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คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
 

5502147L01.indd   1 8/10/12   11:23 AM



กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๘๐ แหงพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและขอมูล การจัด

ทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และ

รายงานผลการทํางานของระบบ บําบัดนํ้าเสียของตนเอง โดยมีสาระสําคัญคือ 

๑. คํานิยามที่กําหนด

“ระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายความวา กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย และใหหมายรวมถึง

ทอ สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และวัสดุที่จําเปนตองใชในการบําบัดนํ้าเสียของ

ระบบบําบัดนํ้าเสียดวย

“นํา้ทิง้” หมายความวา นํา้เสยีทีผ่านการบาํบดัจากระบบบาํบดันํา้เสยีเพือ่ปลอยออก

สูสิ่งแวดลอม

๒. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียตาม

มาตรา ๘๐ ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และ

จัดทําบันทึกรายละเอียดดังกลาวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว ณ สถานที่ต้ังแหลงกําเนิดมลพิษเปน

ระยะเวลา ๒ ปนับแตวันที่มีการจัดเก็บสถิติและขอมูลนั้น 

๓. จะตองจดัทาํรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยีในแตละเดอืนตามแบบ 

ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให

ยืน่ตอเจาพนกังานทองถิน่แหงทองทีท่ีแ่หลงกาํเนดิมลพษินัน้ตัง้อยูหรอืสงทางไปรษณยีตอบรบัหรอื

รายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด

๔. ในกรณทีีเ่จาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิหรอืผูควบคมุระบบบาํบดันํา้เสยี

ตามมาตรา ๘๐ มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูล จัดทําบันทึกรายละเอียด หรือจัดทํารายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียอยูแลวตามกฎหมายอื่น และการเก็บสถิติและขอมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานดังกลาวมีขอมูลไมนอยกวาการเก็บสถิติและ

ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้ ใหถือวาการเก็บ

สถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดหรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกลาวเปนการ

เกบ็สถิตแิละขอมลู การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีดหรอืการจดัทาํรายงานตามกฎกระทรวงฉบบันีโ้ดย

อนุโลมและใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียเสนอ

รายงานดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเดือน ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยใหยื่นตอ

เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูหรือสงทางไปรษณียตอบรับหรือ

รายงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด

สาระสําคัญ ของกฎกระทรวงฯ
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การบังคับใช� กฎกระทรวงฯ

กฎกระทรวงฯ ดังกลาว มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๙ ก วนัท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
  แหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ คือ แหลงกําเนิดมลพิษ

ทีถ่กูควบคมุการปลอยนํา้เสยีลงสูแหลงนํา้สาธารณะหรอืออกสูสิง่แวดลอมนอกเขตทีต่ัง้ ตามมาตรา 

๖๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีระบบ

บำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา ๗๐ ไดแก 

๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ไดแก 

๑.๑  โรงงานอตุสาหกรรมจาํพวกที ่ ๒  คอื โรงงานท่ีมแีรงมาของเครือ่งจกัรมากกวา 

๒๐ แรงมา แตไมเกนิ ๕๐ แรงมา และ/หรอืมจีาํนวนคนงานมากกวา ๒๐ คน แตไมเกนิ ๕๐ คน 

โรงงานจําพวกนี้ ไมตองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แตตองแจงใหเจาหนาที่ทราบเมื่อเริ่ม

ประกอบกจิการ และยงัคงตองปฏบิติัตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

สวนโรงงานทีม่มีลภาวะใหจัดเปนโรงงานจําพวกท่ี ๓

๑.๒ โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๓ คือ โรงงานทีม่มีลภาวะและโรงงานทีม่แีรงมาของ

เครือ่งจกัรมากกวา ๕๐ แรงมา และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกวา ๕๐ คน จะจัดใหอยูในโรงงาน

จําพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะตองขอใบอนุญาตกอนจึงจะสามารถประกอบกิจการได

๑.๓ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม

ทีม่กีารจัดการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมรวมกัน

 ๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด ไดแก

๒.๑ อาคารประเภท ก ไดแก

(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคาร

หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ หองขึ้นไป

(๒)  โรงแรมท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุมของอาคารตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาลทีม่เีตยีงสาํหรบัรบัผูปวยไวคางคนืรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุมของอาคาร

ตัง้แต ๓๐ เตยีงข้ึนไป

(๔)  อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ

เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุม

ของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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(๕) อาคารทีท่าํการของทางราชการ รัฐวสิาหกจิ องคการระหวางประเทศหรอืของ

เอกชนทีม่พีืน้ทีใ่ชสอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุมของอาคารตัง้แต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป

(๖)  อาคารของศนูยการคาหรอืหางสรรพสนิคาทีม่พีืน้ทีใ่ชสอยรวมกนัทกุชัน้ของ

อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 

๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘)  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุมของอาคารตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒.๒ อาคารประเภท ข ไดแก 

(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐๐ หอง แตไมถึง ๕๐๐ หอง 

(๒) โรงแรมท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง 

(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุมของอาคารตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป 

(๔) สถานบริการท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร

ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถาน

พยาบาลท่ีมเีตยีงสาํหรบัผูปวยไวคางคนืรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุมของอาคารตัง้แต ๑๐ เตยีง 

แตไมถึง ๓๐ เตียง 

(๖)  อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หรอืสถาบนัอดุมศกึษาของทางราชการ ทีม่พีืน้ทีใ่ชสอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุมของอาคาร

ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๗)  อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ

ของเอกชนทีม่พีืน้ทีใ่ชสอยรวมกนัทกุชัน้ของอาคารหรอืกลุมของอาคารตัง้แต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

แตไมถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๘)  อาคารของศนูยการคาหรอืหางสรรพสนิคาทีม่พีืน้ทีใ่ชสอยรวมกนัทกุชัน้ของ

อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๙)  ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 

๑,๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ

กลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
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๓. ที่ดินจัดสรร ไดแก

๓.๑ ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย

เกินกวา ๑๐๐ แปลง แตไมเกิน ๕๐๐ แปลง 

๓.๒ ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย

เกินกวา ๕๐๐ แปลงขึ้นไป

๔. การเลี้ยงสุกร ไดแก

๔.๑ การเลี้ยงสุกรประเภท ก คือ การเล้ียงสุกรที่มีนํ้าหนักหนวยปศุสัตว เกินกวา 

๖๐๐ หนวย

๔.๒ การเลี้ยงสุกรประเภท ข คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีนํ้าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 

๖๐ หนวย แตไมเกิน ๖๐๐ หนวย

๔.๓ การเลี้ยงสุกรประเภท ค คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีนํ้าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 

๖ หนวย แตไมถึง ๖๐ หนวย (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป)

๕. ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ไดแก ทาเทียบเรือประมง 

สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด 

๖. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก 

๖.๑ สถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิงประเภท ก คอื สถานบีริการนํา้มนัเชือ้เพลงิทีต่ัง้อยูใน

ทีด่นิทีต่ดิเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางทีม่สีภาพเปนสาธารณะทีม่คีวามกวางของถนน

ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร 

ทีเ่ชือ่มตอกบัทางหลวงหรอืถนนสาธารณะหรอืทางทีม่สีภาพเปนสาธารณะทีม่คีวามกวางของถนน

ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร

๖.๒ สถานบีรกิารนํา้มนัเช้ือเพลงิประเภท ข คอื สถานบีรกิารนํา้มนัเชือ้เพลงิทีต่ัง้อยู

ในทีด่นิทีต่ดิเขตถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเปนสาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 

๘.๐๐ เมตร แตนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตรหรือถนนสวนบคุคลทีม่คีวามกวางของถนนไมนอยกวา ๘.๐๐ 

เมตร แตนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร  ทีเ่ชือ่มตอกบัทางหลวงหรอืถนนสาธารณะหรอืทางท่ีมีสภาพเปน

สาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร

๗. บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ไดแก บอเพาะเล้ียงสัตวนํา้ชายฝงท่ีมขีนาดพืน้ทีบ่อตัง้แต 

๑๐ ไรขึ้นไป 

๘. บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย ไดแก บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอยทุกขนาด

๙. บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ไดแก

๙.๑ บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดประเภท ก คือ บอท่ีใชเพาะเล้ียงสัตวนํ้าที่กินพืชเปน

อาหารทุกชนิด ซึง่ใชนํา้จากแหลงนํา้ตามธรรมชาติโดยไมมกีารเติมสารทีก่อใหเกดิความเคม็ เชน 

นํา้ทะเล นํา้ใตดนิทีม่คีาความเคม็ เกลอืหรอืสารอืน่ใด ลงในบอเพาะเลีย้งดงักลาว ท่ีมีขนาดพืน้ท่ีบอ

ตั้งแต ๑๐ ไรขึ้นไป
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๙.๒ บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ข คือ บอที่ใชเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่กินเนื้อเปน

อาหารทกุชนดิ หรอืสตัวนํา้อืน่ๆ ทีก่นิทัง้เนือ้และพชืเปนอาหาร ซึง่ใชนํา้จากแหลงนํา้ตามธรรมชาติ 

โดยไมมกีารเตมิสารทีก่อใหเกดิความเค็ม เชน นํ้าทะเล นํ้าใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือหรือสาร

อื่นใด ลงในบอเพาะเลี้ยงดังกลาว ที่มีขนาดพื้นที่บอตั้งแต ๑๐ ไรขึ้นไป

๙.๓ บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ค คือ บอที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทุกชนิดซึ่ง

มีการใชสารท่ีกอใหเกดิความเคม็ เชน นํา้ทะเล นํา้ใตดินทีม่คีาความเคม็ เกลอืหรอืสารอืน่ใดเตมิลงใน

บอเพาะเลีย้งเพือ่ปรับระดับคาความเคม็ของนํา้ทีใ่ชเพาะเล้ียงใหเหมาะสมกบัการเพาะเลีย้งสตัวนํา้

ชนิดนั้นๆ ทุกขนาด

๑๐. ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสียที่กระทรวง ทบวง กรม

หรือสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่และมฐีานะเปนกรม ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ 

รฐัวสิาหกจิท่ีตัง้ข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผูรับจางบริการจัดใหมีขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดนํ้าเสียที่รวบรวมจากชุมชน

ผูเกี่ยวของตามกฎกระทรวงนี้

ผูเกี่ยวของหรือมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  และมาตราที่

เกีย่วของตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก

๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา ๗๐ เปนของตนเอง

๒. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย หมายถึง ผูควบคุม

หรือผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

๓. เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง

-  นายกเทศมนตรี  กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเทศบาล

-  นายกองคการบรหิารสวนตาํบล  กรณแีหลงกาํเนดิมลพษิตัง้อยูในเขตองคการบรหิาร

สวนตําบล

-  ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร กรณแีหลงกาํเนดิมลพษิต้ังอยูในเขตกรงุเทพมหานคร

-  ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยูในเขตเมืองพัทยา

ทัง้นี ้ตามมาตรา ๘๑ กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา 

๘๐ สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอย

เดือนละหนึ่งครั้ง และจะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ

เสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได 
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เจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นĨŅĴĴŅĨĶŅ ŧŠ หมายถึง 

-  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สําหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

-  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สําหรับเขตพื้นที่

 ต่างจังหวัด 

               หนาที่ความรับผิดชอบ ของผูเกี่ยวของตามกฎกระทรวงนี้และมาตราที่เกี่ยวของ มีดังนี้ 

               ๑. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ

               ผูรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย มีหนาที่

                 -  จดัเกบ็สถติแิละขอมลูซ่ึงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยีในแตละวนั ตาม

                แบบ ทส. ๑ และจัดเก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนเวลา ๒ ป 

                  -  จดัทาํรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยีในแตละเดอืน ตามแบบ ทส. ๒ 

                 เสนอตอเจาพนกังานทองถิน่ ภายในวนัที ่๑๕ ของเดือนถดัไป

                ๒. เจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่

                 -  รับรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (แบบ ทส. ๒)

                -  ออกใบรับเพ่ือเปนหลักฐานใหแกผูเสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับ

                รายงาน

                - รวบรวมรายงานเสนอตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอํานาจในเขตทองถิ่นนั้น 

                 อยางนอยเดอืนละ ๑ ครัง้ ซึง่อาจจดัทาํความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของเจาพนกังานควบคุม

                มลพิษเสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได (เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๑ 

                แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)

                 ๓. เจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีหนาที่ 

                 - เก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ทั้งนี้

                  ในการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงาน

                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานและสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการ

                  จังหวัดหทราบ พร้อมสำเนาเรียนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบ 
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๘

ขั�นตอนการรายงาน พ�้นที่กรุงเทพมหานคร
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ขั�นตอนการรายงาน พ�้นที่ต�างจังหวัด

5502147L01.indd   9 8/10/12   11:23 AM

 เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๑๑

     แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕



กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐๑๐
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐

การติดต�อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 -  ดาวนโหลดแบบไดที่เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซตสํานักจัดการ 

  คุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)

-  ติดตอขอรับแบบไดที่สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ

  โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๓, - ๔, ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๑๘-๒๐, ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๑๐-๓

 พื้นที่ตางจังหวัด
 -  ดาวนโหลดแบบไดที่เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) หรือเว็บไซตสํานักจัดการ 

  คุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water)

-  ติดตอขอรับแบบไดที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
 

กําแพงเพชร   โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๘๘, ๐ ๕๕๗๑ ๗๐๙๐ 
เชียงราย      โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๘๑๖, ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๔๕ 
เชียงใหม       โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๕๒๖๕, ๐ ๕๓๔๐ ๘๙๙๗ 
ตาก   โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๕๙
นครสวรรค     โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๔๖๓๕ 
นาน  โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๑๓๖, ๐ ๕๔๗ ๕๗๐๐๙
พะเยา  โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๗๑๑๒
พิจิตร    โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๒๙๕
พิษณุโลก   โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๖๓๐, ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๔๙
เพชรบูรณ   โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๔๔๖ 
แพร    โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๖๓๗ 
แมฮองสอน  โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๒๓
ลําปาง   โทร. ๐ ๕๔๘๑ ๐๕๔๕  
ลําพูน     โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๐๖๖๒
สุโขทัย    โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๕๒ 
อุตรดิตถ    โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๖
อุทัยธานี    โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๓๑๕๙   

กาฬสินธุ  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๗๗๘  
ขอนแกน  โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๒๗๙, ๐ ๔๓๒๓ ๗๙๗๑
ชัยภูมิ  โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๔๖๖  
นครพนม  โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๒๗๒
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การติดต�อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

ภาคกลาง

นครราชสีมา  โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๔๓๗๗, ๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘ 
บุรีรัมย  โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๑๐๒, ๐ ๔๔๖๑ ๓๐๐๔
มหาสารคาม  โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๐๐ 
มุกดาหาร  โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๔๒๓๑, ๐ ๔๒๖๑ ๕๔๔๒
ยโสธร  โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๑๐, ๐ ๔๕๗๑ ๕๖๕๗   
รอยเอ็ด  โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๑๕๖๑, ๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๓
เลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๑๑๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๓๙๔ 
ศรีสะเกษ  โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๒๖๖๗, ๐ ๔๕๖๑ ๑๙๘๘, ๐ ๔๕๖๔ ๓๐๙๑
สกลนคร  โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๓๒
สุรินทร  โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๗๓
หนองคาย  โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๙๗๑
หนองบัวลําภู  โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๗
อํานาจเจริญ   โทร. ๐ ๔๕๕๒ ๓๒๓๖ 
อุดรธานี  โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๘๘, ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๗๙
อุบลราชธานี   โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๐๘๔, ๐ ๔๕๒๔ ๒๑๓๓
บึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๗

กาญจนบุรี  โทร. ๐ ๓๔๖๒ ๒๙๑๐, ๐ ๓๔๕๗ ๑๕๖๖   
ชัยนาท  โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๓๐๔๐, ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๑๓
นครนายก  โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๗๑๓ 
นครปฐม  โทร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๕, ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๖
นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๐๒๒๗
ปทุมธานี  โทร. ๐ ๒๕๙๓ ๔๐๖๘
ประจวบคีรีขันธ  โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๒๗๕
พระนครศรีอยุธยา  โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๖๒๑๗
เพชรบุรี  โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๐๒๘ 
ราชบุรี  โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๔๑
ลพบุรี  โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๖๐ 
สมุทรสงคราม  โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๓๑๓๕
สมุทรสาคร  โทร. ๐ ๓๔๘๑ ๐๓๐๐
สมทุรปราการ  โทร. ๐ ๒๓๘๐  ๑๑๖๙
สระบุรี  โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๓๗, ๐ ๓๖๒๒ ๐๒๙๖
สิงหบุรี  โทร. ๐ ๓๖๕๑ ๑๗๑๓
สุพรรณบุรี  โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๖  
อางทอง  โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๙๕
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๑๒

การติดต�อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒

กระบี่  โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๔๓, ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๘๗
ชุมพร  โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๒๑๖๖
ตรัง  โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๙๘๓ 
นครศรธีรรมราช  โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๑๘ ตอ ๒๒๒-๘
นราธิวาส  โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๑, ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๒
ปตตานี โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๐๗๓
พังงา  โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๐๖๑๙, ๐ ๗๖๔๔ ๐๖๒๐
พัทลุง  โทร. ๐ ๗๔๘๔ ๐๘๒๓ ต่อ ๑๖
ภูเก็ต  โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๖๗ 
ยะลา  โทร. ๐ ๗๓๒๐ ๓๕๓๕, ๐ ๗๓๒๑ ๒๗๘๗
ระนอง  โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๖๗ 
สงขลา  โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๗๙, ๐ ๗๔๓๒ ๗๔๒๘
สตูล  โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๓๙ 
สุราษฎรธานี  โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๗๕๗๓

จันทบุรี  โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๓๔๐๔
ฉะเชิงเทรา  โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๕๓
ชลบุรี  โทร. ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔ 
ตราด  โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๕๗, ๐ ๓๙๕๒ ๐๐๕๗
ปราจีนบุรี  โทร. ๐ ๓๗๔๕ ๔๓๒๖, ๐ ๓๗๔๕ ๒๑๐๔
ระยอง  โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๐๐๘
สระแกว  โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๐๐

 มาตรา ๑๐๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่ป หรอืปรบัไมเกนิหนึง่แสนบาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั

มาตรา ๑๐๖ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษ ผูควบคมุ หรือผูรับจางใหบรกิารบําบัด

น้ําเสียหรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๗ ผูควบคมุหรือผูรับจางใหบริการบาํบดันํา้เสียผูใดทาํบนัทกึหรือรายงานทีต่นมีหนาทีต่อง

ทําตามพระราชบัญญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแสดงขอความ

อนัเปนเทจ็ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึง่ป หรอืปรบัไมเกนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จําท้ังปรบั

กระบี่  โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๔๓, ๐ ๗๕๖๒ ๒๗๘๗

ภาคใต

บทลงโทษ

จันทบุรี  โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๑๖ 

ภาคตะวันออก
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POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๓

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียด  และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  และให้หมายความรวมถึงท่อ   

ส่ิงปลูกสร้าง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐ 

ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน  และจัดทําบันทึกรายละเอียด 
ดังกล่าวตามแบบ  ทส.  ๑  เก็บไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ  ทส.  ๒  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียด  และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  และให้หมายความรวมถึงท่อ   

ส่ิงปลูกสร้าง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐ 

ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน  และจัดทําบันทึกรายละเอียด 
ดังกล่าวตามแบบ  ทส.  ๑  เก็บไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ  ทส.  ๒  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
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กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔๑๔
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๔

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน  และการส่งรายงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ 
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน 

การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน 
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามข้อ  ๓  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล  จัดทําบันทึกรายละเอียด  หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน  และการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ  ๓  วรรคสอง 

ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน  และการส่งรายงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ 
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน 

การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน 
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามข้อ  ๓  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล  จัดทําบันทึกรายละเอียด  หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน  และการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ  ๓  วรรคสอง 

ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
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POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๕

POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๕๑๕

POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๕

แบบ ทส. ๑ 
 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมลูซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ 

   
 
แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  

ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  
ซึ่งมีแผนผงัแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เก็บสถิติและข้อมลูซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 
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กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๖
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๖๑๖
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
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POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๗

POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๗๑๗

POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๗

 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีท่ีมีสถิติและข้อมูลน้ัน ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดนํ้าเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีท่ีมีสถิติและข้อมูลน้ัน ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดนํ้าเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีท่ีมีสถิติและข้อมูลน้ัน ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดนํ้าเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีท่ีมีสถิติและข้อมูลน้ัน ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอาย ุ.................................................... 
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดนํ้าเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอาย ุ.................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
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กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘๑๘
กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘

แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  

ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................... เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(..................................................................................) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รบัจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ................................................................................ 
ความสามารถในการรองรบันํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  แบบต่อเน่ือง ....... ช่ัวโมง/วัน  

 แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย    เครื่องสูบนํ้า    เครื่องเติมอากาศ 

  เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
  เครื่องสูบตะกอน    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (๔) แหลง่รองรบันํ้าทิง้ (ระบุ) ................................................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด ................................... 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย) ......................................................... 
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ............................................. 
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................ 
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ............................................ 
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POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๙๑๙

POLLUTION CONTROL DEPARTMENT กรมควบคุมมลพิษ
๑๙

แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  

ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................... เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(..................................................................................) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รบัจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ................................................................................ 
ความสามารถในการรองรบันํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  แบบต่อเน่ือง ....... ช่ัวโมง/วัน  

 แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย    เครื่องสูบนํ้า    เครื่องเติมอากาศ 

  เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
  เครื่องสูบตะกอน    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (๔) แหลง่รองรบันํ้าทิง้ (ระบุ) ................................................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด ................................... 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย) ......................................................... 
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ............................................. 
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................ 
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ............................................ 
(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................. 
- เครื่องสูบนํ้า    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................ 
- เครื่องเติมอากาศ    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ........................................................ 
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ....................................................... 
- เครื่องสูบตะกอน    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- อื่น ๆ  .....................    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ................................................................ 

(๗) ปรมิาณตะกอนส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ................. 
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .................................................................................. 

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

คําเตือน  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้าง 
 ให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงาน 
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
 หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

๒.  ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน 
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 
 หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๗
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สวนนํ้าเสียเกษตรกรรม สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๒๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๐๒
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CONTROL 
DEPARTMENT
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	 เอกสารฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล	

การจัดทำาบันทึกรายละเอียด	และรายงานสรุปผลการทำางานของระบบบำาบัดน้ำเสีย	พ.ศ.๒๕๕๕	

	 เนื้อหาในเอกสารเป็นการสรุปข้อมูลทางด้านกฎหมาย	การอ้างอิงขอให้เป็นไปตามเนื้อหาตามที่กฏหมายประกาศใช้

สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์กรมควบคุมมลพิษ	www.pcd.go.th


