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สาระสําคัญของกฎกระทรวงฯ

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บ
สถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงาน
ผลการทํางานของระบบบัดน้ําเสียของตนเอง โดยมีสาระสําคัญคือ
๑. คํานิยามที่กําหนด
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความว่า กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ สิ่งปลูก
สร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๘๐ ต้อง
เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บ
สถิติและข้อมูลนั้น
๓. จะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด
๔. ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา
๘๐ มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล จัดทําบันทึกรายละเอียด หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํา
รายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงาน
ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตาม
กฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น การเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การจั ด ทํ า บั น ทึ ก รายละเอี ย ดหรื อ การจั ด ทํ า รายงานตาม
กฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
น้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด

การบังคับใช้

กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แหล่งกําเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้

แหล่งกําเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือ แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
การปล่ อ ยน้ํ า เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะหรื อ ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มนอกเขตที่ ตั้ ง ตามมาตรา ๖๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่
๑.๑ โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๒ คือ โรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า ๒๐ แรงม้า แต่
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกว่า ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน โรงงานจําพวกนี้ ไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเริ่มประกอบกิจการ และยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ส่วนโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจําพวกที่ ๓
1.2 โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๓ คือ โรงงานที่มีมลภาวะและโรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักร
มากกว่า ๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกว่า ๕๐ คน จะจัดให้อยู่ในโรงงานจําพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงาน
ประเภทนี้จะต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้
1.3 นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการ
ระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่
2.1 อาคารประเภท ก ได้แก่
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มี
พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

2.2 อาคารประเภท ข ได้แก่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
(1) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
(2) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง
(3) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป
(4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000
ตารางเมตรขึ้นไป
(5) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี
เตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง
(6) อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่
ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร
(8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(9) ตลาดที่มีพื้นที่ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
(10) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
๓. ทีด่ นิ จัดสรร ได้แก่
3.1 ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจําหน่ายเกินกว่า ๑๐๐
แปลง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง
3.2 ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งแปลงย่อยเพื่อจําหน่ายเกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
4. การเลี้ยงสุกร ได้แก่
4.1 การเลี้ยงสุกรประเภท ก คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย
4.2 การเลี้ยงสุกรประเภท ข คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ ๖0 หน่วย แต่ไม่
เกิน ๖๐๐ หน่วย
4.3 การเลี้ยงสุกรประเภท ค คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 6 หน่วย แต่ไม่ถึง
60 หน่วย (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป)
5. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลาทุกขนาด

๖. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่
6.1 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่ติด
เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐
เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนน
สาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
6.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่ติด
เขตถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า
๑๒.๐๐ เมตรหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า
๘.๐๐ เมตร
๗. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ได้แก่ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มีขนาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่
ขึ้นไป
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อย ได้แก่ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยทุกขนาด
๙. บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ จืด ได้แก่
9.1 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก คือ บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินพืชเป็นอาหารทุกชนิด
ซึ่งใช้น้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม
เกลือหรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยง ดังกล่าว ที่มีขนาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
9.2 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข คือ บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินเนื้อเป็นอาหารทุกชนิด
หรือสัตว์น้ําอื่นๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ําจาก แหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อ
ให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว ที่มี
ขนาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
9.3 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค คือ บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดซึ่งมีการใช้สารที่
ก่อให้้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับ
ค่าความเค็มของน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ ทุกขนาด
๑๐. ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ได้แก่ ระบบบําบัดน้ําเสียที่กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการ
ที่ เรียกชื่ ออย่ างอื่ นและมี ฐานะเป็ นกรม ราชการส่ วนภู มิ ภาค ราชการส่วนท้องถิ่ น รั ฐวิ สาหกิ จที่ ตั้งขึ้ นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู้รับจ้างบริการจัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ
บําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน

ผู้เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้
ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และมาตราที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง

๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้าง
ให้ บ ริก ารบํา บั ด น้ํ า เสี ย ซึ่ง ได้ รับ อนุ ญ าตตามมาตรา ๗๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง
- นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา
ทั้งนี้ ตามมาตรา 81 กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งไป
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และ
จะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวม
ส่งไปนั้นด้วยก็ได้
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่น หมายถึง
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สําหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สําหรับเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้และมาตราที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย มีหน้าที่
- จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. ๑
และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. ๒ เสนอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่
- รับรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ทส. ๒)
- ออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- รวบรวมรายงานเสนอต่อเจ้ าพนั กงานควบคุมมลพิษที่มีอํานาจในเขตท้องถิ่นนั้น อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งอาจจัดทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อม
กับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ (เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๓. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีหน้าที่
- เก็บรวบรวมรายงานและใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของ
ระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๒ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)

ขั้นตอนการรายงาน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

พืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด

การติดต่อขอรับแบบ ทส. 1 และ ทส. 2

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ดาวน์ โ หลดแบบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ (www.pcd.go.th) หรื อ เว็ บ ไซต์ สํ า นั ก จั ด การ
คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)
- ติดต่อขอรับแบบได้ที่สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2298 2221- 4, 0 2298 2218-20, 0 2298 2210-3
พื้นที่ต่างจังหวัด
- ดาวน์ โ หลดแบบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ (www.pcd.go.th) หรื อ เว็ บ ไซต์ สํ า นั ก จั ด การ
คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)
- ติดต่อขอรับแบบได้ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ภาคเหนือ
กําแพงเพชร
โทร. 0 5571 1288, 0 5571 7090
เชียงราย
โทร. 0 5360 0816, 0 5371 1445
เชียงใหม่
โทร. 0 5327 5265, 0 5340 8997
ตาก
โทร. 0 5551 1763
นครสวรรค์
โทร. 0 5622 4635, 0 5622 8058
น่าน
โทร. 0 5471 0136
พะเยา
โทร. 0 5443 1639
พิจิตร
โทร. 0 5661 1295
พิษณุโลก
โทร. 0 5525 1297, 0 5523 1541
เพชรบูรณ์
โทร. 0 567 11446
แพร่
โทร. 0 5451 1637
แม่ฮ่องสอน
โทร. 0 5361 4423
ลําปาง
โทร. 0 5426 5240, 0 5426 5247
ลําพูน
โทร. 0 5351 0662
สุโขทัย
โทร. 0 5561 3352
อุตรดิตถ์
โทร. 0 5541 1056
อุทัยธานี
โทร. 0 5651 1009, 0 5651 3159
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
โทร. 0 4381 1778
ขอนแก่น
โทร. 0 4333 1369, 0 4323 7971
ชัยภูมิ
โทร. 0 4481 1478, 0 4482 2498
นครพนม
โทร. 0 4251 1505, 0 4251 2135
นครราชสีมา
โทร. 0 4421 4377
บุรีรัมย์
โทร. 0 4461 1102
มหาสารคาม
โทร. 0 4377 7899
มุกดาหาร
โทร. 0 4261 4231, 0 4261 5442

ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
บึงกาฬ
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
ภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี

โทร. 0 4571 2710, 0 4571 5657
โทร. 0 4356 1561, 0 4351 3043
โทร. 0 4281 1112, 0 4281 1394
โทร. 0 4561 2877
โทร. 0 4271 1460, 0 4271 4540
โทร. 0 4451 1362
โทร. 0 4241 1149
โทร. 0 4231 1025
โทร. 0 4551 1986, 0 4551 2190
โทร. 0 4221 2588, 0 4222 1779
โทร. 0 4525 4084, 0 4524 2133
โทร. 0 4240 3277
โทร. 0 3462 2910, 0 3457 1566
โทร. 0 5641 3040, 0 5641 1013
โทร. 0 3731 2713
โทร. 0 3434 0025, 0 3434 0026
โทร. 0 2580 0727, 0 2580 0728
โทร. 0 2593 4068
โทร. 0 3261 1275
โทร. 0 3534 6217
โทร. 0 3242 5028
โทร. 0 3233 7041
โทร. 0 3641 1060
โทร. 0 3471 3135
โทร. 0 3441 1851
โทร. 0 2395 1115, 0 2395 2155
โทร. 0 3621 1037, 0 3622 0296
โทร. 0 3651 1713, 0 3652 3506
โทร. 0 3553 5426
โทร. 0 3561 1184
โทร. 0 7561 1043, 0 7562 2787
โทร. 0 7751 2166
โทร. 0 7521 8983
โทร. 0 7535 6218 ต่อ 222-8
โทร. 0 7351 1154
โทร. 0 7333 1594, 0 7334 8432

พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว

บทลงโทษ

โทร. 0 7644 0619, 0 7644 0620
โทร. 0 7461 3093
โทร. 0 7621 1067
โทร. 0 7320 3535
โทร. 0 7781 1267
โทร. 0 7431 1579, 0 7432 7428
โทร. 0 7471 1039
โทร. 0 7728 7573
โทร. 0 3931 1016
โทร. 0 3851 1053
โทร. 0 3846 7034
โทร. 0 3951 1157, 0 3952 0057
โทร. 0 3745 4326, 0 3745 2104
โทร. 0 3861 1008
โทร. 0 3742 5500

มาตรา 104 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 80 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัด
น้ําเสียหรือกําจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐7 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหน้าที่ต้อง
ทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีท่สี ่วนน้ําเสียเกกษตรกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
กรมควบคุมมลพิ
ม ษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
1
โทร. 0 2298 22221-4 โทรสสาร 0 22988 2202

