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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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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   

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 



 

วัน 
เดือน 
ปี 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

ปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า 
ของระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ปริมาณ 
น้ําใช้ 

ในทุกกิจกรรม 
ของแหล่งกําเนิด

มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ําทิ้งจาก
ระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด

ชีวภาพที่ใช้ 
(ชื่อ/ปริมาณ) 

(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป

กําจัด 
(ลบ.ม.) 

 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกต/ิผิดปกติ) 

เครื่องสูบน้ํา 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดน้ําเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 



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) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(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 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึก 
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสย 
หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส

การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสย 
หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

พิมพ�ครั้งที่ 3

 พฤศจิกายน 2559

สาหรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ

ลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน ลืมรหัสผานหนาหลัก ถาม-ตอบการลงทะเบียนของเจาพนักงานทองถิ่น
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

 ตามที่ไดออกกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอมูล การจัดทําบันทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555” เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา 80 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2555 

ซึ่งตามกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองเก็บสถิติและขอมูล ซึ่งแสดงผล

การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ณ สถานที่ตั้ง

แหลงกําเนิดมลพิษ เปนระยะเวลา 2 ป และจะตองจัดทํารายงานสรุปตามแบบ ทส. 2 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ สามารถจัดสงได 3 ชองทาง คือ

(เลือกชองทางใดชองทางหนึ่ง)

 1. สงดวยตนเอง ณ ทองถิ่นที่แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยู 

 2. สงทางไปรษณียตอบรับไปยังทองถิ่นที่แหลงกําเนิดมลพิษตั้งอยู 

 3. สงทางอเิลก็ทรอนกิส ผานทางเวบ็ไซต www.ereportmatra80.com หรอืเวบ็ไซตของกรมควบคมุมลพษิ 

  www.pcd.go.th  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

  1) การรายงานแบบ ทส. 2 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแก

   ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนขอใชงานระบบ (ทําครั้งแรกครั้งเดียว)

   ขั้นตอนที่ 2 เขาสูระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 (ทําทุกเดือน)

  2) การตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว

  3) การแกไขขอมูลเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ

  4) การเปลี่ยนรหัสผาน

 ทั้งนี้ ระบบ ereportmatra80 หรือ www.ereportmatra80.com ออกแบบสําหรับเว็บเบราวเซอร ดังนี้

กูเกิล โครม (Google Chrome) 

มอซิลลา ไฟรฟอกซ (Mozilla Firefox) 

อินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอร เวอรชั่น 11 ขึ้นไป (Internet Explorer 11)
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

 1. เขาเว็บไซต www.ereportmatra80.com 

ระบบจะแสดงหนาจอหลักของระบบ

 2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน เพื่อขอรับชื่อผูใชและ

รหัสผาน” ระบบจะแสดงแบบฟอรมสําหรับลงทะเบียน

แหลงกําเนิดมลพิษ

 4. กรอกขอมูลเก่ียวกับเจาของหรือผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษ และรายละเอียดของแหลงกําเนิด

มลพิษตามแบบฟอรมที่กําหนด ซึ่งประกอบดวย 

  1) ขอมูลทั่วไป 

  2) เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพษิ

  3) ประเภทกิจการ 

 การกรอกขอมูลตองกรอกใหครบถวนโดยเฉพาะ

ชองที่มีเครื่องหมาย “ * ”

 3. กําหนดช่ือผูใชและรหสัผาน อยางนอย 5 ตวัอกัษร 

แตไมเกิน 30 ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 5. เมือ่กรอกขอมลูครบถวนแลว ใหกดปุม “ยืนยัน” 

เพื่อทําการลงทะเบียน ซึ่งระบบจะแสดงขอความ 

“ยืนยันการลงทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษใชหรือไม?” 

เพื่อใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

 - หากตองการกลับไปแกไข/เพิ่มเติมขอมูล  

  ใหกดปุม “แกไข” 

 - หากขอมูลถูกตองครบถวนแลว 

  ใหกดปุม “ยืนยัน” 

* เมื่อกดปุมยืนยันแลวระบบจะแสดง ชื่อผู ใช และ

รหสัผาน ทีแ่หลงกาํเนดิมลพิษกาํหนดอกีครัง้ เพือ่ยนืยนั

การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ และแสดงวาระบบได

บันทึกขอมูลการลงทะเบียนแหลงกําเนิดของทาน

เรียบรอยแลว

1. การรายงานแบบ ทส. 2  

 มีการดําเนินงาน 2 ข้ันตอน คือ

ยืนยันยืนยัน

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพ่ือขอใช�งานระบบ 

 (ทําคร้ังแรกคร้ังเดียว)

หมายเหตุ

 การกําหนด ชื่อผูใช (username) ไมแนะนําใหกําหนดเปนชื่อบุคคล เนื่องจาก

อาจมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในภายหลังได ดังนั้น จึงควรใชเปนชื่อหนวยงาน 

หรือองคกร เพราะ ชื่อผูใช (username) จะไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงได

ลืมรหัสผานลืมรหัสผานหนาหลักหนาหลัก ถาม-ตอบถาม-ตอบการลงทะเบียนของเจาพนักงานทองถิ่นการลงทะเบียนของเจาพนักงานทองถิ่น

1

2

www.ereportmatra80.com

3
ลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผานลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน

5

4
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

บันทึกรายงาน ทส.2บันทึกรายงาน ทส.2

1. เขาเว็บไซต www.ereportmatra80.com ระบบ

จะแสดงหนาจอหลกัของระบบ ทัง้นี ้การเขาสูระบบเพื่อ

รายงาน ทส. 2 จะสามารถดําเนินการไดตั้งแต วันที่ 1 

ถึงวันที่ 15 เวลา 23.59 น. ของทุกเดือนเทานั้น

2. กรอกชื่อผู ใช งานและรหัสผานท่ีไดรับจากการ

ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 และ กดปุม “ยืนยัน”

4. กรอกขอมลูสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย

ตามแบบฟอรมที่กําหนด ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 

2) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหลงรองรับ

นํา้ทิง้ และ 3) สรปุผลการทาํงานของระบบบําบัดน้ําเสยี

เปนรายเดือน 

3. เลือกเมนู “บันทึกรายงาน ทส. 2”

5. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “บันทึก
รายงาน ทส. 2” เพื่อทําการจัดสงรายงาน ทส. 2 
ซึ่งระบบจะแสดงขอความ “ยืนยันการบันทึกรายงาน 
ทส. 2 ใชหรือไม?” เพื่อใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
 - หากตองการกลับไปแกไข/เพิ่มเติมขอมูล 
  ใหกดปุม “แกไข”
 - หากขอมูลถูกตองครบถวนแลว 
  ใหกดปุม “ยืนยัน”
* เมือ่กดปุมยนืยนัแลว ระบบจะแสดงขอความเพือ่ยืนยัน
การจัดสงรายงาน ทส. 2 แสดงวาระบบไดทําการบันทึก
ขอมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของทาน
เรียบรอยแลว แบบ ทส. 2 ที่จัดสงแลวจะไมสามารถ
แกไขได

ขั้นตอนที่ 2 เข�าสู�ระบบเพ่ือรายงาน ทส.2

 (ทําทุกเดือน)

 กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนํ้าเสีย
มากกวา 1 ระบบ ใหลงทะเบียน และรายงาน ทส. 2 
เพียง 1 username เทาน้ัน โดยใหรวมขอมูลของ
ทุกระบบฯ ไวใน ทส. 2 เดียวกัน (ทาํ ทส. 1 จาํนวน 
1 ชดุตอ 1 ระบบ แตใหรวมขอมลูจาก ทส.1 ทุกชุด 
รายงาน ทส. 2 เพยีง 1 ชดุ ตอ 1 แหลงกาํเนดิมลพิษ)

 เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพษิใดทีจ่ดัสงรายงาน ทส. 2 ผานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกสแลว ไมตอง จัดสงรายงานในรูปแบบเอกสารใหเจาพนักงานทองถิ่นอีก 

แตยังคงตองรายงาน ทส. 1 ตามแบบฟอรมที่กําหนดเชนเดิม

ลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผานลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน ลืมรหัสผานลืมรหัสผานหนาหลักหนาหลัก ถาม-ตอบถาม-ตอบการลงทะเบียนของเจาพนักงานทองถิ่นการลงทะเบียนของเจาพนักงานทองถิ่น

3

5

1

ถาม-ตอบ

2

หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส.2       รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบหนาหลัก     หนาหลัก     หนาหลัก     หนาหลัก     หนาหลัก     หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส.2       รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ   รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ

www.ereportmatra80.com
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

2. ตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ที่จัดส�งแล�ว

 หลงัจากทีส่งรายงาน ทส. 2 แลว ทานสามารถ

ตรวจสอบหรือจัดพิมพเอกสารรายงาน ทส. 2 

ทีไ่ดจดัสงไปแลว โดยสามารถดาํเนนิการไดดงัน้ี

1. เลือกเมนู “รายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย” ระบบจะแสดงขอมูลแบบ

รายงาน ทส. 2 ทีเ่คยรายงานมาให เพือ่ตรวจสอบ

วาการจัดสงเรียบรอยแลวแตไมสามารถแกไข

ขอมูลได และหากตองการดูรายละเอียดแบบ

รายงาน ทส. 2 ในแตละเดือนใหกดปุม “แสดง

รายละเอียด”

2. กดปุม “พิมพ” เพื่อพิมพรายงาน ทส. 2 

ที่จัดสงแลวเก็บไวเปนขอมูลของทานก็ได ทั้งนี้ 

ตามกฎหมาย เมือ่ทานไดดาํเนนิการจดัสงรายงาน 

ทส. 2 ตามขั้นตอน และระบบแสดงขอความ

เพื่อยืนยันการจัดสงรายงาน ทส. 2 แลว ถือวา

การดําเนินงานของทานเสร็จสมบูรณแลวโดย

ไมจําเปนตองพิมพรายงาน ทส. 2 

    หนาหลัก            บันทึกรายงาน ทส.2        รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบําบดันํา้เสีย       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ    หนาหลัก                หนาหลัก                หนาหลัก            บันทึกรายงาน ทส.2                                                                รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบําบดันํา้เสีย       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ

1

2

พิมพ กลับหนาหลัก
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

3. การแก� ไขข�อมูลเจ�าของหรือผู�ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ

ไมสามารถแกไขได

สามารถแกไข
ขอมูลใหเปน
ปจจุบันได

กรณีแหลงกําเนิดมลพิษมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษและที่ตั้ง สามารถดําเนินการไดดังนี้

1. เลือกเมนู “แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ” เพื่อทําการแกไขขอมูลตามตองการ 

2. เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกขอมูลปจจุบันตามที่ทานไดปรับแกไข

1

2

    หนาหลัก          บันทึกรายงาน ทส.2       รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ       รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษแกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ    หนาหลัก              หนาหลัก          บันทึกรายงาน ทส.2       รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย              รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย       แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษแกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ        เปลี่ยนรหัสผาน (Password)        ออกจากระบบ

ยืนยันยืนยัน
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การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือการรายงานแบบ ทส. 2  ทางอิเล็กทรอนิกส�

4. การเปล่ียนรหัสผ�าน

กรณีแหลงกําเนิดมลพิษตองการเปลี่ยนรหัสผาน สามารถดําเนินการไดดังนี้

1. เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน (password)” เพื่อทําการแกไขรหัสผานตามตองการ โดยชื่อผูใช (username) จะไมสามารถแกไขได

2. เมื่อเปลี่ยนรหัสผานเรียบรอยแลว ใหกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกขอมูลปจจุบันตามที่ทานไดปรับแกไข

ไมสามารถแกไขได

1

    หนาหลัก           บันทึกรายงาน ทส.2        รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ        รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ           หนาหลัก               หนาหลัก           บันทึกรายงาน ทส.2        รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ               รายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี      แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       เปลี่ยนรหัสผาน (Password) เปลี่ยนรหัสผาน (Password)      ออกจากระบบ     ออกจากระบบ     ออกจากระบบ     ออกจากระบบ     ออกจากระบบ

2

ยืนยันยืนยัน
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สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่

สวนแผนงาน
สํานักจัดการคุณภาพนํ้า 

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 2190 , 0 2298 2195

โทรสาร 0 2298 5381


