กฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕
(ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
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สาระสําคัญ ของกฎกระทรวงฯ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มได อ าศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา
๘๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัด
ทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และ
รายงานผลการทํางานของระบบ บําบัดนํ้าเสียของตนเอง โดยมีสาระสําคัญคือ
๑. คํานิยามที่กําหนด
“ระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายความวา กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย และใหหมายรวมถึง
ทอ สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และวัสดุที่จําเปนตองใชในการบําบัดนํ้าเสียของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียดวย
“นํา้ ทิง้ ” หมายความวา นํา้ เสียทีผ่ า นการบําบัดจากระบบบําบัดนํา้ เสียเพือ่ ปลอยออก
สูสิ่งแวดลอม
๒. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียตาม
มาตรา ๘๐ ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และ
จัดทําบันทึกรายละเอียดดังกลาวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษเปน
ระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่มีการจัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น
๓. จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแตละเดือนตามแบบ
ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให
ยืน่ ตอเจาพนักงานทองถิน่ แหงทองทีท่ แี่ หลงกําเนิดมลพิษนัน้ ตัง้ อยูห รือสงทางไปรษณียต อบรับหรือ
รายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด
๔. ในกรณีทเี่ จาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูค วบคุมระบบบําบัดนํา้ เสีย
ตามมาตรา ๘๐ มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูล จัดทําบันทึกรายละเอียด หรือจัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียอยูแลวตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและขอมูล
การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานดังกลาวมีขอมูลไมนอยกวาการเก็บสถิติและ
ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาการเก็บ
สถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกลาวเปนการ
เก็บสถิตแิ ละขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนีโ้ ดย
อนุโลมและใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียเสนอ
รายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยใหยื่นตอ
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูหรือสงทางไปรษณียตอบรับหรือ
รายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด
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การบังคับใช กฎกระทรวงฯ
กฎกระทรวงฯ ดังกลาว มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้

แหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือ แหลงกําเนิดมลพิษ
ทีถ่ กู ควบคุมการปลอยนํา้ เสียลงสูแ หลงนํา้ สาธารณะหรือออกสูส งิ่ แวดลอมนอกเขตทีต่ งั้ ตามมาตรา
๖๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา ๗๐ ไดแก
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ไดแก
๑.๑ โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๒ คือ โรงงานทีม่ แี รงมาของเครือ่ งจักรมากกวา
๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา และ/หรือมีจาํ นวนคนงานมากกวา ๒๐ คน แตไมเกิน ๕๐ คน
โรงงานจําพวกนี้ ไมตองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แตตองแจงใหเจาหนาที่ทราบเมื่อเริ่ม
ประกอบกิจการ และยังคงตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สวนโรงงานทีม่ มี ลภาวะใหจดั เปนโรงงานจําพวกที่ ๓
๑.๒ โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๓ คือ โรงงานทีม่ มี ลภาวะและโรงงานทีม่ แี รงมาของ
เครือ่ งจักรมากกวา ๕๐ แรงมา และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกวา ๕๐ คน จะจัดใหอยูในโรงงาน
จําพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะตองขอใบอนุญาตกอนจึงจะสามารถประกอบกิจการได
๑.๓ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารจัดการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมรวมกัน
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ไดแก
๒.๑ อาคารประเภท ก ไดแก
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ หองขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลทีม่ เี ตียงสําหรับรับผูป ว ยไวคา งคืนรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุม ของอาคาร
ตัง้ แต ๓๐ เตียงขึน้ ไป
(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุม
ของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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(๕) อาคารทีท่ าํ การของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของ
เอกชนทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุม ของอาคารตัง้ แต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึน้ ไป
(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยรวมกันทุกชัน้ ของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒.๒ อาคารประเภท ข ไดแก
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐๐ หอง แตไมถึง ๕๐๐ หอง
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาลทีม่ เี ตียงสําหรับผูป ว ยไวคา งคืนรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุม ของอาคารตัง้ แต ๑๐ เตียง
แตไมถึง ๓๐ เตียง
(๖) อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุม ของอาคาร
ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
ของเอกชนทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยรวมกันทุกชัน้ ของอาคารหรือกลุม ของอาคารตัง้ แต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยรวมกันทุกชัน้ ของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๑,๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
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๓. ที่ดินจัดสรร ไดแก
๓.๑ ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย
เกินกวา ๑๐๐ แปลง แตไมเกิน ๕๐๐ แปลง
๓.๒ ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย
เกินกวา ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
๔. การเลี้ยงสุกร ไดแก
๔.๑ การเลี้ยงสุกรประเภท ก คือ การเลี้ยงสุกรที่มีนํ้าหนักหนวยปศุสัตว เกินกวา
๖๐๐ หนวย
๔.๒ การเลี้ยงสุกรประเภท ข คือ การเลี้ยงสุกรที่มีนํ้าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต
๖๐ หนวย แตไมเกิน ๖๐๐ หนวย
๔.๓ การเลี้ยงสุกรประเภท ค คือ การเลี้ยงสุกรที่มีนํ้าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต
๖ หนวย แตไมถึง ๖๐ หนวย (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป)
๕. ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ไดแก ทาเทียบเรือประมง
สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด
๖. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก
๖.๑ สถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีต่ งั้ อยูใ น
ทีด่ นิ ทีต่ ดิ เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางทีม่ สี ภาพเปนสาธารณะทีม่ คี วามกวางของถนน
ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
ทีเ่ ชือ่ มตอกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางทีม่ สี ภาพเปนสาธารณะทีม่ คี วามกวางของถนน
ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร
๖.๒ สถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีต่ งั้ อยู
ในทีด่ นิ ทีต่ ดิ เขตถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเปนสาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร แตนอ ยกวา ๑๒.๐๐ เมตรหรือถนนสวนบุคคลทีม่ คี วามกวางของถนนไมนอ ยกวา ๘.๐๐
เมตร แตนอ ยกวา ๑๐.๐๐ เมตร ทีเ่ ชือ่ มตอกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางทีม่ สี ภาพเปน
สาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร
๗. บอเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ชายฝง ไดแก บอเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ชายฝง ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีบ่ อ ตัง้ แต
๑๐ ไรขึ้นไป
๘. บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย ไดแก บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอยทุกขนาด
๙. บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ไดแก
๙.๑ บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ก คือ บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่กินพืชเปน
อาหารทุกชนิด ซึง่ ใชนาํ้ จากแหลงนํา้ ตามธรรมชาติโดยไมมกี ารเติมสารทีก่ อ ใหเกิดความเค็ม เชน
นํา้ ทะเล นํา้ ใตดนิ ทีม่ คี า ความเค็ม เกลือหรือสารอืน่ ใด ลงในบอเพาะเลีย้ งดังกลาว ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีบ่ อ
ตั้งแต ๑๐ ไรขึ้นไป
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การบังคับใช กฎกระทรวงฯ
๙.๒ บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ข คือ บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่กินเนื้อเปน
อาหารทุกชนิด หรือสัตวนาํ้ อืน่ ๆ ทีก่ นิ ทัง้ เนือ้ และพืชเปนอาหาร ซึง่ ใชนาํ้ จากแหลงนํา้ ตามธรรมชาติ
โดยไมมกี ารเติมสารทีก่ อ ใหเกิดความเค็ม เชน นํ้าทะเล นํ้าใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือหรือสาร
อื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว ที่มีขนาดพื้นที่บอตั้งแต ๑๐ ไรขึ้นไป
๙.๓ บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ค คือ บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทุกชนิดซึ่ง
มีการใชสารที่กอใหเ กิดความเค็ม เชน นํา้ ทะเล นํา้ ใตดนิ ทีม่ คี า ความเค็ม เกลือหรือสารอืน่ ใดเติมลงใน
บอเพาะเลีย้ งเพือ่ ปรับระดับคาความเค็มของนํา้ ทีใ่ ชเพาะเลีย้ งใหเหมาะสมกับการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้
ชนิดนั้นๆ ทุกขนาด
๑๐. ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสียที่กระทรวง ทบวง กรม
หรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่
รัฐวิสาหกิจทีต่ งั้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผูรับจางบริการจัดใหมีขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดนํ้าเสียที่รวบรวมจากชุมชน

ผูเกี่ยวของตามกฎกระทรวงนี้
ผูเกี่ยวของหรือมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ และมาตราที่
เกีย่ วของตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก
๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา ๗๐ เปนของตนเอง
๒. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย หมายถึง ผูควบคุม
หรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
๓. เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง
- นายกเทศมนตรี กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเทศบาล
- นายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตัง้ อยูใ นเขตองคการบริหาร
สวนตําบล
- ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตัง้ อยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร
- ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๘๑ กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา
๘๐ สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง และจะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
เสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได
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เจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นêćööćêøćĩĢ หมายถึง
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สําหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สําหรับเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด
หนาที่ความรับผิดชอบ ของผูเกี่ยวของตามกฎกระทรวงนี้และมาตราที่เกี่ยวของ มีดังนี้
๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ
ผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย มีหนาที่
- จัดเก็บสถิตแิ ละขอมูลซึง่ แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแตละวัน ตาม
แบบ ทส. ๑ และจัดเก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนเวลา ๒ ป
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํา้ เสียในแตละเดือน ตามแบบ ทส. ๒
เสนอตอเจาพนักงานทองถิน่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. เจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่
- รับรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (แบบ ทส. ๒)
- ออกใบรับเพื่อเปนหลักฐานใหแกผูเสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน
- รวบรวมรายงานเสนอตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอํานาจในเขตทองถิ่นนั้น
อยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้ ซึง่ อาจจัดทําความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได (เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๑
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๓. เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนาที่
- เก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ทั้งนี้
ในการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานและสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดหทราบ พร้อมสำเนาเรียนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบ
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ขั�นตอนการรายงาน พ�้นที่กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขั�นตอนการรายงาน พ�้นที่ตางจังหวัด

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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การติดตอขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ดาวนโหลดแบบไดที่เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซตสํานักจัดการ
คุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)
- ติดตอขอรับแบบไดที่สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๓, - ๔, ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๑๘-๒๐, ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๑๐-๓

พื้นที่ตางจังหวัด

- ดาวนโหลดแบบไดที่เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซตสํานักจัดการ
คุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)
- ติดตอขอรับแบบไดที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

ภาคเหนือ
กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม
ตาก
นครสวรรค
นาน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
แพร
แมฮองสอน
ลําปาง
ลําพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ
อุทัยธานี

โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๘๘, ๐ ๕๕๗๑ ๗๐๙๐
โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๘๑๖, ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๔๕
โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๒๖๕, ๐ ๕๓๔๐ ๘๙๙๗
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๕๙
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๖๓๕
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๓๖, ๐ ๕๔๗ ๕๗๐๐๙
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๗๑๑๒
โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๒๙๕
โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๖๓๐, ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๔๙
โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๔๔๖
โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๖๓๗
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๒๓
โทร. ๐ ๕๔๘๑ ๐๕๔๕
โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๐๖๖๒
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๕๒
โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๖
โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๑๕๙

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครพนม

๑๐
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โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๗๗๘
โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๒๗๙, ๐ ๔๓๒๓ ๗๙๗๑
โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๔๖๖
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๒๗๒

กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
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การติดตอขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒
นครราชสีมา
บุรีรัมย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
บึงกาฬ

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๔๓๗๗, ๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘
โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๑๐๒, ๐ ๔๔๖๑ ๓๐๐๔
โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๐๐
โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๔๒๓๑, ๐ ๔๒๖๑ ๕๔๔๒
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๑๐, ๐ ๔๕๗๑ ๕๖๕๗
โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๑๕๖๑, ๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๓
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๑๑๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๓๙๔
โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๖๗, ๐ ๔๕๖๑ ๑๙๘๘, ๐ ๔๕๖๔ ๓๐๙๑
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๓๒
โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๗๓
โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๙๗๑
โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๗
โทร. ๐ ๔๕๕๒ ๓๒๓๖
โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๘๘, ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๙
โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๐๘๔, ๐ ๔๕๒๔ ๒๑๓๓
โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๗

ภาคกลาง
กาญจนบุรี
โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๒๙๑๐, ๐ ๓๔๕๗ ๑๕๖๖
ชัยนาท
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๓๐๔๐, ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๑๓
นครนายก
โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๗๑๓
นครปฐม
โทร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๕, ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๖
นนทบุรี
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๐๒๒๗
ปทุมธานี
โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๔๐๖๘
ประจวบคีรีขันธ โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๒๗๕
พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๖๒๑๗
เพชรบุรี
โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๐๒๘
ราชบุรี
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๔๑
ลพบุรี
โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๖๐
สมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๓๑๓๕
สมุทรสาคร
โทร. ๐ ๓๔๘๑ ๐๓๐๐
สมุทรปราการ
โทร. ๐ ๒๓๘๐ ๑๑๖๙
สระบุรี
โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๓๗, ๐ ๓๖๒๒ ๐๒๙๖
สิงหบุรี
โทร. ๐ ๓๖๕๑ ๑๗๑๓
สุพรรณบุรี
โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๖
อางทอง
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๙๕
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
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การติดตอขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒
ภาคใต

กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี

ภาคตะวันออก

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแกว

โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๔๓, ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๘๗
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๖๖
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๘๓
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๑๘ ตอ ๒๒๒-๘
โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๑, ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๒
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๐๗๓
โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๐๖๑๙, ๐ ๗๖๔๔ ๐๖๒๐
โทร. ๐ ๗๔๘๔ ๐๘๒๓ ต่อ ๑๖
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๖๗
โทร. ๐ ๗๓๒๐ ๓๕๓๕, ๐ ๗๓๒๑ ๒๗๘๗
โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๖๗
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๗๙, ๐ ๗๔๓๒ ๗๔๒๘
โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๓๙
โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๗๕๗๓
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๑๖
๓๔๐๔
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๕๓
โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔
โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๕๗, ๐ ๓๙๕๒ ๐๐๕๗
โทร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๓๒๖, ๐ ๓๗๔๕ ๒๑๐๔
โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๐๐๘
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๐๐

บทลงโทษ
มาตรา ๑๐๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๐๖ เจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูค วบคุม หรือผูร บั จางใหบริการบําบัด
นํ้าเสียหรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ ผูค วบคุมหรือผูร บั จางใหบริการบําบัดนํา้ เสียผูใ ดทําบันทึกหรือรายงานทีต่ นมีหนาทีต่ อ ง
ทําตามพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแสดงขอความ
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

๑๒
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐
ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
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หน้า ๕
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
หน้า ๕
โดยยื
่
น
ต่
อ
เจ้
า
พนั
ก
งานท้
อ
งถิ
่
น
แห่
ง
ท้
อ
งที
่
ท
่
ี
แ
หล่
าเนิเดบกษา
มลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่๔งทางไปรษณี
อบรับ
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก
ราชกิงจกํจานุ
พฤษภาคมย์ต๒๕๕๕
หรื อ รายงานด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ประกาศกํ า หนด
ต่อเจ้งารายงานทางไปรษณี
พนักงานท้องถิ่นแห่
ท้องที
ดมลพิยษนเป็
นั้นนตัวั้งอยู
อส่งทางไปรษณี
อบรับ
ทัโดยยื
้งนี้ ่นการส่
ย์ตงอบรั
บ ่ทให้ี่แหล่
ถือวัง กํนาทีเนิ่ลงทะเบี
นที่ สหรื
่งรายงาน
และการส่ยง์ตรายงาน
อ รายงานด้
ี ก ารทางอิ
เ ล็ถกื อทรอนิ
ธิ บ ดี กกรมควบคุ
มลพิ ษ ประกาศกํ
ด้หรืว ยวิ
ธี การทางอิว เยวิ
ล็ กธทรอนิ
กส์ ให้
วั น ที่ ขก้ อส์มูตลามที
อิ เล็ ก่ อทรอนิ
ส์ นั้ น ถู กส่มง ออกจากระบบข้
อมูาลหนด
ของ
ผูทั้สง่งนีข้้ อการส่
มูลเป็งนรายงานทางไปรษณี
วันที่ส่งรายงาน ย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงาน
ด้ ว ยวิ ธี การทางอิ
เล็ กอทรอนิ
ให้อถงถิ
ื อวั่นนตามวรรคสอง
ที่ ข้ อมู ลอิ เล็ให้
กทรอนิ
นั้ น ถูอกงถิส่ ่นง ออกจากระบบข้
มู ลกของ
การรายงานต่
เจ้าพนักกส์งานท้
เจ้าพนักกส์งานท้
ออกใบรับเพื่อเป็นอหลั
ฐาน
ผู้สแ่งข้ก่อผมูู้เสนอรายงานภายในเจ็
ลเป็นวันที่ส่งรายงาน ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ให้
อเจ้าทพนั
งานท้อองถิผู่น้คตามวรรคสอง
าพนั
กงานท้
บเพื่อเป็านบัหลั
ข้การรายงานต่
อ ๔ ในกรณี
ี่เจ้ากของหรื
รอบครองแหล่ให้
งกํเาจ้เนิ
ดมลพิ
ษหรืองถิ
อผู่น้คออกใบรั
วบคุมระบบบํ
ดน้กําฐาน
เสีย
ให้
แก่อผู้เสนอรายงานภายในเจ็
นับแต่
ตามข้
๓ มีหน้าที่ต้องเก็บสถิดตวัิแนละข้
อมูวลันทีจัด่ได้ทํราับบัรายงาน
นทึกรายละเอียด หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของหรือผู้ครอบครองแหล่
เนิตดิแมลพิ
้ควบคุ
าบัดน้ําเสียยด
ของระบบบํข้อาบัด๔น้ําในกรณี
เสียอยู่แทล้ี่เจ้วาตามกฎหมายอื
่น และการเก็งกํบาสถิ
ละข้ษอหรื
มูลอผูการจั
ดทํมาระบบบํ
บันทึกรายละเอี
ตามข้
อ ๓ดมีทํหารายงานดั
น้าที่ต้องเก็งกล่
บสถิ
ติแขละข้
มูลน้อจัยกว่
ดทําาบัการเก็
นทึกรายละเอี
ยด อหรืมูลอจัดการจั
ทํารายงานสรุ
หรื
ดทําบันทึปกผลการทํ
รายละเอีางาน
ยด
อการจั
าวมี
้อมูลอไม่
บสถิติและข้
ของระบบบํ
ดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอื
ละข้ออมูมูลล การจั
การจัดดทํทําาบับันนทึทึกกรายละเอี
รายละเอียด
หรือการจัดทําบัารายงานตามกฎกระทรวงนี
้ ให้่นถือและการเก็
ว่าการเก็บบสถิสถิตติแิและข้
หรือการจั
งกล่าวมีข้อมูลไม่
ยกว่นาการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
การจัดทํทําารายงานดั
รายงานตามกฎหมายดั
งกล่น้อาวเป็
หรือการจั
การจัดดทํทําารายงานตามกฎกระทรวงฉบั
รายงานตามกฎกระทรวงนีบ้ นีให้
ถือว่าโการเก็
บสถิตเจ้ิแาละข้
อมูลอผู้คการจั
ดทําบันทึกงกํรายละเอี
้โดยอนุ
ลม และให้
ของหรื
รอบครองแหล่
าเนิดมลพิยษด
ารายงานตามกฎหมายดั
งกล่าวเป็นงกล่
การเก็
ิและข้
อมูลองถิการจั
ดทําธบัีกนารที
ทึก่กรายละเอี
หรือผูการจั
้ควบคุดทํมระบบบํ
าบัดน้ําเสียเสนอรายงานดั
าวต่บอสถิ
เจ้าตพนั
กงานท้
่นตามวิ
ําหนดไว้ยในด
ดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ข้หรืออการจั
๓ วรรคสอง
หรือผู้ควบคุ
ดน้กําเสี
ยเสนอรายงานดั
กล่อาวต่๓อเจ้
าพนัอกงานท้
องถิบ่นังตามวิ
หนดไว้
ข้อมระบบบํ
๕ ให้นาบัําหลั
เกณฑ์
ที่กําหนดไว้ใงนข้
และข้
๔ มาใช้
คับแก่ธีกผารที
ู้รับจ้่กาํางให้
บริกใารน
บํข้อาบัด๓น้ําวรรคสอง
เสียด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีให้
ว่าไการกระทรวงทรั
ยากรธรรมชาติ
ละสิ่งแวดล้อม
ว้ ณ วันที่ ๓ พเมษายน
พ.ศ. แ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔
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กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

8/10/12 11:23 AM

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึง่ แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้
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๑๕

8/10/12 11:23 AM

๑๖
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กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

8/10/12 11:23 AM

วัน
เดือน
ป

ปริมาณ
การใชไฟฟา
ของระบบ
บําบัด
นํ้าเสีย
(หนวย)

ปริมาณ
นํ้าใช
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหลงกําเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
นํ้าเสีย
ที่เขา
ระบบ
บําบัด
นํ้าเสีย
(ลบ.ม.)

การระบาย
ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
นํ้าทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครื่องสูบนํ้า
เครื่องเติม
เครื่องกวน
เครื่องกวน
ระบบ
สารสกัด
นํ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
อากาศ
ผสมนํ้าเสีย ผสมสารเคมี
บําบัด
ชีวภาพที่ใช
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
นํ้าเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ปกติ/ผิดปกติ)
(ระบาย/
(ลิตรหรือ
ไมระบาย)
กิโลกรัม)

สถิติและขอมูลที่เก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ
เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/ผิด
ปกติ)
อื่นๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ปญหา
ตะกอนสวนเกิน
อุปสรรค
ที่เกิดจาก
และแนวทาง
ระบบบําบัด
แกไข
นํ้าเสียที่นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

ลายมือชื่อ
ผูบันทึก

ละข้อมูลเฉพาะในกรณี
หมายเหตุ
ที่มีสถิติแ๑.ละข้
ให้กอรอกสถิ
มูลนั้น ๆติแในแต่
ละข้อลมูะวั
ลเฉพาะในกรณี
น
ที่มีสถิติและข้
อมูกลรอกสถิ
นั้น ๆ ในแต่
ละวั
หมายเหตุ
๑. ให้
ติและข้
อมูนลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต
ละวั
บัดน้นําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวั
ดคุณรภาพน้
ิ ให้ดแตันบผลการตรวจวั
ดคุคุณณภาพน้
ภาพน้
้งบัทุดกน้วัํานตเสีแยกตามพารามิ
เตอร์
ที่ตรวจวั
๒. ในกรณี
ะบบบํําาทิบั้งดแบบอั
น้ําเสีตยโนมั
ที่มีกตารติ
้งเครื่องตรวจวั
ําทิําทิ้งาแบบอั
โนมั
แนบผลการตรวจวั
ดดคุดคุณณภาพน้
กว
๒. ดในกรณี
ระบบบํ
ยทีต่มิ ีกให้ารติ
ดตั้งเครื
่องตรวจวั
ภาพน้ําทิําทิ้งทุ้งแบ
ผลเป็
นสถิ
อมูลรายเดือนดคุและทํ
าการสรุ
นสถิติและข้อมูเลตอร์
รายเดื
อน ดและทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
บอั
ตโนมั
ติ ตให้ิแและข้
นบผลการตรวจวั
ณภาพน้
ําทิ้งทุปกผลเป็
วันแยกตามพารามิ
ที่ตรวจวั

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้ขอรั
างต้นบถูรองว่
กต้อางทุ
การบั
กประการ
นทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้ขอร
นถ
บรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้น..............................................................................
ถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรื
..............................................................................
อผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
เจ้าของหร
.......
...................................................................... เจ้าของหรื(.............................................................................)
อผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.............................................................................)
(.....
......................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุ
........................................................................
มระบบบําบัดน้ําเสีย
ผู้ควบคุ......
มร
................................................................. ผู้ควบคุม(.............................................................................)
ระบบบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................................)
(.....
......................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที
่ .................................................. หมดอา
....................................................
ใบอ
นุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ
....................................................
ออกให้โดย .......................................................................
ออกให้
โดย ...............................................................................................................................
ออก
ให้โดย ...............................................................................................................................
ผูร้ ับจ้......
างให
......................................................................... ผูร้ ับ.........................................................................
จ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
.................................................................. ผูร้ ับจ้างให้
บริการบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................................)
(.............................................................................)
(.....
......................................................................)
ใบอนุญาตเลขที
่ .................................................. หมดอา
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ
....................................................
ใบอ
ออกให้โดย .......................................................................
ออกให้
โดย ...............................................................................................................................
ออก
นุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ
....................................................
ให้โดย ...............................................................................................................................
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๑๗

8/10/12 11:23 AM

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

๑๘
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๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กํ าหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(..................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รบั จ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิง้ (ระบุ) ...................................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธกี ารกําจัด ...................................
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .............................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
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(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธกี ารกําจัด ...................................
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .............................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................
(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้ํา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่น ๆ ..................... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีเ่ กิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) .................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
................................................................................................................................................................
คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้ บ ริ ก ารบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ผู้ ใ ดไม่จั ดเก็บ สถิติ ข้ อมู ล หรื อ ไม่ ทํา บั นทึ กหรื อรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้ อความอั นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจํ า คุ กไม่เ กินหนึ่ งปี หรือ ปรับไม่เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗
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DEPARTMENT
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สวนนํ้าเสียเกษตรกรรม

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๐๒
เอกสารฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทำ�บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕
เนื้อหาในเอกสารเป็นการสรุปข้อมูลทางด้านกฎหมาย การอ้างอิงขอให้เป็นไปตามเนื้อหาตามที่กฏหมายประกาศใช้
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