
กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติ

และข้อมูล กำรจัดท�ำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำน
สรุปผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�ำ้เสีย

พ.ศ. ๒๕๕๕
(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

กองจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     พิมพ์ครั้งที่ 8 สิงหาคม 25๖3
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สาระส�าคัญ ของกฎกระทรวงฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๘๐ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการท�างานของ 

ระบบบ�าบัดน�้าเสียของตนเอง โดยมีสาระส�าคัญคือ

๑. ค�านิยามที่ก�าหนด

 “ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย และให้หมายรวมถึง 

ท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จ�าเป็นต้องใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียของ 

ระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วย 

 “น�้ำท้ิง” หมายความว่า น�้าเสียท่ีผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อปล่อยออก 

สู่สิ่งแวดล้อม

๒.  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียตาม 

มาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละวัน และ

จัดท�าบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก�าเนิดมลพิษ 

เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

๓.  จะต้องจัดท�ารายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละเดือน 

ตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

โดยให้ยืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่แห่งท้องทีท่ีแ่หล่งก�าเนดิมลพษินัน้ต้ังอยูห่รอืส่งทางไปรษณย์ีตอบรบั

หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก�าหนด

๔. ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย   

ตามมาตรา ๘๐ มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล จัดท�าบันทึกรายละเอียด หรือจัดท�ารายงาน 

สรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและข้อมูล  

การจัดท�าบันทึกรายละเอียดหรือการจัดท�ารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิต ิ

และข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียดหรือการจัดท�ารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่า 

การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียดหรือการจัดท�ารายงานตามกฎหมายดังกล่าว

เป็นการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียดหรือการจัดท�ารายงานตามกฎกระทรวง

ฉบับน้ีโดยอนุโลมและให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิหรอืผูค้วบคมุระบบบ�าบดัน�า้เสยี

เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่น

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นต้ังอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือ

รายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก�าหนด
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กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แหล่งก�าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด�าเนินการตามกฎกระทรวงนี้

แหล่งก�าเนิดมลพิษท่ีเข้าข่ายต้องด�าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือ แหล่งก�าเนิดมลพิษ 

ท่ีถูกควบคุมการปล่อยน�้าเสียลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู ่สิ่งแวดล้อมนอกเขตท่ีตั้ง 

ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นของตนเองตามมาตรา ๗๐ ได้แก่

๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่

 ๑.๑	 โรงงานอุตสาหกรรมจ�าพวกที่	 ๒ คือ โรงงานท่ีมีแรงม้าของเคร่ืองจักรมากกว่า 

๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจ�านวนคนงานมากกว่า ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 

โรงงานจ�าพวกนี้ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 

เมื่อเริ่มประกอบกิจการ และยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและ 

ประกาศกระทรวง ส่วนโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจ�าพวกที่ ๓

 ๑.๒		โรงงานอุตสาหกรรมจ�าพวกที่	๓ คือ โรงงานที่มีมลภาวะและโรงงานที่มีแรงม้า 

ของเครือ่งจกัรมากกว่า ๕๐ แรงม้า และ/หรอืมจี�านวนคนงานมากกว่า ๕๐ คน จะจัดให้อยูใ่นโรงงาน

จ�าพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้

	 ๑.๓		นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส�าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม	

ที่มีการจัดการระบายน�้าทิ้งลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน

๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่

 ๒.๑		อาคารประเภท	ก ได้แก่

  (๑) อาคารชุดที่มีจ�านวนห้องส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องขึ้นไป

  (๒)  โรงแรมที่มีจ�านวนห้องส�าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

  (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาลทีม่เีตยีงส�าหรับรบัผูป่้วยไว้ค้างคนืรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุม่ของอาคาร

ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

  (๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ 

เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ 

กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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  (๕) อาคารที่ท�าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือ

ของเอกชนท่ีมพีืน้ทีใ่ช้สอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุม่ของอาคารตัง้แต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป

  (๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ัน 

ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

  (๗) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 

๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

  (๘) ภตัตาคารหรือร้านอาหารทีม่พ้ืีนทีใ่ช้บริการรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุม่

ของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 ๒.๒	 อาคารประเภท	ข ได้แก่

  (๑) อาคารชุดที่มีจ�านวนห้องส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้อง

  (๒) โรงแรมที่มีจ�านวนห้องส�าหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

  (๓) หอพักที่มีจ�านวนห้องส�าหรับใช้เป็นที่อยู ่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

  (๔) สถานบริการท่ีมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

  (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาลท่ีมีเตียงส�าหรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ ่มของอาคาร 

ตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

  (๖) อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หรอืสถาบนัอดุมศกึษาของทางราชการ ทีม่พีืน้ทีใ่ช้สอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุม่ของอาคาร

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

  (๗) อาคารที่ท�าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือ

ของเอกชนท่ีมพีืน้ทีใ่ช้สอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุม่ของอาคารตัง้แต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

  (๘) อาคารของศนูย์การค้าหรอืห้างสรรพสนิค้าทีม่พีืน้ท่ีใช้สอยรวมกันทกุช้ันของ

อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

  (๙) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 

๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

  (๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
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๓. ที่ดินจัดสรร ได้แก่

	 ๓.๑	 ที่ดินจัดสรรประเภท	ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ�าหน่าย 

เกินกว่า ๑๐๐ แปลง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง 

 ๓.๒	 ที่ดินจัดสรรประเภท	ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ�าหน่าย 

เกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป

๔. การเลี้ยงสุกร ได้แก่

 ๔.๑	 การเลี้ยงสุกรประเภท	 ก คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ เกินกว่า 

๖๐๐ หน่วย

 ๔.๒		การเลี้ยงสุกรประเภท	 ข คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต ่

๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย

	 ๔.๓		การเลี้ยงสุกรประเภท	ค คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน�้าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่  

๖ หน่วย แต่ไม่ถึง ๖๐ หน่วย

๕. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง 

สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด

๖. สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่

 ๖.๑	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงประเภท	ก คือ สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ 

ในที่ดินท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้าง 

ของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร หรอืถนนส่วนบคุคลทีม่คีวามกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร 

ทีเ่ชือ่มต่อกบัทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางทีม่สีภาพเป็นสาธารณะทีม่คีวามกว้างของถนน

ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร และเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน

	 ๖.๒	 สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงประเภท	ข คือ สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ 

ในที่ดินที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 

๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 

๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มี 

สภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร และเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงไว ้

ในถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน

๗. บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น�้าชายฝั่ง ได้แก่ บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น�้าชายฝั่งท่ีมีขนาดพื้นท่ีบ่อรวม 

ตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป

๘.  บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ากร่อย ได้แก่ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ากร่อยทุกขนาด

๙.  บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด ได้แก่

	 ๙.๑	 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดประเภท	 ก คือ บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่กินพืชเป็น

อาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น�้าจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น 

น�า้ทะเล น�า้ใต้ดนิทีม่ค่ีาความเคม็ เกลอืหรอืสารอืน่ใดลงในบ่อเพาะเลีย้งดงักล่าว ทีมี่ขนาดพืน้ทีบ่่อ

รวมตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
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 ๙.๒		บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น�้าจืดประเภท	 ข	คือ บ่อท่ีใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่กินเนื้อ 

เป็นอาหารทกุชนดิ หรอืสตัว์น�า้อืน่ๆ ทีก่นิทัง้เนือ้และพืชเป็นอาหาร ซึง่ใช้น�า้จากแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ

โดยไม่มกีารเติมสารทีก่่อให้เกดิความเค็ม เช่น น�า้ทะเล น�า้ใต้ดนิทีม่ค่ีาความเคม็ เกลือหรอืสารอ่ืนใด

ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว ที่มีขนาดพื้นที่บ่อรวมตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป 

	 ๙.๓	 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดประเภท	 ค คือ บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทุกชนิด 

ซึ่งมีการใช้สารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น�้าทะเล น�้าใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใด 

เตมิลงในบ่อเพาะเล้ียงเพือ่ปรบัระดบัค่าความเคม็ของน�า้ท่ีใช้เพาะเลีย้งให้เหมาะสมกับการเพาะเล้ียง

สัตว์น�้าชนิดนั้นๆ ทุกขนาด

๑๐.  ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชน ได้แก่ ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่กระทรวง ทบวง กรม 

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู้รับจ้างบริการจัดให้มีขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียที่รวบรวมจากชุมชน

ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้

ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และมาตรา 

ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ 

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

แหล่งก�าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบ�าบัดน�้าเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง

๒. ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย หมายถึง ผู้ควบคุม

หรือผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง

 -  นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

 -  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล กรณีแหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งอยู ่ในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล

 -  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 -  ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

ทัง้นี ้ตามมาตรา ๘๑ ก�าหนดให้เจ้าพนกังานท้องถิน่รวบรวมรายงานทีไ่ด้รับตามมาตรา ๘๐ 

ส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ�าอย่างน้อย 

เดือนละหนึ่งครั้ง และจะท�าความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

เสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้
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เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นตามมาตรา ๘๑ หมายถึง

 -  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ส�าหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 -  ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ส�าหรับ 

เขตพื้นที่ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้และมาตราที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือ 

ผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย มีหน้าที่ 

 - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละวัน 

ตามแบบ ทส. ๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี

 -  จดัท�ารายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสยีในแต่ละเดอืน ตามแบบ ทส. ๒ 

เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒.  เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่

 -  รับรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย (แบบ ทส. ๒)

 -  ออกใบรบัเพือ่เป็นหลกัฐานให้แก่ผูเ้สนอรายงานภายใน ๗ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับรายงาน

 -  รวบรวมรายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอ�านาจในเขตท้องถิ่นนั้น  

อย่างน้อยเดอืนละ ๑ คร้ัง ซ่ึงอาจจัดท�าความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณาของเจ้าพนกังานควบคุม

มลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ (เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๘๑ 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)

๓. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีหน้าที่

 -  เก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย (แบบ ทส. ๒) 

ทั้งนี้ ในการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให ้

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานและสรุปน�าเรียน 

ผูว่้าราชการจงัหวัดทราบ พร้อมส�าเนาเรยีนผูอ้�านวยการส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคทีร่บัผิดชอบพ้ืนที่

ทราบ
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ขัน้ตอนการรายงาน พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แนวทางปฏิบัติการด�าเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส�าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ
หรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย

หรือผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย

จดัเก็บสถิติและข้อมลูผลการท�างานของระบบบ�าบัด
น�้าเสีย และบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. 1 (ทุกวัน)

ท�ารายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัด
น�้าเสียตามแบบ ทส. ๒ (ทุกเดือน)

เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแบบ ทส. ๒ 
ออกใบรับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

กรมควบคุมมลพิษรวบรวมรายงาน ใช้เป็นข้อมลูในการด�าเนนิงานของเจ้าพนกังานควบคมุมลพษิ 

ท�าความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของเจ้าพนกังาน
ควบคมุมลพษิเสนอไปพร้อมรายงานทีร่วบรวมส่งด้วยก็ได้

ส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลถูกส่งออก
จากระบบข้อมูลของผู้ส่งเป็นวันส่งรายงาน

ส่งทางไปรษณย์ีตอบรบั ให้ถือวนัท่ีลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน

เจ้าพนักงานท้องถิน่รวบรวมรายงานตามแบบ ทส. ๒
ส่งให้เจ้าพนักงานควบคมุมลพษิ (อธิบดีกรมควบคมุมลพษิ) 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้

ดาวน์โหลดแบบ ทส. 1 และ ทส. 2
จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือ

ติดต่อขอรับได้ที่กรมควบคุมมลพิษและส�านักงานเขตในพื้นที่

ดาวน์โหลดแบบ ทส. 1 และ ทส. ๒
จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือ

ติดต่อขอรับได้ที่กรมควบคุมมลพิษและส�านักงานเขตในพื้นที่

ภายในวันที่ 1๕ ของเดือนถัดไป ยื่นด้วยตนเอง

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งก�าเนิดมลพิษ ๒ ปี 

  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕3๕
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ขัน้ตอนการรายงาน พื้นที่ต่างจังหวัด

แนวทางปฏิบัติการด�าเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส�าหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕3๕

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ
หรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย

หรือผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย

จดัเก็บสถติิและข้อมลูผลการท�างานของระบบบ�าบัด
น�้าเสีย และบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. 1 (ทุกวัน)

ท�ารายงานสรปุผลการท�างานของระบบบ�าบดั
น�า้เสยีตามแบบ ทส. ๒ (ทกุเดอืน)

เสนอรายงานต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่แหล่งก�าเนิดมลพิษตั้งอยู่

* นายกเทศมนตรี (เขตเทศบาล)
* นายก อบต. (เขต อบต.)
* ปลัดเมืองพัทยา (เขตเมืองพัทยา)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแบบ ทส. ๒ 
ออกใบรับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

สนง.ทสจ. เก็บรวบรวมรายงาน  

สรุปน�าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบทุกเดือน

ใช้เป็นข้อมลูในการด�าเนนิงานของเจ้าพนกังานควบคมุมลพษิ 

ส�าเนาเรยีนผูอ้�านวยการส�านักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ีรบัผดิชอบพืน้ที่ 

ท�าความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของเจ้าพนกังาน
ควบคมุมลพษิเสนอไปพร้อมรายงานทีร่วบรวมส่งด้วยก็ได้

ส่งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ให้ถอืวนัทีข้่อมลูถกูส่งออก
จากระบบข้อมลูของผูส่้งเป็นวนัส่งรายงาน

ส่งทางไปรษณย์ีตอบรบั ให้ถอืวนัทีล่งทะเบยีนเป็นวนัส่งรายงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานตามแบบ ทส. ๒
ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.ทสจ.) 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ดาวน์โหลดแบบ ทส. 1 และ ทส. 2
จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือ

ติดต่อขอรับได้ที่กรมควบคุมมลพิษและส�านักงานเขตในพื้นที่

ดาวน์โหลดแบบ ทส. 1 และ ทส. ๒
จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือ
ติดต่อขอรับได้ที่ สนง.ทสจ. และที่ท�าการ อปท. ในพื้นที่

ภายในวันที่ 1๕ ของเดือนถัดไป ยื่นด้วยตนเอง

ตามประกาศกรมควบคมุมลพษิ

ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

เกบ็ไว้ ณ ท่ีต้ังแหล่งก�าเนดิมลพิษ ๒ ปี 



กฎกระทรวง ก�ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และแบบกำรเก็บสถิติและขอ้มูล กำรจัดท�ำบันทกึรำยละเอยีด และรำยงำนสรุปผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสยี พ.ศ. ๒๕๕๕10

การติดต่อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ดาวน์โหลดแบบได้ท่ีเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซต์กองจัดการ 

 คุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)

-  ติดต่อขอรับแบบได้ที่กองจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ 

 โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๙๐, ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๙๕, ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๑๔ 

พื้นที่ต่างจังหวัด

-  ดาวน์โหลดแบบได้ท่ีเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซต์กองจัดการ 

 คุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)

-  ติดต่อขอรับแบบได้ที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 ก�าแพงเพชร โทร. 0 ๕๕70 ๕034
 เชียงใหม่ โทร. 0 ๕311 ๒7๒๕ - 6
 เชียงราย โทร. 0 ๕360 0816
 ตาก โทร. 0 ๕๕๕1 ๒1๕3
 นครสวรรค์ โทร. 0 ๕6๒๒ 80๕8
 น่าน โทร. 0 ๕471 0136 ต่อ 17
 เพชรบูรณ์ โทร. 0 ๕67๒ 9786 - 7
 แพร่ โทร. 0 ๕4๕1 1637 ต่อ 10๒
 พะเยา โทร. 0 ๕488 711๒
 พิจิตร โทร. 0 ๕661 ๕770
 พิษณุโลก โทร. 0 ๕๕3๒ ๒630
 แม่ฮ่องสอน โทร. 0 ๕369 ๕474
 ล�าปาง โทร. 0 ๕4๒3 0๕๕0
 ล�าพูน โทร. 0 ๕3๕1 06๒๒
 สุโขทัย โทร. 0 ๕๕61 ๕663
 อุตรดิตถ์ โทร. 0 ๕๕41 10๕6
 อุทัยธานี โทร. 0 ๕6๕1 31๕9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 กาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1778
 ขอนแก่น โทร. 0 43๒3 7971
 ชัยภูมิ โทร. 0 4481 3178
 นครพนม โทร. 0 4๒๕1 1๒7๒

ภาคเหนือ
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การติดต่อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

 นครราชสีมา โทร. 0 443๕ 388๕
 บุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6๕๕3 - 4
 บึงกาฬ โทร. 0 4๒49 ๒497 - 8
 มหาสารคาม โทร. 0 4377 7900
 มุกดาหาร โทร. 0 4๒61 4๒31
 ยโสธร โทร. 0 4๕71 1737
 ร้อยเอ็ด โทร. 0 43๕1 1๕61
 เลย โทร. 0 4๒81 1394
 ศรีสะเกษ โทร. 0 4๕61 1988
 สกลนคร โทร. 0 4๒71 343๒
 สุรินทร์ โทร. 0 44๕๕ 8640
 หนองคาย โทร. 0 4๒4๒ 3971
 หนองบัวล�าภู โทร. 0 4๒31 6707
 อ�านาจเจริญ โทร. 0 4๕๕๒ 3๒3๕ - 6
 อุดรธานี โทร. 0 4๒๒1 ๒๕88
 อุบลราชธานี โทร. 0 4๕34 464๒

ภาคกลาง

 กาญจนบุรี โทร. 0 34๕1 4910
 ชัยนาท โทร. 0 ๕641 1013
 นครนายก โทร. 0 3731 1776
 นครปฐม โทร. 0 3434 00๒๕
 นนทบุรี โทร. 0 ๒๕80 07๒7-8
 ปทุมธานี โทร. 0 ๒๕81 6341
 ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3๒60 ๒496
 เพชรบุรี โทร. 0 3๒4๒ ๕0๒8
 พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3๕33 63๕6
 ราชบุรี โทร. 0 3๒33 7041
 ลพบุรี โทร. 0 364๒ 7671
 สมุทรปราการ โทร. 0 ๒183 10๕-3
 สมุทรสงคราม โทร. 0 3471 313๕
 สมุทรสาคร โทร. 0 3481 0300
 สระบุรี โทร. 0 3634 07๕9
 สิงห์บุรี โทร. 0 36๕1 1713
 สุพรรณบุรี โทร. 0 3๕๕3 ๕4๒6
 อ่างทอง โทร. 0 3๕61 ๕99๕-6



กฎกระทรวง ก�ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และแบบกำรเก็บสถิติและขอ้มูล กำรจัดท�ำบันทกึรำยละเอยีด และรำยงำนสรุปผลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดน�้ำเสยี พ.ศ. ๒๕๕๕12

การติดต่อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

บทลงโทษ

ภาคใต้

 กระบี่ โทร. 0 7๕61 1396
 ชุมพร โทร. 0 77๕1 ๒166
 ตรัง โทร. 0 7๕๒1 8983
 นครศรีธรรมราช โทร. 0 7๕34 1010
 นราธิวาส โทร. 0 7364 86๕1
 ปัตตานี โทร. 0 7346 0073
 พังงา โทร. 0 7644 06๒0
 พัทลุง โทร. 0 7484 08๒3 ต่อ 18
 ภูเก็ต โทร. 0 76๒1 1067
 ยะลา โทร. 0 73๒1 ๒787
 ระนอง โทร. 0 778๒ 4011
 สงขลา โทร. 0 7431 1๕79
 สตูล โทร. 0 7471 1039
 สุราษฎร์ธานี โทร. 0 77๒8 71๕6

ภาคตะวันออก

 จันทบุรี โทร. 0 3931 3404
 ฉะเชิงเทรา โทร. 0 38๕1 10๕3
 ชลบุรี โทร. 0 3846 7034
 ตราด โทร. 0 39๕1 11๕7
 ปราจีนบุรี โทร. 0 374๕ 43๒6 - 7
 ระยอง โทร. 0 3861 1008
 สระแก้ว โทร. 0 374๒ ๕039

มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนดิมลพิษ ผู้ควบคมุ หรือผู้รับจ้างให้บรกิารบ�าบัด
น�้าเสียหรือก�าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท�าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ ผู ้ควบคุมหรือผู ้ รับจ้างให้บริการผู ้ใดท�าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที ่
ต้องท�าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕3๕  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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หน้า  4

เล่ม  1๒9  ตอนที่  39   ก           ราชกิจจานุเบกษา    4 พฤษภาคม  ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดท�าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

พ.ศ. ๒๕๕๕

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕3๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 

เก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒9 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 38 

มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ  1  กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคับเมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เป็นต้นไป

 ข้อ  ๒ ในกฎกระทรวงนี้

 “ระบบบ�าบัดน�้าเสีย” หมายความว่า กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ  

สิง่ปลกูสร้าง เครือ่งมอื เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ และวัสดุทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการบ�าบดัน�า้เสียของระบบบ�าบดัน�า้เสยีด้วย

 “น�้าทิ้ง” หมายความว่า น�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อปล่อยออกสู ่

สิ่งแวดล้อม

 ข้อ  3 เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนิดมลพษิหรือผูค้วบคุมระบบบ�าบดัน�า้เสียตามมาตรา 80 

ต้องเก็บสถติแิละข้อมลูซึง่แสดงผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสยีในแต่ละวัน และจัดท�าบนัทกึรายละเอยีด 

ดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันท่ี 

มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

 ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดท�ารายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละเดือน 

ตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
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โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก�าเนิดมลพิษน้ันตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ   

หรือรายงานด ้วยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส ์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก�าหนด 

ทั้งนี้  การส ่งรายงานทางไปรษณีย ์ตอบรับ ให ้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส ่งรายงาน และ 

การส่งรายงานด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ให้ถอืวันทีข้่อมลูอิเลก็ทรอนิกส์น้ันถกูส่งออกจากระบบข้อมลู

ของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน

 การรายงานต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ออกใบรับเพือ่เป็นหลกัฐาน 

ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

 ข้อ  4 ในกรณทีีเ่จ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนิดมลพษิหรอืผูค้วบคมุระบบบ�าบดัน�า้เสยี 

ตามข้อ 3 มหีน้าทีต้่องเก็บสถติแิละข้อมลู จดัท�าบนัทกึรายละเอยีด หรอืจดัท�ารายงานสรปุผลการท�างาน 

ของระบบบ�าบดัน�า้เสียอยูแ่ล้วตามกฎหมายอ่ืน และการเก็บสถติแิละข้อมลู การจัดท�าบนัทกึรายละเอยีด 

หรือการจัดท�ารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด 

หรือการจัดท�ารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด 

หรือการจัดท�ารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด 

หรอืการจดัท�ารายงานตามกฎกระทรวงฉบบันีโ้ดยอนุโลม และให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิ 

หรือผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการท่ีก�าหนดไว้ใน 

ข้อ 3 วรรคสอง

 ข้อ  ๕  ให้น�าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ  

บ�าบัดน�้าเสียด้วยโดยอนุโลม

หน้า  ๕

เล่ม  1๒9  ตอนที่  39   ก           ราชกิจจานุเบกษา    4 พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ทส. 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ของแหล่งก�าเนิดมลพิษ

  แหล่งก�าเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .............................. หมู่ที่........................ ซอย .................................

ถนน .......................................... แขวง/ต�าบล .......................................... เขต/อ�าเภอ ....................................

จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ..........................................

มี ....................................................................................เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ 

ประกอบกิจการประเภท ....................................................................................................................................

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ............................. ออกให้โดย ............................ หมดอายุ ........................................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย ดังนี้

 

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้
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หมายเหตุ 1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

 2. ในกรณรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งตรวจวดัคณุภาพน�า้ทิง้แบบอตัโนมตั ิให้แนบผลการตรวจวัด 

  คุณภาพน�้าทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและท�าการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.............................................................................. เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิ

(.............................................................................)

............................................................................... ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย

(.............................................................................)

ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ....................................................

ออกให้โดย ...................................................................................................................................

............................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย

(.............................................................................)

ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ....................................................

ออกให้โดย ...................................................................................................................................
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แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป
  แหล่งก�าเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .......................... หมู่ที่ .......... ซอย ...............................................
ถนน ................................. แขวง/ต�าบล ....................................... เขต/อ�าเภอ ............................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .............................................
มี ..................................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท................................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .......................... ออกให้โดย .......................... หมดอายุ ..........................................
  ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียของแหล่งก�าเนิดมลพิษส�าหรับ 
เดือน .................................. พ.ศ. ........ ตามที่ได้ก�าหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕3๕ ในฐานะ
  .................................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ
  (..................................................................................)
  ................................................................................... ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย
  (..................................................................................)
  ใบอนุญาตเลขที่ ........................................................ หมดอายุ ....................................................
  ออกให้โดย .......................................................................................................................................
  ................................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย
  (..................................................................................)
  ใบอนุญาตเลขที่ ........................................................ หมดอายุ .....................................................
  ออกให้โดย .......................................................................................................................................
2.  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย และแหล่งรองรับน�้าทิ้ง
  (1)  ประเภท/ชนดิของระบบบ�าบดัน�า้เสีย.......................................................................................
ความสามารถในการรองรับน�้าเสียของระบบบ�าบัดน�้าเสีย ........................................... ลบ.ม./วัน
  (๒)  การท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย     แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
        แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
  (3)  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย     เครื่องสูบน�้า     เครื่องเติมอากาศ
     เครื่องกวน/ผสมน�้าเสีย     เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
     เครื่องสูบตะกอน      อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................
  (4)  แหล่งรองรับน�้าทิ้ง (ระบุ) ........................................................................................................ 
  (๕)  วิธจัีดการตะกอนท่ีเกดิข้ึนจากระบบบ�าบดัน�า้เสยีและวธิกีารก�าจดั.............................................
3. สรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นรายเดือน
  (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ�าบัดน�้าเสีย (หน่วย) ...............................................................
  (๒) ปริมาณน�้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งก�าเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...................................................
  (3) ปริมาณน�้าเสียที่เข้าระบบบ�าบัดน�้าเสีย (ลบ.ม.) ......................................................................
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  (4)  การระบายน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย .................................................................................

  (๕)  ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..................................................

   (6)  การท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย

   -  ระบบบ�าบัดน�้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)........................................................

   -  เครื่องสูบน�้า   ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)........................................................

   - เครื่องเติมอากาศ    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)........................................................

   - เครื่องกวน/ผสมน�้าเสีย   ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ..................................................

   -  เครื่องกวน/ผสมสารเคมี   ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ..................................................

   -  เครื่องสูบตะกอน   ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)........................................................

   -  อื่น ๆ .....................   ปกต	ิ  ผิดปกติ (ระบุ) ………...............................................

  (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ขึ้นจากระบบบ�าบัดน�้าเสียที่น�าไปก�าจัด (ลบ.ม.) ............................

  (8)  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ........................................................................................

........................................................................................................................................................................

ค�าเตอืน 1. เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิ ผูค้วบคมุ หรอืผูร้บัจ้างให้บรกิารบ�าบดัน�า้เสีย 

  หรอืก�าจดัของเสยี ผูใ้ดไม่จดัเกบ็สถติ ิข้อมลู หรอืไม่ท�าบนัทกึหรอืรายงานตามมาตรา 80 

  ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ 

  ตามมาตรา 10๖

 2.  ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ใดท�าบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

  ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

  ตามมาตรา 107



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนแผนงานและประมวลผล กองจัดการคุณภาพน�้า กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 2190, 0 2298 2195 โทรสาร 0 2298 5381

เอกสารฉบับนีจ้ดัท�าข้ึนเพือ่ประชาสมัพนัธ์การปฏบิติัตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถติิ 

และข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

เนื้อหาในเอกสารเป็นการสรุปข้อมูลทางด้านกฎหมาย การอ้างอิงขอให้เป็นไปตามเน้ือหาตามท่ีกฎหมายประกาศใช้ 

สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ  www.pcd.go.th
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