ อหน่ วยงานของรัฐแตกต่างจากที่ก าหนดไว้นี้ ให้ป ฏิบั ติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ
แบบ ตต. ๑

หนังสือรับรองการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ………………………………………..
วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ...................
หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ............................................................................... เป็นผู้จัดทารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ...............................................................................................ตั้งอยู่เลขที่..............................................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ..............................
จังหวัด .............................................................ของ..................................................................ฉบับประจาเดือน
( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. .........................
( ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ..........................
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................
โดยมีคณะผู้จัดทารายงาน ดังต่อไปนี้
ผู้จัดทารายงาน
.................................................
.................................................
.................................................

ลายมือชื่อ
ตาแหน่ง
.............................................. . .........................................
.............................................. . .........................................
.............................................. . .........................................

ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(..............................................)
ตาแหน่ง .....................................................
(ประทับตราหน่วยงาน)

๒
แบบ ตต. ๒

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ....................................................
๑. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................ ................
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .......................................................................................
๒. สถานที่ตั้ง ..............................................................................................................................................
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ ................................................................................................................. ...............
๔. สถานที่ติดต่อ .........................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร.............................................................................
e-mail .................................................................................................................................................
๕. จัดทาโดย ...............................................................................................................................................
๖. โครงการได้รบั ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ....................................
๗. โครงการได้นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ..........................................
๘. รายละเอียดโครงการ
- ลักษณะ/ประเภทโครงการ..................................................................................................................
......................................................................................................................... .......................................
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง............................................................................................................
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
* การบาบัดน้าเสีย..........................................................................................................................
* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.................................................................................................
* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย...........................................................................................
* อื่นๆ ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
* เปรียบเทียบรายละเอียดการดาเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓
แบบ ตต. ๓
ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ.................................................................
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบุตามที่กาหนดไว้ในรายงานการ ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ โดย
ประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ แสดงภาพถ่ายประกอบ
ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทาง
แก้ไข

๔
แบบ ตต. ๔

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โครงการ………………………ของบริษัท……………….……….……………………………………….………...
จัดทารายงานโดย…………………………………….…….................……………………….………..………..
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือน………………… พ.ศ…………..…..ถึง เดือน…………พ.ศ…….…….
ตาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด ………………….......เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : ……………………………
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด ....................ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : ……….……..
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No. ) : …………………………………………………..
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ………………………………………………………….
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : ..………………
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : ………ความเข้มข้นที่ทาการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : …….
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : ……………………………………………..
ผลการตรวจวัด (ระบุดัชนีคุณภาพอากาศ)
ช่วงเวลา *

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

ว/ด/ป

๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐
๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐
.
.
๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐
๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงสูงสุด
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมงต่าสุด
ค่ามาตรฐาน ๑ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง
หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จานวน ๒๔ ชัว่ โมง
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท…………………………………………………………………………………………………..…………..……….…
ชื่อผู้บันทึก......................................................ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………………………..………...
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.................................................ชื่อผู้วิเคราะห์...................................
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...........................................เบอร์โทรศัพท์ ...............................................................

ว/ด/ป

๕
แบบ ตต. ๕

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose
โครงการ................................................ของบริษัท...................................................................
จัดทารายงานโดย.....................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ. ...................ถึงเดือน.............................พ.ศ....................
สถานีตรวจวัด...........................................................................................................................
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี...............................................................................................

เวลา *

ว/ด/ป
ความเร็ว
(เมตร/ ทิศทาง
วินาที)

ว/ด/ป
ความเร็ว
(เมตร/ ทิศทาง
วินาที)

ว/ด/ป
ความเร็ว
(เมตร/ ทิศทาง
วินาที)

ว/ด/ป
ความเร็ว
(เมตร/ ทิศทาง
วินาที)

หมายเหตุ : * เวลารายชั่วโมง จานวน ๒๔ ชัว่ โมง
ชื่อผู้ตรวจวัด............................................................................................................................. ...........................
ชื่อผู้บันทึก............................................................................................................................. ..................…………
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ........................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง............................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................................................................... ..................................
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ.........................................................................................................
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง..................................................................................เมตร/วินาที
แสดงข้อมูล Wind Rose …………………………………………………………………………………………………………………..

๖
แบบ ตต. ๖

ตัวอย่างตารางการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง....................(ชื่อปล่อง)..........................
โครงการ..............................................ของบริษัท....................................................................
จัดทารายงานโดย....................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ. ...................ถึงเดือน..........................พ.ศ.....................
วันที่ตรวจวัด............................................................................................................................. ......................
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง.....................................................................................................................................
ข้อมูลกระบวนการผลิต
- อัตราการผลิต....................................................................................................................... ......
ข้อมูลเชื้อเพลิง
- ชนิดของเชื้อเพลิง............................................อัตราการใช้เชื้อเพลิง..........................................
ข้อมูลลักษณะของปล่อง
- ความสูงของปล่อง.................เมตร ตาแหน่งพิกัด UTM.........................................................
- เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด....................................เมตร
- อุณหภูมิภายในปล่อง...........องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง............เมตร/วินาที
- ร้อยละของออกซิเจน.................................... ร้อยละของความชื้น.............................................

ดัชนีคุณภาพ
หน่วย
อากาศ

ค่าความเข้มข้น

(๑)

% Actual % O๒ ที่
มาตรฐาน(๓)
O๒(๒)

ค่ามาตรฐาน(๔)

เกณฑ์อัตราการ
อัตราการ ระบาย (กรัม/วินาที)
ที่กาหนดเป็น
ระบายจริง
(กรัม/วินาที) เงื่อนไขในรายงาน
การประเมินฯ

/ หมายเหตุ...
หมายเหตุ (๑) ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท
อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
(๒) ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด
(๓) ค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ปรับตามค่ามาตรฐานที่กาหนด
(๔) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
/ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง...

๗
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.......................................................................................................................................
ชื่อผู้บันทึก............................................................................................................................. ...................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.............................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง..................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์...............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.......................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. ................

๘
แบบ ตต. ๗

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
โครงการ................................................ของบริษัท...........................................................
จัดทารายงานโดย.............................................................................................................
ระหว่างเดือน……….……....…..พ.ศ………..……..ถึง เดือน………....…….…พ.ศ…….……...….…)
วัน/เดือน/ปี

ตาแหน่ง
ตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพ
อากาศในสถาน
ประกอบการ

หน่วย

ผลการ
ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน *

หมายเหตุ : * ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท……………………………………………………………………………….…………......................
ชื่อผู้บันทึก………………………………………………………………………………………….……….…........................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม………………………………………………………………………………..……......................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง………………………………………………………………....................
ชื่อผู้วิเคราะห์.......................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์........................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. .........

๙
แบบ ตต. ๘

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน
โครงการ..............................................ของบริษัท...................................................................
จัดทารายงานโดย....................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ.....................ถึงเดือน..........................พ.ศ.....................
ตาแหน่งตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน *
หมายเหตุ : * ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.............................................ชื่อผู้บันทึก ………………………………………..…………………………..
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.........................................
ชื่อผู้วิเคราะห์...........................................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................................................................................................................

๑๐
แบบ ตต. ๙

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
โครงการ.....................................................ของบริษัท...........................................................
จัดทารายงานโดย..................................................................................................................
ระหว่างเดือน..............................พ.ศ.....................ถึงเดือน.............................พ.ศ................
ตาแหน่งที่ตรวจวัด.................................................................................................................
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี...........................................................................................
ดัชนี
ผลการตรวจวัด(๑)
ค่า
เกณฑ์กาหนดใน
ค่าสูงสุด/
คุณภาพ หน่วย
(๒)
รายงานฯ(๓)
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ค่าต่าสุด มาตรฐาน
น้าทิ้ง

หมายเหตุ

(๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กาหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................. .....................
ชื่อผู้บันทึก.......................................................................................................................................................….
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ......................................................................................................................... ...............
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง............................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์...................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. ..........................

๑๑
แบบ ตต. ๑๐

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
โครงการ.........................................................ของบริษัท.....................................................
จัดทารายงานโดย................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ. ...................ถึงเดือน.............................พ.ศ................
สถานี
ผลการตรวจวัด (๑)
ค่าสูงสุด/ ค่า
ตรวจวัดและ
ดัชนี หน่วย
ตาแหน่ง
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ค่าต่าสุด มาตรฐาน(๒)
พิกัด UTM

หมายเหตุ

(๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภท
ของแหล่งน้าผิวดิน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................ ...................
ชื่อผู้บันทึก........................................................................................................................................................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.........................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์........................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. .......................

๑๒
แบบ ตต. ๑๑

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดนิ
โครงการ.........................................................ของบริษัท..........................................................
จัดทารายงานโดย......................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ. ...................ถึงเดือน.................................พ.ศ.................
สถานี/
ผลการตรวจวัด (๑)
ตาแหน่ง
ตรวจวัด ดัชนี
และ
คุณภาพ หน่วย
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป
ตาแหน่ง น้าใต้ดิน
พิกัด
UTM

หมายเหตุ

ค่าสูงสุด/
ค่าต่าสุด

ค่า
มาตรฐาน (๒)

(๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................. .....................
ชื่อผู้บันทึก............................................................................................................................. ..............................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ...................................................................................................................... ..................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.............................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์..............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์..................................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................................................................................................................

๑๓
แบบ ตต. ๑๒

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล
โครงการ...............................................................ของบริษัท..............................................
จัดทารายงานโดย................................................................................................................
ระหว่างเดือน.............................พ.ศ. ...................ถึงเดือน.........................พ.ศ..................
สถานี/
ผลการตรวจวัด (๑)
ตาแหน่ง
ค่าสูงสุด/
ค่า
ตรวจวัดและ ดัชนี หน่วย
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ค่าต่าสุด มาตรฐาน (๒)
ตาแหน่ง
พิกัด UTM

หมายเหตุ

(๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ระดับความลึกจากผิวน้าทะเล ณ จุดเก็บตัวอย่าง..........................................................................................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง............................................................................................................................. ..................
ชื่อผู้บันทึก............................................................................................................................. ..........................
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ....................................................................................................................................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.........................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................. .......................

๑๔
แบบ ตต. ๑๓

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน
ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................
ตั้งอยู่ท.ี่ ................................................................................................................................................
ครั้งที.่ ....................ประจาปี พ.ศ. .....................วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..................
สถานที่เก็บตัวอย่าง ๑........................................................................................................................
๒........................................................................................................................
ชนิดแพลงก์ตอน
แพลงก์ตอนพืช
ดิวิชัน............................
ชั้น............................
วงศ์............................
แพลงก์ตอนสัตว์
ไฟลัม............................
ชั้น............................
วงศ์............................
ชนิดแพลงก์ตอนพืช
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดแพลงก์ตอนรวม
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนสัตว์

ปริมาณแพลงก์ตอน(หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)
สถานี ๑ สถานี ๒ สถานี ๓ สถานีที่ ๔ สถานี ๕

๑๕
ปริมาณสัตว์หน้าดิน
สถานีที่ ๑ สถานีที่ ๒ สถานีที่ ๓ สถานีที่ ๔ สถานีที่ ๕

ชนิดสัตว์หน้าดิน
ไฟลัม............................
ชั้น............................
วงศ์............................
ชนิดสัตว์หน้าดิน
ปริมาณสัตว์หน้าดิน
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้า
ดิน

จานวนชนิดแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่........................
100

ชนิด

80
60

37 34

40

32

20

24 20

8

34

26 24

0
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ปี 2558

ปี 2559

ครั้งที่ 3
ปี 2560

ปริมาณแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่........................
2,000

ตัวต่อลิตร

1,500

1,080

1,000
500

860

752
265

1,040

808

657

102

0
ครั้งที่ 1
ปี 2558

ครั้งที่ 2
ปี 2559

ครั้งที่ 3
ปี 2560

870

๑๖
ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอน............/สัตว์หน้าดิน สถานีที่.......................
5

4.6
3.8

4
3

3.2
2.7

3

3

2.5
2

2

1.5

1
0
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2
ปี 2558

ปี 2559

ครั้งที่ 3
ปี 2560

๑๗
แบบ ตต. ๑๔

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน
โครงการ………………….…………………........……ของบริษัท……………………….……………….……........
จัดทารายงานโดย………………………………….……....................…………..….……..............................
ช่วงเวลาระหว่างเดือน……….… พ.ศ…………..…..ถึง เดือน……..……พ.ศ…….….…….....................
ตาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ……………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : …………………………………………………………………………………………………
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ………………………………………………………….
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ……………………………………………..…
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : …………….
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : …………

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : ……………เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ……………….…
Time
๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐
๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐
.
.
.
๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐
๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐
Leq<๒๔>(1)
Ldn
Lmax (2)
ค่ามาตรฐาน ๒๔ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐานสูงสุด
หมายเหตุ

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))
วัน / เดือน / ปี
วัน / เดือน / ปี

(1) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
(2) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท..............................................ชื่อผู้บันทึก………………………………………..………………………….
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม…………………………ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.........................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.........................................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................................................

๑๘
แบบ ตต. ๑๕

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ
โครงการ………………………..……..………ของบริษัท……………………….………………………..…...
จัดทารายงานโดย………………………………………………………....................………………………..
ช่วงเวลาระหว่างเดือน……………..… พ.ศ…………..…..ถึง เดือน……..……พ.ศ…….….……......
ตาแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ………………………………………………………………………...................
ตาแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : …………………………………………………………………….................…..
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ………………………………………………….
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ……………………………………………………………..…….
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : ………………………………………………………………….…….
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)): …………
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : ……………………………เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.): ……….……

Time
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐
..
..
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐
Leq<๘> (1)
Lmax (2)
ค่ามาตรฐาน ๘ ชั่วโมง
ค่ามาตรฐานสูงสุด
หมายเหตุ

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level )(dB(A))
วัน / เดือน / ปี
วัน / เดือน / ปี

(1) ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง
(2) ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา ๘ ชัว่ โมง
ในกรณีเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกาหนดให้จัดทา Noise Contour
โครงการต้องแสดงผลพร้อมคาอธิบาย

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท……………………………………..……………………………………………..……………………………
ชื่อผู้บันทึก………………………………….…….………ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม……………………………………….……
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง................................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์.............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์............................................…….….
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................……………

๑๙
แบบ ตต. ๑๖

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ
โครงการ…………………………….…………...…ของบริษัท……………….……….………………………..
จัดทารายงานโดย………………………………………………………………………….…….....................
ระหว่างเดือน……………….......… พ.ศ. …………..…..ถึง เดือน……........……พ.ศ. ..................
วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

ตาแหน่งตรวจวัด

ลักษณะ/ประเภท
ของงาน (๑)

ผลการตรวจวัด
(ลักซ์)

ค่ามาตรฐาน

(๑) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดาเนินงานในบริเวณตาแหน่งตรวจวัด เช่น
งานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น
(๒) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท………………………………………………………………………………………...........................
ชื่อผู้บันทึก……………………………………………………………………………………………….................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม……………………………………………………………………………………..........................
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.............................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์............................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................................

(๒)

๒๐
แบบ ตต. ๑๗

ตัวอย่างการรายงานผล
การตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ
โครงการ…………………………….………..……ของบริษัท……………….……….………………………..
จัดทารายงานโดย………………………………………………………………………….……....................
ระหว่างเดือน…………….....…… พ.ศ. …………..…..ถึง เดือน……..........……พ.ศ. …..............
วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

ตาแหน่งตรวจวัด

ลักษณะ/ประเภท
ของงาน (๑)

ผลการตรวจวัด
อุณหภูมิ (C)

ค่ามาตรฐาน

(๒)

(๑) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดาเนินงานในบริเวณตาแหน่งตรวจวัด เช่น
งานทีต่ ้องทาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
(๒) ระบุค่ามาตรฐาน เช่น WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เสนอแนะโดย
ACGIH (American Conference of the Governmental Industrial
Hygienists)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท…………………………………………………………………………………….…………………….....
ชื่อผู้บันทึก………………………………………………………………………………………………..….…………………......
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม……………………………………………………………………………..……..…………………....
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.............................................................................................
ชื่อผู้วิเคราะห์...........................................เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์......................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................ ............

๒๑
แบบ ตต. ๑๘

แนวทางการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาปี
สาหรับเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)
การ
ชี้แจง
สิ่งที่ตรวจ
ดาเนินการ
รายละเอียด
(เลือด
หน่วยงาน
กรณีผิดปกติ
ที
่
ลักษณะการตรวจสุขภาพ
ความ
ปัสสาวะ
ที่ตรวจ ทั้งหมด ตรวจ ปกติ ผิดปกติ (ตรวจซ้า
(ราย)
(ราย) (ราย) รับการรักษา ผิดปกติอ่นื
เนื้อเยื่อ ฯลฯ)
(ราย)
เพิ่มเติม
ฯลฯ)
จานวนลูกจ้าง

ผลการตรวจ

- การตรวจสุขภาพทั่วไป
- การตรวจสุขภาพตาม
ลักษณะงาน
(อ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย)
๑. แนวทางในการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) กรอกข้อมูลรายการตรวจ
สุขภาพพนักงานตามที่ได้กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจซ้า โดยสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 รายการตรวจร่างกาย แบ่งออกเป็น การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ซึ่ง
ระบุไว้ในข้อกาหนดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุให้สถานประกอบการต้อง
รายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจาปีตามรายการที่กาหนดไว้
 สิ่งที่ส่งตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ) หมายถึง ระบุตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) ที่ใช้บ่งชี้
สภาวะการรับสัมผัสสารเคมี ซึ่งกาหนดโดย ACGIH
 หน่วยงานที่ตรวจ หมายถึง หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์
ในการประเมินผลการตรวจสุขภาพ
 จานวนลูกจ้าง หมายถึง จานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานที่ต้องรับการตรวจหาสารเคมี
อันตรายในร่างกายตามความเสี่ยงตามตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker)
 ผลการตรวจ หมายถึง ผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งรายการตรวจร่างกายทั่วไปและรายการตรวจ
ตามลั กษณะงาน ซึ่งผ่ านการวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และวินิจฉัยโดยแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์
 การดาเนิ น การกรณีผิ ดปกติ (ตรวจซ้า รับการรักษา ฯลฯ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่
ดาเนินการภายหลังพบความผิดปกติจากการวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยของ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การส่งตวจซ้าเพื่อยืนยันความผิดปกติ (ตัวชี้วัดทางชีวภาพเดิม หรือการ
เปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ทางชี ว ภาพที่ มี ค วามจ าเพาะมากขึ้ น เพื่ อ ยื น ยั น ความผิ ด ปกติ ) หรื อ การ
บาบัดรักษา
/ ชี้แจง...

๒๒
 ชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติอื่นเพิ่มเติม เช่น
 ข้อมูลความผิดปกติที่ตรวจพบตั้งแต่แรกก่อนเข้างาน
 ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน (Area Sampling) หรือ การสัมผัสที่ตัวบุคคล
(Personal Sampling)
 ผลการวิเคราะห์ ของตัวชี้วัดทางชีวภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน และภายหลังเลิกงาน เพื่อดู
ระดับการรับสัมผัสสารเคมีในช่วงของการปฏิบัติงาน
 หมายเหตุ และระบุวิธีการตรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ความผิดปกติ โดยผ่าน
การวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
๒. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการ ต้องประกอบด้วย
 การแบ่ ง กลุ่ ม พนั ก งานตามลั ก ษณะงานจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนดรายการตรวจสุ ข ภาพ
พนักงาน ได้แก่
o ปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน เช่น สารเคมี ความร้อน และเสียง เป็นต้น
o ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ โรคประจาตัว ภาวะสุขภาพทั่วไป เป็นต้น
 การคัดเลือกสถานพยาบาลที่เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย
o ต้ อ งเป็ น สถานพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง บุ ค ลากรต้ อ งมี คุ ณ ภาพและมี จ านวนเพี ย งพอ
ครอบคลุมกับจานวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
แบบป้องกันการติดเชื้อครบวงจร โดยกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถ
ตรวจสอบได้หากมีการร้องขอ
o ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องผ่านการรับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนการทางาน
ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บ การขนส่ง การวิเคราะห์ตัวอย่าง ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจ
สมรรถภาพปอด โดยมีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างมีมาตรฐานและมี
ประสบการณ์ในการทางานโดยพิจารณาจากรายชื่อผู้เข้ารับบริการ
o การรายงานผลตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่แต่ละบริ ษัท
กาหนด โดยการสรุ ปผลต้องผ่านการวินิจฉัยและลงนามรับรองผลโดยแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
 การวินิจฉัยผลการตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และการตรวจซ้าเพื่อยืนยันความผิดปกติ โดย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจและทาการส่งตรวจซ้ายังสถานพยาบาลที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมและวางแนวทางการติดตามผลการรักษา
 การสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (Final Data) โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ลงนามรับรอง
สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
 ระยะเวลาในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ กาหนดระยะเวลาภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี

๒๓
แบบ ตต. ๑๙

ตัวอย่าง
การสรุปสถิติอุบัติเหตุ
โครงการ……………………………….....ของบริษัท……………………………………………………….
จัดทารายงานโดย………………….………………….....................................……………….........
ระหว่างเดือน……….............….…พ.ศ. ………..ถึงเดือน………...............…พ.ศ. ..……………
ประเภทของอุบัติเหตุ (๑)

หมายเหตุ

ความถี่ของอุบัติเหตุ(๒)

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ

(๑) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จานวนวันที่
ต้องหยุดงาน เป็นต้น
(๒) จานวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
(๓) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก……………………….……………………………………………………........................................................
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล………………………………………………………….................................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................................................................................................................
แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ……………..………………………………….................................................

(๓)

