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

สําหรบัแหลง่กําเนิดมลพิษประเภทท่าเทยีบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับแหล่งกําเนิด
มลพิษต้ังแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา เข้าข่ายต้อง
ดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕   

โดยท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  และกิจการแพปลา  มีความหมายตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้มีความหมายดังน้ี๑  

 ท่าเทียบเรือประมง หมายความว่า สถานที่สําหรับให้บริการแก่เรือประมงในการจอด เทียบบรรทุก หรือขน
ถ่ายสินค้าสัตว์นํ้า  

สะพานปลา หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีการประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา  

กิจการแพปลา หมายความว่า สถานที่ซึ่งมีการกระทําอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
๑. การให้กู้ยืมเงิน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมเรือ เครื่องมือทําการประมง หรือสิ่งอุปกรณ์การประมง เพ่ือให้

ผู้กู้ยืม ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ยืมประกอบกิจการประมง หรือทําการค้าสินค้าสัตว์นํ้า โดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดย
ปริยายว่า ผู้กู้ยืม ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ยืมจะต้องนําสินค้าสัตว์นํ้ามาให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้ให้ยืม เป็น
ตัวแทนทําการขายสินค้าสัตว์นํ้า น้ัน 

๒. การรับเป็นตัวแทนทําการขายสินค้าสัตว์นํ้าของบุคคลอ่ืน 
๓. การขายสินค้าสัตว์นํ้าโดยวิธีการขายทอดตลาด หรือการประกอบกิจการค้าสินค้าสัตว์นํ้าโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ี

บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 
และกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา ๒  

                                                            
 ๑  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาเป็น

แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนท่ี ๕๐ ง ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙   
 ๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานการระบายน้ําท้ิงจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา 

และกิจการแพปลา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนท่ี ๕๐ ง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙   



๒ 

ตัวอย่าง แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑)  

สําหรบัแหลง่กําเนิดมลพิษอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ซ่ึงมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
  ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 

      แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑  หมู่ท่ี  -  ซอย -  ถนน ท่าเทียบเรือ  แขวง/ตําบล.  บ่อยาง  .  
เขต/อําเภอ เมือง . จังหวัด สงขลา . โทรศัพท์ . ๐ ๗๔๕๖ XXXX  โทรสาร.. ๐ ๗๔๕๖ XXX            .  
มี นายเอกชัย  ไพศาลวัฒนา                    เป็นเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 

(๒) ชื่อ-สกุล ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึ่งสามารถ
มอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําการแทนได้ โดยต้องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจ
อย่างเป็นทางการและสําเนาส่งพร้อมแบบ ทส. ๒ เมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
กรณีที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษของทางราชการ-ขอให้ใส่ตําแหน่งกํากับด้วย

(๑) ข้อมูลที่ ต้ังของแหล่งกําเนิด
มลพิษ  

๒ 

๑ 

ประกอบกิจการประเภท.  ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา              
ใบอนุญาตเลขท่ี (ถ้ามี)       เลขท่ี XX XX/๒๕XX     .ออกให้โดย  เทศบาลตําบลบ่อยาง .หมดอายุ. -    

(๓ )  ใ ห้บั นทึ กต ามประ เ ภทของ
แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม ตาม
มาตรา ๖๙  

(๔) กรณีที่เป็นกิจการที่มีการขออนุญาตให้
ใส่ข้อมูลใบอนุญาตด้วย 

๓

๔ 

๕

(๕) วาดแผนผังแสดงการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย 
- จุดน้ําเสียเข้า  
- หน่วยบําบัดย่อยของระบบฯ  
- จุดระบายน้ําทิ้ง 
- แหล่งรองรับน้ําทิ้ง เช่น ท่อระบาย
สาธารณะ  แหล่งน้ํ า สาธารณะ   
เป็นต้น 



๓ 

 ส่วนที่ ๒ สถิติและข้อมูลทีจ่ัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพษิ 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑๑

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

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

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

(๖) บันทึกข้อมูลจากมาตรวัด
ไฟฟ้า หรือคํานวณจากหน่วย
การใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร
ทั้ งหมดในระบบ  ( ต่อวัน ) 
สําหรับกรณีไม่มีการใช้ไฟฟ้า
ในระบบให้บันทึก “-” 
 
(๗) บันทึกข้อมูลจากมาตรวัด
น้ํา กรณีไม่มีมาตรวัดน้ําให้
ประเมินจากอุปกรณ์ที่เก็บกัก
น้ําใช้ 

(๘) บันทึกข้อมูลจากเครื่องวัด
อัตราการไหลหรือคํานวณ
จากเค รื่อง สูบน้ํ า เ สียหรือ   
ค่าสัมประสิทธิ์ที่แนะนําไว้ 
 
(๙) ให้บันทึกว่า “ระบาย” กรณี
ที่มีการระบายน้ําทิ้งในวันนั้นหรือ
ระบุว่า “ไม่ระบาย” กรณีไม่มี
การระบายน้ําทิ้งในวันนั้น 

(๑๒) การบันทึกข้อมูลการทํางาน
ของเค รื่อง สูบน้ํ า  เค รื่อง เ ติม
อากาศ เครื่องกวน /ผสมน้ําเสีย/
ผสมสารเคมี และเครื่องสูบตะกอน 
ให้บันทึกข้อมูลการทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกเครื่อง  
ตัวอย่างเช่น เครื่องเติมอากาศ   
มี ๔ เครื่อง ถ้าใช้งานได้ทั้งหมด
ให้บันทึกว่า “ปกติ” แต่หากใช้
งานได้ ๓ เครื่อง ไม่สามารถใช้
งานได้ ๑ เค รื่อง ให้บันทึกว่า 
ปกติ ๓ เครื่อง/ผิดปกติ ๑ เครื่อง 

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

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

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

(๑๖) ลงลายมือชื่ อ      
ผู้บันทึกสถิติ โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ
นั้นก็ได้ 

๕๐



๔ 

 ส่วนที่ ๓ การรับรองการบนัทึกสถิติข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (แบบ ทส. ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน 
  ๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครือ่งตรวจวดัคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัด
    คุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

   ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
   .................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
   (......นายเอกไช..ไพศาลวัฒนา................................) 
   .................................................................... ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (....................................................................) 
   ใบอนุญาตเลขที่ ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
   ออกให้โดย ......................................................................................................................... 
   .................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
   (....................................................................) 
   ใบอนุญาตเลขที่ ..........................................หมดอายุ ....................................................... 
   ออกให้โดย ......................................................................................................................... 

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

๑๗

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

๑๘

๑. ข้อมูลทั่วไป  
            แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่          ๑          หมู่ที่        ๑         ซอย  ...............-....................  
ถนน    ท่าเทียบเรือ      แขวง/ตําบล     บ่อยาง     เขต/อําเภอ      เมือง         . จังหวัด         สงขลา      .        
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๕ XXXX  โทรสาร   ๐ ๗๔๕  XXXX     มี . นายเอกชัย  ไพศาลวัฒนา   เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท    . ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา  .    
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)   แบบ  XXXX/๒๕XX   ออกให้โดย    เทศบาลตําบลบ่อยาง     .หมดอายุ          -    .        
            ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน      กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
             .........นายเอกชัย..ไพศาลวัฒนา.......................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนดิมลพิษ  
             (........นายเอกชัย..ไพศาลวัฒนา.................) 
            ............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
             (.................................................................................) 
            ใบอนุญาตเลขท่ี .................................................. หมดอายุ ....................................................  

ออกให้โดย .............................................................................................................................                  
.............................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย  

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

(๑) ข้อมูลที่ ต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษ
ให้ตรงกับที่บันทึกไว้ในแบบ ทส.๑ 

๑

๒
 (๒ ) ชื่ อ -ส กุ ล  ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ห รื อ   
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือ   
ผู้ได้รับมอบอํานาจ 

๓

 (๓) ลงนามเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษเป็นผู้ลงนาม และ
บันทึกข้อมูลตามที่กรอกใน แบบ ทส.๑  



๕ 

ตัวอย่าง กรณี ๑ ระบบ  
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง กรณี ๑ ระบบ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
คําเตือนคําเตือน    
  ๑๑. . เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บน้ําเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บ
สถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา สถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับตามมาตรา ท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๖๑๐๖  
  ๒๒. . ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๗๑๐๗  
  
ข้อแนะนํา ข้อแนะนํา   
  ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน และกรอกข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การกรอกข้อมูลให้กรอกข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน และกรอกข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออันเป็นเท็จ หรือ
การไม่ดําเการไม่ดําเนินการเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่จัดทํารายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด มีนินการเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่จัดทํารายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด มีโทษทางอาญา ซ่ึงมิได้เป็นความผิดโทษทางอาญา ซ่ึงมิได้เป็นความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได้ลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได้  

(๔) บันทึกประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย     
(๕) กรณีที่เดินระบบทุกวันให้บันทึกการทํางาน
ของระบบฯ เป็นแบบต่อเนื่อง และระบุชั่วโมง
การทํางานต่อวัน สําหรับกรณีที่ระบบไม่ได้เดิน
ทุกวัน ให้ระบุจํานวนวันที่เดินระบบ ดังนี้ เดิน
ระบบ ...วัน ไม่เดินระบบ ...วัน  
(๖)  บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่เป็น
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ของระบบฯ  
(๗) แหล่งรองรับน้ําทิ้งให้ระบุว่าเป็นแหล่ง
รองรับน้ําทิ้งที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําโดยให้ใส่ชื่อ
แหล่งนํ้าในรัศมี ๑ KM จากแหล่งกําเนิดมลพิษ  
สําหรับวิธีจัดการตะกอนและวิธีการกําจัดให้ใส่
วิธีการจัดการมาด้วย เช่น จ้างรถสูบตะกอนไป
ทิ้ง เป็นต้น  

(๘) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบฯ ปริมาณนํ้าใช้
ทุกกิจกรรม และปริมาณ  น้ําเสียที่เข้าระบบ ให้
รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือน สําหรับการระบาย
น้ํ าทิ้ งหากระบายน้ํ าทิ้ งทุกวันใ ห้บันทึก ว่า 
“ระบาย” แต่หากมีบางวันไม่ระบายให้นับ
จํานวนวันท่ีระบาย และวันที่ ไม่ระบายโดย
บันทึก ดังน้ี ระบาย ... วัน และไม่ระบาย ..  
(๙) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพท่ีใช้ให้
รวมปริมาณในรอบ ๑ เดือน  
(๑๐) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและ
อุปกรณ์ มีหลักการบันทึกเหมือนกันคือ ถ้าใน
รอบเดือนท่ีผ่านมา (ดูจากแบบ ทส .๑) การ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์เป็นปกติทุกวันให้
บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องปกติ แต่หากมีวันใด
วันหนึ่ งการทํางานของระบบและอุปกรณ์
ผิดปกติ ให้บันทึกเคร่ืองหมาย √ ในช่องผิดปกติ 
และให้ระบุว่า ปกติ...วัน และผิดปกติ ...วัน  
(๑๑)  - ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัด
น้ําเสียที่นําไปกําจัดให้รวมปริมาณในรอบ ๑ 
เดือน  
      -  สามารถบันทึกปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น   
และแนวทางท่ีได้ดําเนินการในรอบเดือนที่ผ่าน

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรอบรับน้าํทิ้ง 
          (๑) ประเภท/ชนิดระบบบําบัดน้ําเสีย           บ่อเติมอากาศ                  ความสามารถในการรองรับ  
ของระบบบําบัดน้ําเสีย.  ๑,๐๐๐   .ลบ.ม.ต่อวัน  
            (๒) การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย           แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน                                         
                                                                    แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  ..................... 
            (๓) อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย        เคร่ืองสูบน้ํา         เคร่ืองเติมอากาศ  
                        เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย        เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี 
                        เคร่ืองสูบตะกอน         อ่ืนๆ .......(ระบุ)    
            (๔) แหล่งรอบรับนํ้าทิ้ง (ระบุ)               ทะเลสาบสงขลา                    .       
            (๕) วิธีจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้าํเสียและวิธีการกําจัด      ฝังกลบ   .          

๔

๓. สรุปผลการทํางานของระบบําบัดน้าํเสียเป็นรายเดือน  
          (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย)  .         ๓,๐๔๐                                       . 
            (๒) ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)       ๓,๗๗๖                                       .  
            (๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)                ๓,๐๒๒                                       . 
            (๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย .                       ระบาย                                       ..    
            (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)                           -                     .  
            (๖) การทํางานของระบบบําบดัน้ําเสียและอุปกรณ์ 
                 - ระบบบําบัดน้ําเสีย        ปกติ          ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ............วัน 
                 - เคร่ืองสูบนํ้า                ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)   
                 - เคร่ืองเติมอากาศ          ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ.....๒๗....วัน   ผิดปกติ .....๓......วัน 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย         ปกติ         ผิดปกติ 
                 - เคร่ืองกวน/ผสมสารเคมี         ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)    ปกติ...........วัน    ผิดปกติ ..........วัน 
                 - เคร่ืองสูบตะกอน           ปกติ         ผิดปกติ (ระบุ)   
                 - อ่ืน ๆ ......................       ปกติ         ผิดปกติ 
            (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)                ๕๐                   . 
            (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  มีขยะอุดตันดําเนินการแก้ไขโดยเอาขยะออกจากเคร่ืองเติมอากาศ. 
 

๕ 

๗
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๘

๙

๑๑ 

๑๐ 


