
แนวทางการบนัทึกข้อมูล แบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบาํบัดน้ําเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) และรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบัดน้าํเสีย (แบบ ทส. ๒) 

สําหรบัแหลง่กําเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับแหล่งกําเนิด
มลพิษต้ังแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด เข้าข่ายต้องดําเนินการตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
๑. อาคารประเภท ก๑ ได้แก่   
  (๑.๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 

๕๐๐ ห้องนอนข้ึนไป 
 (๑.๒) โรงแรมท่ีมีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๒๐๐ 

ห้องนอนข้ึนไป 
 (๑.๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี

เตียงสําหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป 
 (๑.๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา

ของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 (๑.๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอย

รวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 (๑.๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารต้ังแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 (๑.๗) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป

ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพ้ืนที่ใช้บริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 ๒. อาคารประเภท ข ๒ (เริ่มต้นเก็บสถิติและรายงานต้ังแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ได้แก่ 
                                                            

๑
   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทของอาคารในแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุม    

การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๑๒๕ ง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘   
 



๒ 

   (๒.๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่
๑๐๐ ห้องนอน แต่ ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน  

(๒.๒) โรงแรมท่ีมีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่  
๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง  

(๒.๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 
๒๕๐ ห้องขึ้นไป  

(๒.๔) สถานบริการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร   
ขึ้นไป  

(๒.๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง  

(๒.๖) อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของ
ทางราชการ ที่มีพ้ืนที่ ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

(๒.๗) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

(๒.๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

(๒.๙) ตลาดที่มีพ้ืนที่ที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่
ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร  

(๒.๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพ้ืนที่ให้บริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 
๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร  

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษมีหน้าที่จัดทําแบบแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษทุกวัน (แบบ ทส. ๑) และจัดทําแบบรายงานสรุปผล
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (แบบ ทส.๒) ทุกเดือนส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งแบบ ทส. ๑ ให้เก็บไว้ ณ สถานที่ต้ัง
แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่   
๑๕ ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่ หรือส่งทางไปรณีย์ตอบรับ
หรือรายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ทั้งน้ี การส่งรายงาน          
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่รายงาน  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                       
๒
    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทของอาคารในแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อย      

น้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี ๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔   



๓ 

ตัวอย่าง แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

ของแหล่งกําเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑)  
สําหรบัแหลง่กําเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ซ่ึงมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 

      แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 1 ซอย  -     ถนน    . แขวง/ตําบล.   ท่าข้าม    . 
เขต/อําเภอ สามพราน . จังหวัด นครปฐม . โทรศัพท์ . 0 34XX XXXX  โทรสาร.. 0 34XX XXXX 
  มี นายสะอาด   น้ําดี                              เป็นเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 

(๒) ชื่อ-สกุล ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งสามารถมอบ
อํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําการแทนได้ โดยต้องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจอย่าง
เป็นทางการและสําเนาส่งพร้อมแบบ ทส. ๒ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
กรณีที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษของทางราชการ-ขอให้ใส่ตําแหน่งกํากับด้วย

ประกอบกิจการประเภท.อาคารชุด จํานวน .670 ห้อง   
ใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)   แบบ อ.ช. XX XX/25XX   .ออกให้โดย  เทศบาลตําบลท่าข้าม. .หมดอายุ. -    

(๓) ให้บันทึกตามประเภทของแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุม ตามมาตรา ๖๙ กรณีที่
เป็นกิจการที่มีการขออนุญาตให้ใส่ข้อมูล
ใบอนุญาตด้วย 

(๔) วาดแผนผังแสดงการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย 
– แหล่งที่มาของนํ้าเสีย 
- หน่วยบําบัดย่อยของระบบฯ  
- จุดระบายน้ําทิ้ง 
- แหล่งรองรับน้ําทิ้ง ได้แก่ 
  - ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ในกรณีที่
ท่อระบายน้ําดังกล่าวไหลลงแหล่งน้ํา
ในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตร ให้ระบุชื่อ
แหล่งนํ้าด้วย 
  - แหล่งน้ําสาธารณะ ให้ระบุชื่อของ
แหล่งรองรับน้ําเสียด้วย 

(๑) ข้อมูลที่ ต้ังของแหล่งกําเนิด
มลพิษ  

ท่อ
ระ

บา
ยน้ํ
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าธ
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๔ 

 ส่วนที่ ๒ สถิติและข้อมูลทีจ่ัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพษิ 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑๑

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

(๑๑) บันทึกคํ าว่ า
“ปกติ” ในกรณีที่
ระบบทํางานได้ปกติ
และไม่มี เครื่องจักร
อุปกรณ์ใดๆ ชํารุด 
ก ร ณี ที่ พ บ ว่ า มี
เครื่องจักร อุปกรณ์
ชํารุด ให้บันทึกว่า 
“ผิดปกติ”

(๑๐) บันทึกชื่ อ
ส า ร เ ค มี ห รื อ
ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ข อ ง
สารสกัดชีวภาพ  
พร้อมปริมาณการ
ใช้ในแต่ละวัน และ 
บั นทึ ก“-”กรณี
ไ ม่ มี ก า ร ใ ช้
สารเคมี

(๖) บันทึกข้อมูลจากมาตร
วัดไฟฟ้า หรือคํานวณจาก
หน่วยการใช้ ไฟฟ้าของ
เครื่องจักรทั้งหมดในระบบ 
(ต่อวัน) สําหรับกรณีไม่มี
การใช้ไฟฟ้าในระบบให้
บันทึก “-” 
 
(๗) บันทึกข้อมูลจากมาตร
วัดน้ํา กรณีไม่มีมาตรวัดน้ํา
ให้ประเมินจากอุปกรณ์ที่

(๘) บันทึกข้อมูลจากการ
ตรวจวัดเอง เครื่องวัดอัตรา
การไหล คํานวณจากเครื่อง
สูบน้ําเสีย หรือค่าสัมประสิทธิ์ที่
แนะนําไว้ 
 
(๙) ให้บันทึกว่า “ระบาย” กรณี
ที่มีการระบายน้ําทิ้งในวันนั้นหรือ
ระบุว่า “ไม่ระบาย” กรณีไม่มี
การระบายน้ําทิ้งในวันนั้น 

 

(๑๒) การบันทึกข้อมูลการทํางาน
ของเค รื่อง สูบน้ํ า  เค รื่อง เ ติม
อากาศ เครื่องกวน /ผสมน้ําเสีย/
ผสมสารเคมี และเครื่องสูบตะกอน 
ให้บันทึกข้อมูลการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกเครื่อง  
ตัวอย่างเช่น เครื่องเติมอากาศ มี  
๔ เครื่อง ถ้าใช้งานได้ทั้งหมดให้
บันทึกว่า “ปกติ” แต่หากใช้งาน
ได้ 3 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ 
1 เครื่อง ให้บันทึกว่า  
ปกติ 3/ผิดปกติ 1 

( ๑ ๓ ) ใ ห้ ร ะ บุ
เครื่องจักรอุปกรณ์
อื่ น ที่ น อ ก เ ห นื อ  
จากที่ กํ าหนด ใ ห้ 
แ ล ะ ก า ร บั น ทึ ก
ข้อมูลการทํางานมี
หลักการเ ดียวกัน
กับ ข้อ (๑๒)  

(๑๔) บันทึก
ปริมาณตะกอน 
ส่วนเกินจากระบบฯ
ที่ นํ า ไปกํ าจัด ซึ่ ง
ประมาณไ ด้ จาก
ปริมาตรของบ่อ
เ ก็ บ กั กต ะ ก อน 
และบันทึก“-”กรณี
ไ ม่ มี ก า ร กํ า จั ด
ตะกอนส่วนเกินใน
วันดังกล่าว 

(๑๕) ระบุ ปัญหา
อุ ปส ร รค  แ ล ะ
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
หรือพบสิ่งผิดปกติ  

(๑๖) ลงลายมือชื่ อ      
ผู้บันทึกสถิติ โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ
นั้นก็ได้ 

๕๐

๕ 

(๕) บันทึก
รายวันทุกวัน 

 



๕ 

 ส่วนที่ ๓ การรับรองการบนัทึกสถิติข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน 
  ๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครือ่งตรวจวดัคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัด
    คุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

   ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
   .................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
   (......นายสะอาด....น้ําดี..................................) 
   .................................................................... ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (....................................................................) 
   ใบอนุญาตเลขที่ ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
   ออกให้โดย ......................................................................................................................... 
   .................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
   (....................................................................) 
   ใบอนุญาตเลขที่ ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
   ออกให้โดย ......................................................................................................................... 

(๑๘) ผู้ลงนาม หมายถึง“ผู้ควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสีย” และ “ผู้รับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๓ 
ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิ งแวด ล้อมแห่งชา ติ  พ .ศ .๒๕๓๕ 
เท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ควบคุมระบบตาม
กฎหมายอื่น 

) (๑๗) ลงลายมือชื่อของเจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจ (ต้องตรงกับรายช่ือใน
ส่วนที่ ๑) 

๑๗

๑๘



๖ 

 ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ทส. ๒) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอย่าง กรณีท่ีมีระบบ ๑ ระบบ  

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง กรณีท่ีมีระบบมากกว่า ๑ ระบบ   

 

 

 

   

๑. ข้อมูลทั่วไป 
            แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่     111    หมู่ที่      1       ซอย  ...............-....................  
ถนน          -       แขวง/ตําบล      ท่าข้าม      เขต/อําเภอ      สามพราน         . จังหวัด           นครปฐม        
โทรศัพท์ 0 345 XXXX  โทรสาร   0 345  XXXX       มี . นายสะอาด น้ําดี   เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท    .       อาคารชุด จํานวน 670 ห้อง                      .           
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)   แบบ อช.  XXXX/25XX   ออกให้โดย   เทศบาลตําบลท่าข้าม    .หมดอายุ          -    .     
            ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน      กันยายน     พ.ศ.  2555  ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
             .........นายสะอาด.........น้ําดี............................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
             (........นายสะอาด.........น้ําดี.........................) 
            ............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
             (.................................................................................) 
            ใบอนุญาตเลขท่ี .................................................. หมดอายุ ....................................................  

ออกให้โดย .............................................................................................................................                  
.............................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  

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

(๑) ข้อมูลที่ ต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษ
ให้ตรงกับที่บันทึกไว้ในแบบ ทส.๑ 

(๔) บันทึกประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย
สําหรับการรองรับน้ําเสียสามารถดูได้จาก
รายการคํานวณของระบบ  
(๕) กรณีที่เดินระบบทุกวันให้บันทึกการ
ทํางานของระบบฯ เป็นแบบต่อเนื่อง และ
ระบุชั่วโมงการทํางานต่อวัน สําหรับกรณีที่
ระบบไม่ได้เดินทุกวัน ให้ระบุจํานวนวันที่เดิน
ระบบ ดังนี้ เดินระบบ ...วัน ไม่เดินระบบ ...
วัน (ถ้ามากกว่า ๑ ระบบ ให้ดูตัวอย่างจาก
กรณีมากกว่า ๑ ระบบ)  
(๖)  บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่เป็น
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ของระบบฯ  
(๗) แหล่งรองรับน้ําทิ้งให้ระบุว่าชื่อเป็นแหล่ง
รองรับน้ําทิ้ง ในกรณีที่ระบายลงท่อระบาย
น้ํา โดยท่อระบายนํ้าดังกล่าวไหลลงแหล่งน้ํา
ในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตร ให้ระบุชื่อแหล่ง
น้ําด้วย 
      สําหรับวิธี จัดการตะกอนและวิธีการ
กําจัดให้ใส่วิธีการจัดการมาด้วย เช่น จ้างรถ
สูบตะกอนไปท้ิง เป็นต้น  
 
กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษมีระบบมากกว่า 
๑ ระบบ ให้กรอก ตามตัวอย่างกรณีที่มี
ระบบมากกว่า ๑ ระบบ 

 

 (๓) ผู้ลงนาม หมายถึง“ผู้ควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสีย” และ “ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๓ ของ 
พ .ร .บ . ส่ ง เส ริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชา ติ  พ .ศ .๒๕๓๕ 
เท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ควบคุมระบบตาม
กฎหมายอื่น โดยต้องกรอกข้อมูลให้
ตรงกับที่บันทึกไว้ในแบบ ทส. ๑

 (๒ ) ชื่ อ -ส กุ ล  ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ห รื อ   
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ใน
กรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจ ให้สําเนา
ใบมอบอํานาจส่งพร้อมแบบ ทส. ๒ ทุก
คร้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

๑

๒

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรอบรับน้าํทิ้ง 
          (๑) ประเภท/ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย    ระบบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์                ความสามารถในการรองรับ  
ของระบบบําบัดน้ําเสีย.  150   .ลบ.ม.ต่อวัน  
            (๒) การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย           แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน                                          
                                                                    แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  ..................... 
            (๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย        เคร่ืองสูบน้ํา         เคร่ืองเติมอากาศ  
                        เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย        เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี 
                        เคร่ืองสูบตะกอน         อ่ืนๆ .......(ระบุ)    
            (๔) แหล่งรอบรับนํ้าทิ้ง (ระบุ)               แม่น้ําท่าจีน                    .       
            (๕) วิธีจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้าํเสียและวิธีการกําจัด  จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้งยังระบบ
กําจัดตะกอนของเทศบาล          

๔

๕ 

๗

๖ 

๓

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรอบรับน้าํทิ้ง 
          (๑) ประเภท/ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย    ระบบท่ี 1 ระบบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์   ระบบท่ี 2  ระบบบ่อเติม
อากาศ  ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสีย.  ระบบท่ี 1 : 150   ระบบท่ี 2  300 . ลบ.ม.ต่อวัน  
            (๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย               แบบต่อเนื่อง ระบบท่ี 1 : 24 ชั่วโมง/วัน ระบบที่ 2 : 24 ชั่วโมง/วัน       
                                                                 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  ..................... 
            (๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย         เคร่ืองสูบน้ํา         เคร่ืองเติมอากาศ  
                        เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย        เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี 
                        เคร่ืองสูบตะกอน         อ่ืนๆ .......(ระบุ)    
            (๔) แหล่งรอบรับนํ้าทิ้ง (ระบุ)    ระบบท่ี 1 แม่น้ําท่าจีน ระบบท่ี 2 แม่น้ําท่าจีน                           .       
            (๕) วิธีจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้าํเสียและวิธีการกําจัด  ระบบท่ี 1 จ้างรถสูบตะกอนไปท้ิงยัง
ระบบกําจัดตะกอนของเทศบาล     ระบบท่ี 2  นําไปหมักทําปุ๋ย                                                           . 

๔

๕ 

๖ 

๗ 



๗ 

ตัวอย่าง กรณีท่ีมีระบบ ๑ ระบบ    

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง กรณีท่ีระบบมากกว่า ๑ ระบบ   

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

(๘) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบฯ ปริมาณน้ําใช้
ทุกกิจกรรม และปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบ ให้
รวมปริมาณในรอบ 1 เดือน สําหรับการระบาย
น้ํ าทิ้ งหากระบายน้ํ าทิ้ งทุ ก วันใ ห้บันทึก ว่ า 
“ระบายทุกวัน” แต่หากมีบางวันไม่ระบายให้นับ
จํานวนวันที่ระบาย และวันที่ไม่ระบายโดยบันทึก 
ดังน้ี ระบาย ... วัน และไม่ระบาย .. วัน 
 

(๙) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ให้
รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือน  
 
(๑๐) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและ
อุปกรณ์ มีหลักการบันทึกเหมือนกัน คือ ถ้าใน
รอบเดือนท่ีผ่านมา (ดูจากแบบ ทส .๑) การ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์เป็นปกติทุกวันให้
บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องปกติ แต่หากมีวันใด
วันหน่ึงการทํางานของระบบและอุปกรณ์ผิดปกติ 
ให้บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องผิดปกติ และให้
ระบุว่า ปกติ...วัน และผิดปกติ ...วัน สําหรับกรณี
ที่มีระบบมากกว่า ๑ ระบบ ให้บันทึกเคร่ืองหมาย 
√ ในช่องปกติก็ต่อเมื่อทุกระบบมีสภาพปกติ 
 
(๑๑)  ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัด
น้ําเสียที่นําไปกําจัดให้รวมปริมาณในรอบ ๑ 
เดือน  
      -  สามารถบันทึกปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้น   
และแนวทางท่ีไ ด้ ดําเ นินการในรอบเดือน   
ที่ผ่านมา 
 

กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษมีระบบมากกว่า ๑ 
ระบบ ให้กรอก ตามตัวอย่างกรณีที่มีระบบ
มากกว่า ๑ ระบบ 

 

๓. สรุปผลการทํางานของระบบําบัดน้าํเสียเป็นรายเดือน  
          (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย)  .         3,040                                       . 
            (๒) ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)       3,776                                       .  
            (๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)                3,022                                       . 
            (๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย .                 ระบายทุกวัน                                       ..   
            (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)                           -                     .  
            (๖) การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสียและอุปกรณ์ 
                 - ระบบบําบัดน้ําเสีย        ปกติ          ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ....27.....วัน    ผิดปกติ ...3........วัน 
                 - เคร่ืองสูบนํ้า                ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)   
                 - เคร่ืองเติมอากาศ          ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ.....27....วัน   ผิดปกติ .....3......วัน 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย         ปกติ         ผิดปกติ 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี         ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เคร่ืองสูบตะกอน           ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)   
                 - อ่ืน ๆ ......................       ปกติ         ผิดปกติ 
            (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)                50                   . 
            (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  มีขยะอุดตันดําเนินการแก้ไขโดยเอาขยะออกจากเคร่ืองเติมอากาศ. 
 

๘

๙

๑๑ 

๓. สรุปผลการทํางานของระบบําบัดน้าํเสียเป็นรายเดือน  
          (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย)  .   ระบบท่ี 1 3,040 : ระบบท่ี 2   2,000      .        
            (๒) ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)  ระบบท่ี 3,776 : ระบบท่ี 2  2,500        .         
            (๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)    ระบบท่ี 1 3,022 : ระบบท่ี 2  2,000               . 
            (๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  ระบบท่ี 1: ระบายทุกวัน ระบบท่ี 2 :ระบายทุกวัน             ..    
            (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)  ระบบท่ี 1 - :  ระบบท่ี  2  -              .      
            (๖) การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสียและอุปกรณ์ 
                 - ระบบบําบัดน้ําเสีย        ปกติ          ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ....27.....วัน   ผิดปกติ ....3.....วัน 
                                                                                   ระบบท่ี 2 ปกติ.....ทุก....วัน  ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เคร่ืองสูบนํ้า                ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)  ระบบท่ี 1 ปกติ...30...วัน   ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เคร่ืองเติมอากาศ          ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ.....27....วัน ผิดปกติ ...3......วัน 
                                                                                  ระบบท่ี 2 ปกติ......ทุก..วัน   ผิดปกติ ............วัน 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย         ปกติ        ผิดปกติ(ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน  ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี        ปกติ        ผิดปกติ (ระบุ)ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน ผิดปกติ ..........วัน     
                 - เคร่ืองสูบตะกอน           ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ..........วัน 
                 - อ่ืน ๆ ......................       ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ) ระบบท่ี 1 ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ..........วัน 
            (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)  ระบบท่ี 1: 50 ระบบท่ี 2 : -    .      
            (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ระบบท่ี 1 : มีขยะอุดตันดําเนินการแก้ไขโดยเอาขยะออกจาก
เคร่ืองเติมอากาศ. ระบบท่ี 2 :        -                         . 
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คําเตือนคําเตือน  ๑๑. . เจ้าของหเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย รือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖๑๐๖      
                      ๒๒. . ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗๑๐๗  
  
ข้อแนะนํา ข้อแนะนํา   
  ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีข้อมูให้กรอกข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีข้อมูลน้ันๆ ในแต่ละวัน และกรอกข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเท่าน้ัน การกรอกข้อมูลอันลน้ันๆ ในแต่ละวัน และกรอกข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเท่าน้ัน การกรอกข้อมูลอัน
เป็นเท็จ หรือการไม่เป็นเท็จ หรือการไม่ดําเนินการเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่จัดทํารายงานการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่กฎหมายกําหนด มีดําเนินการเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่จัดทํารายงานการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามที่กฎหมายกําหนด มี
โทษทางอาญา ซึ่งมิได้เป็นความผิดลหุโทษโทษทางอาญา ซึ่งมิได้เป็นความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดอันยอมความได้   
  
  
  


