ประเด็นคําถาม - คําตอบ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวง
ตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------ส่วนของกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ บังคับใช้กับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทใดบ้าง ?
คําตอบ กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใช้กับแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ตามกฎหมายตามมาตรา ๖๙ และต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ตามมาตรา ๗๐ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารประกาศ
แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําไปแล้ว ๑๐ ประเภท ได้แก่
๑) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ได้แก่
๑.๑ โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๒ คือ โรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน
๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกว่า ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน โรงงานจําพวกนี้ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเริ่มประกอบกิจการ และยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ส่วนโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจําพวกที่ ๓
1.2 โรงงานอุตสาหกรรมจําพวกที่ ๓ คือ โรงงานที่มีมลภาวะและโรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า
๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจํานวนคนงานมากกว่า ๕๐ คน จะจัดให้อยู่ในโรงงานจําพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะต้อง
ขอใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้
1.3 นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบาย
น้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
2) อาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
2.1 อาคารประเภท ก ได้แก่
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
๒๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป
(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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2.2 อาคารประเภท ข ได้แก่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)
(1) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
(2) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง
(3) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
250 ห้องขึ้นไป
(4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
(5) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง
สําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง
(6) อาคารโรงเรี ย นราษฎร์ โรงเรี ย นของทางราชการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร
(8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(9) ตลาดที่มีพื้นที่ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
(10) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
๓) ทีด่ นิ จัดสรร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
3.1 ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจําหน่ายเกินกว่า ๑๐๐ แปลง
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง
3.2 ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งแปลงย่อยเพื่อจําหน่ายเกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
4) การเลี้ยงสุกร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
4.1 การเลี้ยงสุกรประเภท ก คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย
4.2 การเลี้ยงสุกรประเภท ข คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ ๖0 หน่วย แต่ไม่เกิน
๖๐๐ หน่วย
4.3 การเลี้ยงสุกรประเภท ค คือ การเลี้ยงสุกรที่มีน้ําหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 6 หน่วย แต่ไม่ถึง 60 หน่วย
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป)
5) ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด
๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
6.1 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่ติดเขตทางหลวง
หรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนน
ส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มี
สภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
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6.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่ติดเขต
ถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า๑๒.๐๐ เมตร
หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวง
หรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร
๗) บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ชายฝั่ ง ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่มขี นาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป
๘) บ่ อ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า กร่ อ ย ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากร่อยทุกขนาด
๙) บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ จืด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
9.1 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก คือ บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินพืชเป็นอาหารทุกชนิด ซึ่งใช้น้ํา
จากแหล่งน้ําตามธรรมชาติโดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ
หรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยง ดังกล่าว ที่มีขนาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป
9.2 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข คือ บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กินเนื้อเป็นอาหารทุกชนิด หรือ
สัตว์น้ําอื่นๆ ที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น้ําจาก แหล่งน้ําตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม
เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว ที่มีขนาดพื้นที่บ่อตั้งแต่ ๑๐ ไร่
ขึ้นไป
9.3 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค คือ บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดซึ่งมีการใช้สารที่ก่อให้้เกิด
ความเค็ม เช่น น้ําทะเล น้ําใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับค่าความเค็ม
ของน้ําที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดนั้นๆ ทุกขนาด
๑๐) ระบบบํา บัด น้ํา เสีย รวมชุม ชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แ ก่
ระบบบํา บัด น้ํา เสีย ที่ก ระทรวง ทบวง กรมหรือ ส่ว นราชการที่เ รีย กชื่อ อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู้รับจ้างบริการจัดให้มี
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน
๒. ในกรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษเป็นของหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และแบบ
ทส. ๒ ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ ?
คําตอบ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ตามข้อ ๑.) ซึ่งต้องจัดให้มี
ระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ ก็จะต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ แบบ ทส.๒
๓. กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ บังคับใช้กับโรงงานจําพวกใดบ้าง ?
คําตอบ กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใช้กับโรงงานที่ถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙
ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานจําพวกที่ ๒ และ ๓ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เท่านั้น ไม่ครอบคลุมโรงงานจําพวกที่ ๑
๔. นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมที่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม จะต้อง
ดําเนินการตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ หรือไม่ และต้องดําเนินการอย่างไร ?
คําตอบ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๖๙ ที่ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา ๗๐ เข้าข่ายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒
โดยต้องจัดเก็บข้อมูลของระบบบําบัดน้ําเสียรายวันตามแบบ ทส.๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดนั้น
เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามแบบ ทส.๒ ส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ที่แหล่งกําเนิดนั้นตั้งอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
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๕. แหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง (Zero
discharge) แต่มีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเองจะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ ?
คําตอบ หากเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ และมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70 จะต้องดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐
6. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ ในโครงการที่ จั ด ไว้ สํ า หรั บ การประกอบการ
อุตสาหกรรมจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ ?
คําตอบ กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกกําหนดให้ต้องจัดส่งน้ําเสียทั้งหมดไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม กรณีนี้โรงงานฯ ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูล
ตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แต่การนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นผู้ดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมจะเป็นผู้จัดเก็บตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แทน
(๒) โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แล้วมีร ะบบบําบัด น้ํา เสีย เป็น ของตนเองและระบายน้ํา ทิ้ง ออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่ง เข้า สู่ร ะบบ
บํา บัด น้ํา เสีย รวมของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สําหรับการประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องจัดทํา
รายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของตนเองตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบด้วย
7. โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กํากับดูแลของหน่วยงานรัฐ จะต้องจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ
ทส.๒ หรือไม่ ?
คําตอบ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิ คมอุตสาหกรรมเป็ นแหล่ งกํ าเนิ ดมลพิ ษที่ จะต้ องถู กควบคุมการปล่อยน้ํ าเสี ยลงสู่ แหล่ งน้ํ าสาธารณะหรื อออกสู่
สิ่งแวดล้อม ได้กําหนดนิยามคําว่า “โรงงานอุตสาหกรรม”หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั้น
โรงงานจําพวกที่ 2 และ 3 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ทั้งที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของรัฐและเป็นของเอกชน จะต้องจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เช่นกัน โรงงานของรัฐ
ตัวอย่างเช่น โรงงานสุราและโรงงานยาสูบ ภายใต้กระทรวงการคลัง โรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงผลิตน้ําประปา ของการประปา เป็นต้น โรงงานเหล่านี้ก็ต้องจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ด้วย
8. กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษมีการเก็บสถิติ ข้อมูล และการรายงานผลตามแบบของตนอยู่แล้ว เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมมีการรายงานตามแบบ รว.2 แบบรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 หรือ ISO 18000
จะสามารถนํามาใช้แทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ได้หรือไม่ ?
คําตอบ กฎกระทรวง มาตรา ๘๐ ยกเว้นให้ใช้แบบเก็บสถิติข้อมูล รายละเอียด และรายงานผล ตามกฎหมายอื่นได้
หากมีการเก็บสถิติข้อมูล รายละเอียด และรายงานผล ไม่น้อยกว่าแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ซึ่งแบบรายงานข้อมูลตามแบบ
รว.๒ แม้ว่าจะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ แต่มีข้อมูลไม่ครอบคลุมตามแบบ ทส.๑ และแบบ
ทส.๒ ขณะนี้ จึงไม่สามารถใช้แทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ได้
ส่วนแบบการรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 18000 ไม่ใช่แบบรายงานตามที่
กฎหมายกําหนด จึงไม่สามารถนําแบบดังกล่าวมาแทนแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ ได้
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือประสานแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว
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9. ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจําวันตามแบบ ทส.๑ และรายงานประจําเดือน
ตามแบบ ทส.๒ ด้วยหรือไม่ อย่างไร และจะต้องรายงานใคร ?
คําตอบ ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ตามมาตรา ๖๙ ดังนั้น จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส.๒ โดยจะต้องจัดส่งแบบ ทส.๒
เป็นประจําทุกเดือนให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมนั้นตั้งอยู่
๑0. อาคารที่ปล่อยน้ําเสียลงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑
และแบบ ทส. ๒ ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ อย่างไร ?
คําตอบ ตามมาตรา ๗๑ ท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมไว้
แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ทําการก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบําบัดน้ําเสี ยหรือระบบกําจั ดของเสียตามที่เจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรื อไม่ประสงค์ที่จะทํ าการ
ก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ําเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยู่
มาตรา ๘๐ กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม
มาตรา ๗๐ เป็น ของตนเองมีหน้ าที่ ต้องเก็ บ สถิ ติ แ ละข้อมูล ซึ่ ง แสดงผลการทํ างานของระบบหรื อ อุ ปกรณ์ และ
เครื่องมือดังกล่าว
ฉะนั้น อาคารที่ปล่อยน้ําเสียลงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการ หากยังมิได้ทําการก่อสร้างติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะทํา
การก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกล่าว
จึงเข้าข้อยกเว้นของมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๘๐ ไม่ต้องจัดทําแบบรายงาน ทส. ๑ และ ทส. ๒
สําหรับอาคารที่ปล่อยน้ําเสียลงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการ ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียตาม
มาตรา 70 เป็นของตนเอง แม้ว่าน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกส่งไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่มีอยู่ แต่ไม่เข้าข้อยกเว้นของมาตรา ๗๑ ดังนั้น จึงยังต้องจัดทํา
รายงาน ทส. 1 และ ทส. 2
11. แหล่งกําเนิดมลพิษที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องจัดทําแบบ ทส.๑
และ ทส.๒ หรือไม่ ?
คําตอบ - การประกอบกิจการใดๆ ที่ดําเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็ต้องดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จนกว่าจะเลิก
ประกอบกิจการ
- การประกอบกิจการใดๆ ที่ดําเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยู่ระหว่าง
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือสั่งปิดกิจการ จะถือว่าไม่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ จึงไม่ต้อง
ดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒
12. กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษเข้าข่ายตามมาตรา ๖๙ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ นี้หรือไม่ ?
คําตอบ แหล่งกําเนิดมลพิษที่เข้าข่ายตามมาตรา ๖๙ แม้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องดําเนินการจัดทํารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตามกฎกระทรวงนี้
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1๓. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มกี ารใช้ความเค็มต้องดําเนินการตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ หรือไม่
คําตอบ : หากวงจรชีวิตของสัตว์น้ําจืดมีการใช้ความเค็มที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินํามาใช้ในเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เพื่อการเจริญเติบโตไม่ว่าจะระยะใดก็ตาม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดดังกล่าวทุกขนาดถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษจึงต้องดําเนินการตามมาตรา ๘๐
1๔. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีการใช้เกลือเพื่อการรักษาโรคในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ไร่ ต้อง
ดําเนินการตามกฎกระทรวง มาตรา ๘๐ หรือไม่
คําตอบ : หากการใช้เกลือดังกล่าวทําให้คุณภาพน้ําทิ้งมีค่าความเค็มไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ต้องดําเนินการตาม
มาตรา ๘๐ ซึ่งค่าน้ําทิ้งดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประเภท ค
15. กรณีอาคารชุด และที่ดินจัดสรรที่มีนิติบุคคล ใครจะเป็นผู้ดําเนินการตามมาตรา 80 และกฎกระทรวงฉบับนี้ ?
คําตอบ กรณีเป็นนิติบุคคลอาคารชุดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รายงาน กรณีที่เป็นที่ดินจัดสรร
ให้กรรมการนิติบุคคลที่รับผิดชอบเป็นผู้รายงาน
16. ตามข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ “ทส.๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่
วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล” หมายถึง เก็บข้อมูลเพียง ๒ ปี และไม่ต้องเก็บอีกต่อไปใช่หรือไม่ ?
คําตอบ กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดให้เก็บรักษาแบบ ทส.๑ ไว้ ๒ ปีหลังจาก ๒ ปีแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้
17. ผู้ที่รับจ้างเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสียในปัจจุบัน มีสิทธิ์ที่จะลงนามแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ หรือไม่ ?
คําตอบ ปัจจุบันกฎกระทรวงว่าด้วยผู้รับจ้างให้บริการและผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรา ๗๓
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ถูกประกาศบังคับใช้ ดังนั้น ผู้ควบคุม
และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ในขณะนี้ได้
ส่วนของผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียที่รับจ้างเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ในปัจจุบันภายใต้กฎหมายอื่น
ไม่สามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ได้ในขณะนี้เช่นกัน ดังนั้น เจ้าของและผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๖๙ ต้องเป็นผู้ลงนามไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 จะมีผลบังคับใช้
18. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการแทนและลงนามแทนได้
หรือไม่ ?
คําตอบ สามารถทําได้แต่ต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องใดบ้างต้องระบุให้ชัดเจน
และให้แนบหนังสือมอบอํานาจให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปพร้อมกับการส่งรายงานตามแบบ ทส. 2 ในครั้งแรก
๑9. ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะลงนามในแบบทส.1
และ ทส. 2 ได้คือใคร?
คําตอบ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน นั้นๆ
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20. การลงนามรับรองในรายงานตามมาตรา ๘๐ มี ๓ บุคคล ต้องลงนามทั้ง ๓ คนหรือไม่ ?
คํา ตอบ ให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ง เป็น ผู้ล งนาม ซึ่ง ปัจ จุบัน ผู้ที่ล งนามได้คือ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองเท่า นั้น
ส่วนผู้รับจ้างให้บริการและผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียยังลงนามไม่ได้ จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73
จะมีผลบังคับใช้จึงลงนามได้เช่นกัน
21. ในกรณีแหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นศูนย์ราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ใครจะเป็น
คนลงนาม นอกจากนี้สําหรับพื้นที่ของกรมธนารักษ์จะมีใครเป็นผู้ดูแล และระบบบําบัดน้าํ เสียของราชการมักไม่คอ่ ย
มีการเปิดระบบจะรายงานอย่างไร ?
คําตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั้นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องทํารายงานตามที่
กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนด
22. กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นตึกหรืออาคารของรัฐ ซึ่งเป็นสํานักงานสาขา ต้องให้อธิบดี หรือ ผอ. สํานักงาน
นั้นๆ เป็นผู้ลงนามหรือไม่ ?
คําตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั้นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องทํารายงานตามที่
กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนด
23. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 ตามกฎกระทรวงฉบับนี้หมายถึงผู้ใด และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ที่ทําหน้าที่รับรายงานตามมาตรา 81 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหมายถึงผู้ใด ?
คําตอบ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่
(๑) นายกเทศมนตรี กรณีที่แหล่งกําเนิดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ได้แก่
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สําหรับเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
(๒) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สําหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้กําหนด (ตาม
หนังสือที่ ทส๐๓๐๕/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
24. การรายงานตามแบบ ทส.๒ เป็นประจําทุกเดือน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดําเนินการอย่างไร มีกี่ช่องทาง
อะไรบ้าง ?
คําตอบ แหล่งกําเนิดมลพิษต้องจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ทส.๒ เป็นประจําทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถส่งรายงานได้ ๓ ช่องทาง ได้แก่
(๑) ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับเพื่อ
เป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งรายงานภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยถือวันลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน
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(๓) วิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูล
เป็นวันที่ส่งรายงาน
ทั้งนี้ วิธีการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ซึ่งใน
ปัจจุบนั ยังไม่มีการประกาศกําหนดวิธีดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงเวลานี้แหล่งกําเนิดมลพิษสามารถจัดส่งรายงานได้เพียง ๒
ช่องทาง คือ การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่ งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ และจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ
25. การจัดส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประจําทุกเดือน ตามแบบ ทส.๒ จะต้องส่งแบบทส. ๑ มาด้วยหรือไม่ ?
คําตอบ ไม่ต้องจัดส่งแบบ ทส. ๑ แต่ให้จัดเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษ เป็นเวลา ๒ ปี
26. หากระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่คนละเขตท้องที่กับตัวแหล่งกําเนิดมลพิษการส่งรายงาน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะรายงานไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใด ?
คําตอบ : ตามมาตรา ๘๐ กําหนดให้ส่งรายงานประจําเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
แหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ ซึ่งหากแหล่งกําเนิดมลพิษใด ตั้งอยู่คร่อมในหลายพื้นที่ กรณีตัวอย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ให้ส่งรายงานไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งอยู่
๒7. กรณี ส ถานประกอบการอยู่ ใ นกรุ ง เทพฯ สามารถส่ ง รายงานตามแบบ ทส. ๒ ที่ ที่ ทํ า การเขตที่ ส ถาน
ประกอบการนั้นตั้งอยู่ได้หรือไม่ ?
คําตอบ ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะต้องส่งรายงานให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่
กรุงเทพฯ คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
28. การส่งรายงาน ทส. ๒ สามารถส่งเป็นดิจิตอลไฟล์ได้หรือไม่ ?
คําตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้
29. ข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดตามแบบ ทส.1 ที่ต้องรายงานวันแรกคือวันใด ?
คําตอบ ข้อมูลรายงานวันเริ่มตามที่มีการบังคับใช้ คือ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ทส. ๑) ส่วนข้อมูลรายเดือน
(ทส. ๒) ก็จัดส่งไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๕
30.การออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน จะดําเนินการ
อย่างไร และนับวันอย่างไร ?
คําตอบ ให้นับ ๗ วันตามปีปฏิทิน ยึดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
31. กรณีพบความผิดตามมาตรา ๘๐ ใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษได้บ้างและต้องดําเนินการอย่างไร ?
คําตอบ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ที่พบเห็นเหตุการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ (เช่น การ
ไม่ทําบันทึกหรือรายงาน บันทึกข้อมูลเท็จ เป็นต้น) สามารถกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ นั้นได้
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32. บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐
คําตอบ - มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทําตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประเด็นคําถาม - คําตอบ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวง
ตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------ส่วนของการบันทึกข้อมูล
1. หากแหล่งกําเนิดมลพิษ ๒ แหล่ง ใช้ระบบบําบัดน้ําเสียร่วมกัน ผู้ใดจะเป็นผู้บันทึกและจัดทํารายงานตามแบบ
ทส.๑ และ ทส. ๒ ?
คําตอบ การรายงานตามมาตรา ๘๐ เป็นการรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียนั้น ต้องเป็นผู้บันทึกและจัดทํารายงานตามแบบ
ทส.๑ และ ทส. ๒
ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษที่ใช้ระบบบําบัดน้ําเสียร่วมกัน ต้องจัดส่งรายงาน
ตามแบบ ทส. ๒ ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๒. แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรที่มีระบบบําบัดน้ําเสียแยกอิสระแต่ละหลัง และกรณีอาคารที่มีบ่อ
เกรอะ หรือระบบบําบัดอยู่ใต้อาคาร จะจัดเก็บสถิติข้อมูล และจัดทํารายงานสรุปอย่างไร ?
คําตอบ ๑. ประเด็นที่ดินจัดสรรซึ่งถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๗๙๕/๒๕๕๕ เกี่ยวกับเรื่องนี้ส รุปว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษเป็น แหล่งกําเนิด
มลพิษประเภทอาคารชุดและที่ดินจัดสรร คือผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการนิติบุคคลที่ดินจัดสรร
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินจัดสรรระบบบําบัดน้ําเสียแยกอิสระแต่ละหลัง ไม่ถือเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้
จัดสรรที่ดินมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือดูแลรักษา ดังนั้น ระบบบําบัดน้ําเสียแยกอิสระแต่ละหลังจึงไม่เป็นระบบ
บําบัดน้ําเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจัดสรรนั้น เมื่อไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองเจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินจัดสรรจึงไม่สามารถทํารายงานตามที่กฎกระทรวงกําหนดนี้ได้ (เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจมีคําสั่ง
เพื่อกําหนดวิธีการจัดการน้ําเสียจากที่ดินจัดสรรนั้น โดยใช้บทบัญญัติมาตราอื่น)
๒. ประเด็นอาคารที่มีบ่อเกรอะอยู่ใต้อาคารจะทําการจัดเก็บสถิติข้อมูลอย่างไร หากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองใช้ระบบบ่อเกรอะเป็นระบบบําบัดน้ําเสีย ก็จะต้องจัดทําสถิติข้อมูล และรายงานตามแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒
3. หากระบบบํา บัด น้ํา เสีย ของแหล่ง กํา เนิด มลพิษ ไม่ได้ใ ช้ไ ฟฟ้า หรือ สารเคมีต่า งๆ จะบัน ทึก แบบ ทส. ๑
และ ทส. ๒ อย่างไร ?
คําตอบ การกรอกแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ซึ่ง
หากไม่มีการใช้ไฟฟ้า หรือสารเคมี ซึ่งหากข้อมูลใดไม่มีก็ให้กรอก “ - ” ในช่องนั้นๆ
4. กรณีการเลี้ยงสุกรใช้ระบบ Biogas ซึ่งการออกแบบมีลานตากตะกอนส่วนเกินอยู่แล้ว และเมื่อตะกอนแห้ง
นําไปขายเป็นปุ๋ย จะต้องกรอกเป็นปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดและนําไปกําจัดหรือไม่ ?
คําตอบ ต้องกรอก เพราะในแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ ต้องการให้กรอกปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด ซึ่งลานตากตะกอนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบําบัดน้ําเสีย
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5. หากแหล่งกําเนิดมลพิษมีระบบบําบัดน้ําเสียมากกว่า ๑ ระบบ จะต้องจัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ อย่างไร ?
คําตอบ แหล่งกําเนิดมลพิษต้องทําแบบ ทส. ๑ แยกตามจํานวนระบบบําบัดน้ําเสีย แต่การสรุปรายงานตามแบบ
ทส. ๒ สามารถสรุปรวมได้
6. ในกรณีทมี่ กี ารทํางานเป็นกะ การนับเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานจะดําเนินการอย่างไร ?
คําตอบ ให้นับเวลาให้ครบ ๑ วันตามปีปฏิทิน ดังนั้น หากเริ่มจากเวลาในกะใดกะหนึ่งก็ต้องให้ครบรอบ ๑ วัน
ตามเวลาในกะนั้นในวันถัดไป จึงต้องกําหนดเวลากรอกข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อส่งมอบการกรอกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มารับช่วง
ในกะถัดไปและหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ให้บันทึกสภาพเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย อาทิเช่น
ไฟไหม้ น้ําท่วม พายุพัดพังเสียหาย แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุร้ายแรง เป็นต้น
7. การบันทึกข้อมูลตาม ม.๘๐ เหตุใดจึงไม่รายงานข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ ?
คําตอบ แบบบันทึกตาม ม. ๘๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดเท่านั้น การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบฯ สามารถใช้มาตรการบังคับตามมาตราอื่นๆ เพื่อควบคุมการบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งได้ และหากระบบบําบัดน้ําเสียมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งรายวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทําการสรุปผลเป็นข้อมูลรายเดือนด้วย
8. กรณีที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบ online จะต้องรายงานอย่างไร (เนื่องจากมีการบันทึกทุก
๓๐ นาที) ?
คําตอบ ให้รายงานตามที่มีการบันทึกโดยสรุปเป็นรายชั่วโมงภายใน 1 วัน และแนบคุณภาพน้ําประกอบ ในรูปตาราง
หรือกราฟ
9. ในกรณีที่แหล่งกําเนิดไม่ได้ผลิตช่วงเสาร์-อาทิตย์ และไม่มีน้ําเข้าระบบโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียในภาพรวม รวมทั้งไม่มีการใช้ไฟฟ้า จะให้บันทึกอย่างไร ?
คําตอบ ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีน้ําเข้าระบบฯ หรือไม่มี
การใช้ไฟฟ้า ให้กรอก “ - ” ในช่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือในช่องปริมาณน้ําเข้าระบบฯ
10. หากมีอุปกรณ์ชํารุดเป็นเวลาสั้นๆ เช่น ๓ ชั่วโมง และสามารถดําเนินการแก้ไขได้ และไม่มีผลกระทบต่อ
ภาพรวมของการบําบัดน้ําเสีย จะรายงานสรุปรายเดือนอย่างไร ?
คําตอบ การรายงานในแบบทส. ๒ ให้รายงานเฉพาะวันที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในวันนั้นๆ ส่วนในแบบ ทส.๑
สามารถใส่รายละเอียดความผิดปกติในบางช่วงเวลาได้
11. จําเป็นต้องรายงานข้อมูลของน้ําทุกกิจกรรมหรือไม่ ถ้ามีน้ําฝนปริมาณน้ําอาจจะเยอะกว่าปกติควรจะ
รายงานอย่างไร และกรณีที่เครื่องสูบน้ํามีความผิดปกติเป็นบางตัว ควรรายงานอย่างไร ?
คําตอบ การรายงานปริมาณน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําที่เข้าระบบฯ มาจากหลายกิจกรรม
และหากรวมน้ําฝนเข้าระบบฯ ด้วยก็ต้องรายงานปริมาณน้ําที่เข้าระบบฯ ทั้งหมด ส่วนเครื่องสูบน้ําหากมีความ
ผิดปกติ ก็ต้องรายงานว่ามีความผิดปกติกี่ตัวจากจํานวนทั้งหมดที่มีอยู่
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12. กรณีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถส่งรายงานตามแบบ ทส. ๒
ให้กับเขตที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ได้หรือไม่ ?
คําตอบ ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะต้องส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรุงเทพฯ
คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้
ผู้อํานวยการเขตก็สามารถส่งรายงานที่เขตได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบการมอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน

