
 
 

แนวทางการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและ 
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๑ 

 

 

๑. บทนํา 

 

 
  

กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่เก็บ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษน้ัน และจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่
อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง ทั้งน้ี กรณีแหล่งกําเนิดใดมีผู้ควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียให้ผู้ควบคุม
มีหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลฯ แทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง รวมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบําบัดนํ้าเสียมีหน้าที่ต้องดําเนินการเช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ      
โดยการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียให้
ทําตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 
ซึ่งตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดให้ 
๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียต้องจัดเก็บสถิติและ

ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. ๑ 
เก็บไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน  

๒) จะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 

 
 โดยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๙ ก วันที่ ๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 
 



๒ 

 

 

๒. แนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ 

 

 
 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษหรือแบบ ทส. ๑ โดยแบบ ทส. ๑ จํานวน ๑ ชุด  

๑) ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลในแต่ละวันในรอบ ๑ เดือน   
๒) แต่ละชุดจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ      

๒) สถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และ ๓) การรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียด
ต่างๆ โดยแนวทางการบันทึกข้อมูลในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี  

๑. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ  ประกอบด้วย สถานที่ต้ัง ช่ือ-สกุลเจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด ประเภทของกิจการ  ใบอนุญาต (ถ้ามี) และแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัด
นํ้าเสีย ทั้งน้ี ในการบันทึกข้อมูลทั่วไปของแหล่งกําเนิดตามแบบ ทส. ๑ ไม่จําเป็นต้องบันทึกทุกเดือน เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถบันทึกในครั้งแรกคร้ังเดียว ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษจะต้องทําการบันทึกข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิม สําหรับแนวทางการบันทึกข้อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการบนัทึก 
๑. สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษ - บันทึกสถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ 

ซอย ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด รวมท้ังหมายเลข
โทรศัพท์ และโทรสาร ที่สามารถติดต่อได้ 
- สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษ อาจเป็นสถานที่เดียวกันกับที่อยู่
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด หรือไม่ใช่ก็ได้ 

๒. ช่ือ – สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

บันทึกช่ือ สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
   - กรณีเป็นที่ดินจัดสรร ได้แก่ นิติบุคคล 
   - กรณีเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓. ประกอบกิจการประเภท - บันทึกประเภทของกิจการหรือประเภทของแหล่งกําเนิด เช่น 
การเลี้ยงสุกร สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น 
 



๓ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการบนัทึก 
๔. ใบอนุญาต (ถ้ามี)  
 
 
 

- บันทึกข้อมูลใบอนุญาต  ไ ด้แก่  เลขที่   หน่วยงานออก
ใบอนุญาต และวันที่หมดอายุ เช่น กรณีการเลี้ยงสุกร การ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเ ป็นอํานาจของท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังน้ัน ให้กรอก
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งออกให้โดย
หน่วยงานท้องถิ่นในท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่ เช่น 
องค์การบริหารส่วนตําบล... หรือเทศบาล...  
 

๔) แผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัด  
นํ้าเสีย 

ให้แสดงแผนผังการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  ควร
ประกอบด้วย การรวบรวมนํ้าเสีย หน่วยบําบัดย่อยของระบบฯ 
แสดงจุดนํ้าเข้าระบบฯ จุดระบายนํ้าทิ้ง และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง 
 

 
๒. สถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

เป็นสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และบันทึกตามตารางในแบบ ทส. ๑ ซึ่งจะต้อง
บันทึกข้อมูลทุกวัน ประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่บันทึกข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณนํ้าใช้ ปริมาณ     
นํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ 
ที่ใช้ การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และลายมือช่ือผู้บันทึก  

สําหรับแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และการบันทึกที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล/การบันทกึ 
๑) วัน เดือน ปี ระบุวันที่ เดือน และพ.ศ. ที่ทําการบันทึกข้อมูล ซึ่งต้องบันทึก

ทุกวัน 
 

๒) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัด  
นํ้าเสีย (หน่วย) 
 
 
 

มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
๑) กรณีมีการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสีย
โดยเฉพาะ ให้บันทึกข้อมูลจํานวนหน่วยที่อ่านได้จากมิเตอร์
ไฟฟ้า (รายวัน) 
 
 



๔ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล/การบันทกึ 
๒) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัด  
นํ้าเสีย (หน่วย) (ต่อ) 
 

๒) กรณีไม่ได้ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดฯ โดยเฉพาะ  
ให้คิดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากอัตราการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้าทุกช้ินในระบบบําบัดฯ และระยะเวลาในการใช้งาน
อุปกรณ์น้ันในแต่ละวัน คํานวณเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน  
แต่ละวัน 
๓) บันทึก “ - ” กรณีไม่มีการใช้ไฟฟ้า เช่น  เป็นระบบบําบัด 
นํ้าเสียแบบธรรมชาติหรือใช้นํ้ามัน เป็นต้น  
 

๓ )  ปริ ม าณการ ใ ช้ นํ้ าทุ ก กิ จกรรม ใน
แหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 

มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
๑) กรณีใช้นํ้าประปาทั้งหมดและมีการติดต้ังมาตรวัดนํ้าของ
แหล่งกําเนิดโดยเฉพาะ ให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าจาก 
ตัวเลขที่อ่านได้จากมาตรวัดนํ้าของแต่ละวัน  
๒) กรณีไม่ได้ติดต้ังมาตรวัดนํ้าของแหล่งกําเนิดโดยเฉพาะ  
ให้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าจากอุปกรณ์ที่กักเก็บนํ้าใช้ ซึ่ง
ทราบปริมาตรที่ชัดเจน เช่น แทงค์นํ้า 
และสําหรับแหล่งกําเนิดใดที่แหล่งนํ้าใช้บางส่วนมีการติดต้ัง
มาตรวัดนํ้า และบางส่วนไม่มีมาตรวัดนํ้า ให้ใช้แนวทางการเก็บ
ข้อมูลตามข้อ ๑) และ ๒) รวมกัน 
๓) กรณีไม่มีทั้งมาตรวัดนํ้า และไม่สามารถเก็บข้อมูลตามข้อ ๒) ได้ 
ให้ประเมินปริมาณการใช้นํ้าในแต่ละวันจากอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย
ของแหล่งกําเนิดน้ันๆ เช่น กรณีสถานที่เลี้ยงสุกรประเมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้นํ้าของสุกรแต่ละชนิด (คพ., ๒๕๕๓) ดังน้ี 

สุกรพ่อ – แม่พันธ์ุ    ๐.๐๙๒   ลบ.ม./ตัว/วัน 
สุกรขุน                 ๐.๐๔๘   ลบ.ม./ตัว/วัน 
สุกรอนุบาล            ๐.๐๓๒   ลบ.ม./ตัว/วัน 

ทั้งน้ี ในการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลให้ใช้แนวทางตามข้อ ๑) เป็น
หลัก ถ้าไม่มีข้อ ๑) ค่อยเลือกใช้แนวทางตามข้อ ๒) และ ๓) 
ตามลําดับ 
 

๔) ปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย  
(ลบ.ม.) 
 
 

มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
๑) คํานวณจากความเร็วของการไหลในรางนํ้าเสีย โดยใช้
เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) และการติดต้ังเวียร์ 
(Weir) 



๕ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล/การบันทกึ 
๔) ปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย  
(ลบ.ม.) (ต่อ) 

๒) กรณีมีการสูบนํ้าเสียเข้าระบบฯ สามารถเก็บข้อมูลจากขนาด
ของเคร่ืองสูบนํ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการสูบนํ้าเสียในแต่ละวัน 
๓) ดูจากเอกสารการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียว่าระบบฯ มี
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียได้เท่าไร และปัจจุบันมีนํ้าเสีย
เข้าระบบเท่าไร (กรณี น้ี กิจกรรมที่ ก่อให้เ กิดนํ้าเสียของ
แหล่งกําเนิดจะต้องไม่แตกต่างจากตอนออกแบบระบบฯ) 
ทั้งน้ี หากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๑) – ๓) ได้ อนุโลมให้
ใ ช้การประเมินโดยใช้ค่า เฉลี่ ย อัตราการเกิด นํ้า เสียของ
แหล่งกําเนิดน้ันๆ เช่น กรณีสถานที่เลี้ยงสุกรประเมินโดยใช้
อัตราการเกิดนํ้าเสียของสุกรแต่ละชนิด (คพ., ๒๕๕๓) ดังน้ี 

สุกรพ่อ – แม่พันธ์ุ    ๐.๐๖๔   ลบ.ม./ตัว/วัน 
สุกรขุน               ๐.๐๒๔     ลบ.ม./ตัว/วัน 
สุกรอนุบาล            ๐.๐๒๐   ลบ.ม./ตัว/วัน 
 

๕) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(ระบาย/ไม่ระบาย) 

- บันทึกว่า “ระบาย” สําหรับวันที่มีการระบายน้ําทิ้งออกจาก
ระบบบําบัดฯ  
- บันทึกว่า “ไม่ระบาย” สําหรับวันที่ไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออก
จากระบบบําบัดฯ  
ทั้งน้ี “การระบาย” หมายถึง ระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัด  
นํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 

๖) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 
(ช่ือ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม) 

- บันทึกช่ือของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ของสารสกัดชีวภาพ 
พร้อมทั้งปริมาณการใช้ในแต่ละวัน หากเป็นของเหลวใช้หน่วย
เป็นลิตร และของแข็งใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม 
- บันทึก  “-” กรณีไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพใดๆ 
 

๗) การทํ างานของระบบบํ าบั ดนํ้ าเสี ย 
ประกอบด้วย 

(๑) ระบบบําบัดนํ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
 
 
 
 

 
 
ตรวจสอบการทํางานของระบบฯ ว่าทํางานปกติหรือไม่ โดย
พิจารณาทางด้านกายภาพของโครงสร้างระบบ รวมทั้ง อุปกรณ์
และเคร่ืองจักรต่างๆ  
- บันทึกว่า “ปกติ” หากไม่พบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักร
ใดๆ ชํารุด     



๖ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล/การบันทกึ 
(๑) ระบบบําบัดนํ้าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
     (ต่อ) 

- บันทึกว่า “ผิดปกติ” หากพบว่ามีโครงสร้างระบบฯ หรือ
เครื่องจักรชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบอุดตัน ท่อนํ้า
เสียชํารุด เป็นต้น และหากพบความผิดปกติควรระบุปัญหาและ
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขไว้ด้วย 
 

(๒) เครื่องสูบนํ้า (ปกติ/ผิดปกติ) - บันทึก “ปกติ”  หากเคร่ืองสูบนํ้ายังคงสามารถทํางานได้ (สูบ
นํ้าได้)  
- บันทึก “ผิดปกติ” หากเคร่ืองสูบนํ้าชํารุดและไม่สามารถ
ทํางานได้ (กรณีมีอาการผิดปกติอ่ืน เช่น เสียงดัง แต่ยังคง
สามารถทํางานได้ ให้ถือว่าทํางาน “ปกติ”   
- บันทึก “ไ-ไ” กรณีไม่มีหรือไม่ได้ใช้เครื่องสูบนํ้า  
ทั้งน้ี สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษที่มีเคร่ืองสูบนํ้ามากกว่า ๑ 
เครื่อง ให้บันทึกทุกเคร่ืองที่ใช้งาน กรณีทุกเคร่ืองทํางานปกติให้ 
บันทึก “ปกติ”  หากมีเครื่องใดเครื่องหน่ึงทํางานผิดปกติให้ 
บันทึกว่าปกติก่ีเครื่อง และผิดปกติก่ีเครื่อง เช่น มี ๓ เครื่อง 
พบว่าชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ๑ เครื่อง ให้บันทึก “ปกติ ๒ 
เครื่อง ผิดปกติ ๑ เครื่อง” 
และควรระบุปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขไว้ด้วย  
 

(๓) เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) มีแนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้า 
 

(๔ ) เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย (ปกติ/
ผิดปกติ) 

มีแนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้า 

(๕) เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/
ผิดปกติ) 

มีแนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้า 

(๖) เครื่องสูบตะกอน  (ปกติ/ผิดปกติ) มีแนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้า 
 

(๗) อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) ระ บุ อุปกรณ์และ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในระบบบํา บัด นํ้ า เสี ย
นอกเหนือจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือตามข้อ (๓) – (๖) และใช้
แนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้า 
 
 



๗ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล/การบันทกึ 
๘) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัด
นํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) 

- บันทึกปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดฯ ที่นําไปกําจัด 
ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งสามารถคํานวณได้จากปริมาตรของบ่อ
เก็บกักตะกอน 
- บันทึกว่า “ - ” สําหรับวันที่ไม่มีการนําตะกอนส่วนเกินไป
กําจัด 
 

๙) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
หากพบว่าระบบําบัดนํ้าเสีย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบ
บําบัดนํ้าเสียมีการทํางานที่ผิดปกติหรือไม่สามารถจัดเก็บสถิติ 
ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในตารางในแบบ ทส.๑ ได้หรือพบสิ่งปกติ
ใดๆ แม้ ว่าระบบฯ จะมีการทํางานอย่างปกติก็ตาม เ ช่น  
มีตะกอนอืดลอย เป็นต้น  
 

๑๐) ลายมือช่ือผู้บันทึก ลงลายมือช่ือผู้บันทึกสถิติและข้อมูลทุกวัน ทั้งน้ี ผู้บันทึกจะเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือไม่ใช่ก็ได้ 
 

 
๓. การรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ 

เมื่อบันทึกข้อมูลในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ จนถึงวันสุดท้ายของเดือน เจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย (บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง) จะต้องลงนามรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางในแบบ ทส. ๑ มีความถูกต้อง       
ทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

กรณี การลงนาม 
๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องลงนาม
รับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางในแบบ ทส.๑ มี
ความถูกต้องทุกประการหรืออาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทน
ก็ได้  
 

๒) ผูค้วบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
 

กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษใด มีการจ้างผู้ควบคุมระบบบําบัด  
นํ้าเสีย ผู้ควบคุมฯ จะต้องเป็นคนลงนามรับรองฯ พร้อมระบุ
เลขท่ีใบอนุญาต วันหมดอายุ และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  



๘ 

 

 

กรณี การลงนาม 
 
๒) ผูค้วบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย (ต่อ) 

(ทําแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ) 
ทั้งน้ี “ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายถึง ผู้ควบคุมตาม
มาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๓) ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษใดใช้บริการผู้รับจ้างให้บริการบําบัด  
นํ้าเสีย ผู้รับจ้างฯ จะต้องเป็นคนลงนามรับรองฯ พร้อมระบุ
เลขท่ีใบอนุญาต วันหมดอายุ และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 
(ทําแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ) 
ทั้งน้ี “ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย” หมายถึง ผู้รับจ้างฯ 
ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 
 
 ทั้งน้ี เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ดําเนินการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียใน  แต่ละวัน ตามแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือแบบ ทส. ๑ ครบทุกวันในรอบ ๑ เดือนเรียบร้อย
แล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. นําข้อมูลที่บันทึกตามแบบ ทส. ๑ มาสรุปเป็นผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือน 
ตามแบบ ทส. ๒  

๒. จัดเก็บแบบ ทส. ๑ ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไว้ ณ ที่ต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษ เป็นเวลา ๒ ปี 
นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

๓. แนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส. ๒ 

 

 
 

แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือแบบ ทส. ๒ ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องจัดส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในแต่ละเดือน 
(ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป)  ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไป  ๒) ข้อมูลเก่ียวกับ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง และ ๓) สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน  
โดยแนวทางการรายงานข้อมูลในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี  

๑. ข้อมูลทั่วไป  เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบด้วย สถานที่ต้ัง ช่ือ-สกุล
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด ประเภทของกิจการ  ใบอนุญาต (ถ้ามี) และการลงนามผู้รายงาน 
สําหรับแนวทางการรายงานข้อมูลทั่วไปตามแบบ ทส. ๒ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
๑. สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษ เป็นข้อมูลเดียวกับสถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษที่บันทึก

ตามแบบ ทส. ๑ 
 

๒. ช่ือ – สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

เป็นบุคลลเดียวกันกับที่บันทึกตามแบบ ทส. ๑ 

๓. ประกอบกิจการประเภท ตามท่ีบันทึกในแบบ ทส. ๑ 
 

๔. ใบอนุญาต (ถ้ามี)  ตามท่ีบันทึกในแบบ ทส. ๑ 
 

๕. เดือนที่รายงานและผู้รายงาน ให้ระบุว่ารายงานที่จัดส่งครั้งน้ี เป็นรายงานสรุปข้อมูล
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียประจําเดือนใด 
พ.ศ. ใด ไม่ใช่เดือนที่ส่งรายงาน และผู้รายงานรายงานใน
ฐานะ 

-เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด หรือ 
- ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือ 
- ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย 

ซึ่งผู้รายงานจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้รับรองการบันทึก
สถิติและข้อมูล ตามแบบ ทส. ๑ 
 



๑๐ 

 

 

 
๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง  เป็นการรายงานเก่ียวกับประเภท/

ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็น
แบบต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ือง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียมีอะไรบ้าง แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง 
และวิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด โดยมีแนวทางการรายงาน ดังน้ี 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
๑. ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

 
- ให้ระบุประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้ในการ
บําบัดนํ้าเสีย   ซึ่งเป็นช่ือที่เรียกระบบฯ ในทางวิชาการ 
(ไม่ใช่ทางการค้า) เช่น ระบบเอเอส ระบบยูเอเอสบี ระบบ
บ่อปรับเสถียร เป็นต้น   
- ระบุความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้า
เสียที่ใช้ว่าก่ีลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ลบ.ม./วัน) สามารถดูได้
จาก 
 - แบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 - คํานวณจากปริมาตรความจุของหน่วยบําบัดย่อย  
 

๒. การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  
 

ระบุการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยเลือกดังน้ี 
 - กรณีการทํางานของระบบฯ เป็นแบบต่อเน่ือง เช่น 
ระบบเอเอส ระบบเอสบีอาร์ เป็นต้น  ให้ทําเครื่องหมาย  

 ในช่อง  แบบต่อเน่ือง และระบุจํานวนช่ัวโมงที่
ทํางานต่อวัน เช่น ๒๔ ช่ัวโมง/วัน  เป็นต้น 
 - กรณีเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง เช่น รวบรวมนํ้าเสียไว้และ
ทําการบําบัดเป็นช่วง ๆ ให้ทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  
แบบไม่ต่อเน่ือง และระบุช่วงเวลาที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ทํางานว่าก่ีวันต่อเดือน  

 
๓. อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในระบบบําบัด 
นํ้าเสีย  

 

- ระบุอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย
ทั้งหมด โดยทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าอุปกรณ์
และเคร่ืองมือน้ัน ๆ  
- กรณีมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่มีใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย
นอกเหนือจากรายการที่ให้เลือกให้ทําเคร่ืองหมาย  ใน
ช่อง  อ่ืน ๆ และระบุอุปกรณ์และเคร่ืองมือน้ัน  
ทั้งน้ี รายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีใช้ในระบบบําบัด
นํ้าเสีย จะเป็นรายการเดียวกันกับข้อมูลตามตารางใน



๑๑ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
แบบ ทส. ๑ 

 
๔. แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง  

 
- กรณีแหล่งรองรับนํ้าทิ้งเป็นแหล่งนํ้า ให้ระบุช่ือเรียก
แหล่งรองรับนํ้าทิ้งน้ัน เช่น แม่นํ้า.... หรือคลอง..... หาก
แหล่งนํ้าน้ันไม่มีช่ือเรียกหรือไม่ทราบช่ือ   ให้ระบุเป็น
ลักษณะของแหล่งนํ้าน้ัน เช่น ลํารางสาธารณะ ท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ เป็นต้น  
- กรณีแหล่งรองรับนํ้าทิ้งไม่ใช่แหล่งนํ้า ให้ระบุลักษณะ
พ้ืนที่ที่ระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก เช่น พ้ืนที่รกร้าง  
พ้ืนที่เกษตรกรรม (ระบุชนิดพืช) เป็นต้น 
- กรณีในเดือนที่รายงานไม่มีการระบายนํ้าทิ้งเลย ให้
กรอก “ - ”  

 
๕. วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัด
นํ้าเสียและวิธีการกําจัด 

- กรณีมีตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้ระบุ
วิธีการจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้น เช่น มีบ่อเก็บตะกอน และ
ระบุวิธีการกําจัดตะกอนดังกล่าว เช่น จ้างรถสูบมาสูบเพ่ือ
นําไปกําจัด  
 

 
๓) สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน 

เป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน
จากตารางตามแบบ ทส.๑ และนํามาสรุปเป็นผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน โดยมีแนวทาง 
การรายงาน ดังน้ี 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(หน่วย) 

- นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ 
มาบวกกันเป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ 
ทส. ๒ 
- กรณีระบบบําบัดนํ้าเสียไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้กรอก “ - ” 
 

๒. ปริมาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิด
มลพิษ (ลบ.ม.) 

นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มา
บวกกันเป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
 

๓. ปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย  นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มา



๑๒ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
(ลบ.ม.) บวกกันเป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 

 
๔. การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(ระบาย/ไม่ระบาย) 

นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มา
สรุปว่ามีการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียก่ีวันใน
รอบ ๑ เดือน 
- กรณีระบายทุกวัน ให้กรอกว่า “ ระบาย ” 
- กรณีระบายเป็นบางวัน ให้กรอกว่าระบายก่ีวันและไม่
ระบายก่ีวัน เช่น ระบาย ๒๐ วัน ไม่ระบาย ๑๐ วัน เป็นต้น 
- กรณีไม่มีการระบายเลย ให้กรอก “ - ” 
 

๕. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร
หรือกิโลกรัม) 

- นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ 
มาบวกกันเป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ 
ทส. ๒ 
- กรณีไม่ใช้ ให้กรอก “ - ” 
 

๖. การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  
(ปกติ/ผิดปกติ) 

นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มา
สรุปว่า ระบบบําบัดนํ้าเสีย และอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ต่าง ๆ ทํางานปกติหรือไม่  
- รายการใดท่ีทํางานปกติทุกวันในรอบ ๑ เดือน  ให้ทํา
เครื่องหมาย  ในช่อง  ปกติ   
- รายการใดมีการทํางานผิดปกติ ให้ทําเคร่ืองหมาย  ใน
ช่อง  ผิดปกติ   และระบุจํานวนวันที่ผิดปกติ  
ตัวอย่างเช่น จากตารางตามแบบ ทส. ๑ บันทึกว่า เครื่อง
สูบนํ้าทํางานผิดปกติ ในวันที่ ๕,๖,๗.๘ และ ๙ ดังน้ัน  
ในแบบ ทส. ๒  ให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  ผิดปกติ  
และระบุว่า ๕ วัน 
- รายการใดไม่มีหรือไม่ได้ใช้ ให้กรอก “ - ” 
 

๗. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) 

- นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ 
มาบวกกันเป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ 
ทส. ๒ 
- กรณีไม่มี ให้กรอก “ - ” 
 

๘. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข - นําข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่
บันทึกในแต่ละวัน     ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มาสรุป
เป็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละเดือน



๑๓ 

 

 

รายละเอียดขอ้มูล แนวทางการรายงาน 
สําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
- กรณีไม่มี ให้กรอก “ - ” 

เมื่อจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามแบบ ทส.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หมายถึง 

- นายกเทศมนตรี  กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

 
โดยมีวิธีการจัดส่ง ดังน้ี 
๑) จัดส่งด้วยตนเอง หรือ 
๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ 
๓) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ทั้งน้ี กรณีกรมควบคุม

มลพิษยังไม่ออกประกาศกําหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดส่งโดยวิธีการตามข้อ ๑) และ ๒)  
 


