แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิ ติและข้อมูลซึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสีย
ของแหล่งกําเนิ ดมลพิษ

แหล่งกําเนิดมลพิษ ตังอยู่เลขที
ถนน
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์
กิจการประเภท
ออกให้โดย

หมูท่ ี

ซอย
. เขต/อําเภอ
โทรสาร
มี
เป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบ
ใบอนุ ญาตเลขที (ถ้ามี)
หมดอายุ

ซึงมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสีย ดังนี

ได้จดั เก็บสถิตแิ ละข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียปรากฏตามตาราง ดังนี

สถิ ติและข้อมูลทีเก็บจากแหล่งกําเนิ ดมลพิ ษ
วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้าของ
ระบบ
บําบัดนํา
เสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
นําใช้
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหล่งกําเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณนํา
เสียทีเข้า
ระบบ
บําบัดนําเสีย
(ลบ.ม.)

การระบาย
ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดนําเสีย
นําทิงจากระบบ สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครือง เครืองเติม เครืองกวน/ เครืองกวน/ เครืองสูบ
บําบัดนําเสีย
สารสกัด
นําเสีย
สูบนํา อากาศ ผสมนําเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
(ระบาย/
ชีวภาพทีใช้
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ/ (ปกติ/
(ปกติ/
(ปกติ/
(ปกติ/
ไม่ระบาย)
(ชือ/ปริมาณ)
ผิดปกติ) ผิดปกติ) ผิดปกติ) ผิดปกติ)
ผิดปกติ)
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

อืนๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ทีเกิดขึนจาก
ระบบบําบัด
นําเสียทีนําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

ั
ปญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ลายมือชือ
ผูบ้ นั ทึก

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิ ติและข้อมูลเฉพาะในกรณี ทีมีสถิ ติและข้อมูลนันๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณี ระบบบําบัดนําเสียที มีการติ ดตังเครืองตรวจวัดคุณภาพนําทิ งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพนําทิ งทุกวันแยกตามพารามิ เตอร์ทีตรวจวัด และทําการสรุปผลเป็ น
สถิ ติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิตแิ ละข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.................................................................... เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(
)
.................................................................ผูค้ วบคุมระบบบําบัดนํ าเสีย
(
)
ใบอนุ ญาตเลขที ......................................... หมดอายุ ..............................................
ออกให้โดย...............................................................................................................
............................................................... ผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนํ าเสีย
(....................................................................)
ใบอนุ ญาตเลขที ............................................ หมดอายุ ...........................................
ออกให้โดย ..............................................................................................................

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสีย
๑. ข้อมูลทัวไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตังอยู่เลขที
ถนน
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท์

หมูท่ ี

ซอย
. เขต/อําเภอ
โทรสาร
มี
เป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกํา เนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท
ใ บ อ นุ ญ า ต เ ล ข ที
(ถ้ามี)
ออกให้โดย
หมดอายุ
ในการนีขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน
พ.ศ.
ตามทีได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(
)
............................................................................. ผูค้ วบคุมระบบบําบัดนํ าเสีย
(
)
ใบอนุ ญาตเลขที .................................................. หมดอายุ ................................................
ออกให้โดย .........................................................................................................................
............................................................................. ผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนํ าเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุ ญาตเลขที .................................................. หมดอายุ ...............................................
ออกให้โดย ........................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกียวกับระบบบําบัดนําเสีย และแหล่งรองรับนําทิ ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ าเสีย
ความสามารถในการรองรับนํ าเสียของระบบบําบัดนํ าเสีย
ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ าเสีย
แบบต่อเนือง
ชัวโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนือง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ในระบบบําบัดนํ าเสีย เครืองสูบนํ า เครืองเติมอากาศ
เครืองกวน/ผสมนํ าเสีย เครืองกวน/ผสมสารเคมี
เครืองสูบตะกอน อืน ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับนํ าทิง (ระบุ) .
(๕) วิธจี ดั การตะกอนทีเกิดขึนจากระบบบําบัดนํ าเสียและวิธกี ารกําจัด

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียเป็ นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ าเสีย (หน่ วย)
(๒) ปริมาณนํ าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณนํ าเสียทีเข้าระบบบําบัดนํ าเสีย (ลบ.ม.)
(๔) การระบายนํ าทิงจากระบบบําบัดนํ าเสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพทีใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ าเสียและอุปกรณ์
- ระบบบําบัดนํ าเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครืองสูบนํ า ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครืองเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครืองกวน/ผสมนํ าเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครืองกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครืองสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อืนๆ
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ าเสียทีนํ าไปกําจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปญั หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิ ดมลพิ ษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนําเสี ย หรือผู้รบั
จ้ างให้ บริ ก ารบํา บัด นํ าเสี ย ผู้ใดไม่จ ดั เก็บ สถิ ติ ข้อ มูล หรือไม่ทํา บัน ทึ ก หรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิ นหนึ งเดื อน หรื อปรับไม่ เกิ น
หนึ งหมืนบาท หรือทังจําทังปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ าเสี ยหรื อผู้รบั จ้ างให้ บริ การบําบัดนํ าเสี ยผู้ใดทําบันทึ กหรื อ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ต้ องระวางโทษจํา คุก ไม่เกิ นหนึ งปี หรือ
ปรับไม่เกิ นหนึ งแสนบาท หรือทังจําทังปรับตามมาตรา ๑๐๗

