
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกประกาศให้เป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียตามแบบ 
ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงาน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั งนี  หากไม่ด าเนินการจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 



แบบ ทส. ๑ 

 

แบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมลูซึงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันําเสีย 

ของแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

   

 

แหลง่กําเนิดมลพษิ ตงัอยู่เลขท ี  หมูท่ ี   ซอย    

ถนน    แขวง/ตําบล    . เขต/อําเภอ    

จงัหวดั    โทรศพัท ์    โทรสาร    มี

     เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองหล่งกําเนิดมลพษิ ประกอบ

กจิการประเภท         ใบอนุญาตเลขท ี(ถา้ม)ี

   ออกใหโ้ดย     หมดอายุ     

ซงึมแีผนผงัแสดงการทํางานของระบบบาํบดันําเสยี ดงันี 

 
 

ไดจ้ดัเกบ็สถติแิละขอ้มลูแสดงผลการทํางานของระบบบาํบดันําเสยีปรากฏตามตาราง ดงันี 

 



 

วนั 

เดอืน 

ปี 

สถิติและข้อมลูทีเกบ็จากแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

ลายมอืชอื 

ผูบ้นัทกึ 

ปรมิาณ 

การใช้

ไฟฟ้าของ

ระบบ

บําบดันํา

เสยี 

(หน่วย) 

ปรมิาณ 

นําใช ้

ในทุกกจิกรรม

ของ

แหล่งกําเนิด

มลพิษ  

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณนํา

เสยีทเีขา้

ระบบ 

บําบดันําเสีย

(ลบ.ม.) 

การระบาย 

นําทงิจากระบบ

บําบดันําเสีย

(ระบาย/ 

ไม่ระบาย) 

ปรมิาณ 

สารเคมหีรอื 

สารสกดั 

ชวีภาพทใีช ้ 

(ชอื/ปรมิาณ) 

(ลติรหรอื

กโิลกรมั) 

การทํางานของระบบบําบดันําเสยี ปรมิาณ

ตะกอน

ส่วนเกนิ 

ทเีกดิขนึจาก

ระบบบําบดั 

นําเสยีทนํีาไป

กําจดั 

(ลบ.ม.) 

ปญัหา

อุปสรรค  

และ

แนวทาง

แกไ้ข 

ระบบบําบดั 

นําเสยี  

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

เครอืง

สูบนํา 

(ปกต/ิ

ผดิปกติ) 

เครอืงเตมิ

อากาศ

(ปกต/ิ

ผดิปกต)ิ 

เครอืงกวน/ 

ผสมนําเสยี

(ปกต/ิ

ผดิปกต)ิ 

เครอืงกวน/ 

ผสมสารเคม ี

 (ปกต/ิ

ผดิปกต)ิ 

เครอืงสูบ

ตะกอน 

(ปกต/ิ

ผดิปกต)ิ 

อนืๆ 

(ระบุ) 

(ปกต/ิ

ผดิปกต)ิ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



หมายเหต ุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีทีมีสถิติและข้อมลูนันๆ ในแต่ละวนั 

๒. ในกรณีระบบบาํบดันําเสียทีมีการติดตงัเครืองตรวจวดัคณุภาพนําทิงแบบอตัโนมติั ให้แนบผล

การตรวจวดัคณุภาพนําทิงทุกวนัแยกตามพารามิเตอรที์ตรวจวดั  และทําการสรุปผลเป็น

สถิติและข้อมลูรายเดือน 

 

 

ขอรบัรองว่าการบนัทกึสถติแิละขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ถูกตอ้งทุกประการ 

.................................................................... เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพษิ  

(      ) 

.................................................................ผูค้วบคมุระบบบําบดันําเสยี 

(      ) 

ใบอนุญาตเลขท ี......................................... หมดอายุ .............................................. 

ออกใหโ้ดย............................................................................................................... 

............................................................... ผูร้บัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันําเสยี  

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

ใบอนุญาตเลขท ี............................................ หมดอายุ ........................................... 

ออกใหโ้ดย .............................................................................................................. 



แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันําเสีย 
   

 

๑. ข้อมลูทวัไป 

แหลง่กําเนิดมลพษิ ตงัอยู่เลขท ี  หมูท่ ี   ซอย    

ถนน    แขวง/ตําบล    . เขต/อําเภอ    

จงัหวดั    โทรศพัท ์    โทรสาร    มี

     เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองหล่งกําเนิดมลพษิ ประกอบ

กจิการประเภท         ใ บ อ นุ ญ า ต เ ล ข ท ี 

(ถา้ม)ี   ออกใหโ้ดย     หมดอายุ     

ในการนีขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดันําเสยีของแหล่งกําเนิดมลพษิสําหรบั 

เดอืน   พ.ศ.  ตามทไีดกํ้าหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ

และรกัษาคณุภาพสงิแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพษิ  

(      ) 

............................................................................. ผูค้วบคุมระบบบาํบดันําเสยี 

(      ) 

ใบอนุญาตเลขท ี.................................................. หมดอาย ุ................................................  

ออกใหโ้ดย ......................................................................................................................... 

............................................................................. ผูร้บัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันําเสยี  

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

ใบอนุญาตเลขท ี.................................................. หมดอาย ุ............................................... 

ออกใหโ้ดย ........................................................................................................................ 

๒. ข้อมลูเกียวกบัระบบบาํบดันําเสีย และแหล่งรองรบันําทิง 

 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบาํบดันําเสยี        

 ความสามารถในการรองรบันําเสยีของระบบบาํบดันําเสยี   ลบ.ม./วนั 

 (๒) การทํางานของระบบบาํบดันําเสยี � แบบต่อเนือง    ชวัโมง/วนั  

� แบบไมต่่อเนือง (ระบ)ุ    

(๓) อุปกรณ์และเครอืงมอืทใีชใ้นระบบบาํบดันําเสยี  �  เครอืงสบูนํา  �  เครอืงเตมิอากาศ 

�  เครอืงกวน/ผสมนําเสยี  �  เครอืงกวน/ผสมสารเคม ี 

�  เครอืงสบูตะกอน  �  อนื ๆ (ระบ)ุ        

 (๔) แหลง่รองรบันําทงิ (ระบ)ุ .        

 (๕) วธิจีดัการตะกอนทเีกดิขนึจากระบบบาํบดันําเสยีและวธิกีารกําจดั    



๓. สรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันําเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของระบบบาํบดันําเสยี (หน่วย)      

(๒) ปรมิาณนําใชทุ้กกจิกรรมในแหลง่กําเนิดมลพษิ (ลบ.ม.)     

(๓) ปรมิาณนําเสยีทเีขา้ระบบบาํบดันําเสยี (ลบ.ม.)      

(๔) การระบายนําทงิจากระบบบาํบดันําเสยี       

(๕) ปรมิาณสารเคมหีรอืสารสกดัชวีภาพทใีช ้(ลติรหรอืกโิลกรมั)     

(๖) การทํางานของระบบบาํบดันําเสยีและอุปกรณ์ 

- ระบบบาํบดันําเสยี  �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ      

- เครอืงสบูนํา  �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ       

- เครอืงเตมิอากาศ  �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ       

- เครอืงกวน/ผสมนําเสยี  �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ      

- เครอืงกวน/ผสมสารเคม ี �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ      

- เครอืงสบูตะกอน  �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ      

- อนื  ๆ �  ปกต ิ �  ผดิปกต ิ(ระบ)ุ       

(๗) ปรมิาณตะกอนสว่นเกนิจากระบบบาํบดันําเสยีทนํีาไปกําจดั (ลบ.ม.)    

(๘) ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข        

            

 

คาํเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบาํบดันําเสีย หรือผู้รบั

จ้างให้บริการบาํบดันําเสียผู้ใดไม่จดัเก ็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบนัทึกหรือ

รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือปรบัไม่เกิน

หนึงหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรบัตามมาตรา ๑๐๖ 

๒. ผู้ควบคุมระบบบาํบดันําเสียหรือผู้รบัจ้างให้บริการบาํบดันําเสียผู้ใดทําบนัทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอนัเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือ

ปรบัไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรบัตามมาตรา ๑๐๗ 


