
ประเด็นคําถาม - คําตอบ เก่ียวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรปุผลการทํางานของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกตามความในมาตรา ๘๐  
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

๑. แหล่งกําเนิดมลพิษซ่ึงถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมภายหลังจากที่
กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดําเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.๘๐ หรือไม่  

คําตอบ มาตรา ๘๐ เป็นบทบัญญัติกําหนดหน้าที่ของแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิ้งนํ้าเสียในการรายงานการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ไม่ว่าแหล่งกําเนิดมลพิษน้ันจะถูกประกาศให้
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมก่อนหรือหลังจากที่กฎกระทรวง ม. ๘๐ มีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับ
บทบัญญัติตามมาตรา ๗๐ ซึ่งกําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมมีหน้าที่ติดต้ัง หรือจัดให้มีระบบบําบัด
นํ้าเสีย ทั้งน้ี จะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีด้วย   

๒. โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร  

คําตอบ  โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิ้งนํ้าเสียตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง 
กําหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมถือ
เป็นส่วนหน่ึงของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบการจัดการนํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดังน้ัน นิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้ทําหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวง
ฉบับน้ีแทนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมน้ันๆ  

๓. โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองและได้ระบาย
น้ําออกสู่ท่อปิดระบบบําบัดน้ําเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ 
หรือไม่ อย่างไร 

คําตอบ ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจําต้องมีการจัดส่งนํ้าเสียไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย
กลางของนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗๘/๒๕๕๔ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายนํ้าเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน นิคมอุตสาหกรรมจึงอยู่ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษและเป็นผู้รับผิดชอบ 
การรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ด้วยเหตุน้ี ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียกลางจําต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ 
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 หากกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียกลางหรือมีระบบบําบัดนํ้าเสียกลาง แต่
ไม่สามารถรับนํ้าเสียจากทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบําบัดได้ กรณีเช่นน้ีทําให้โรงงานอุตสาหกรรมบาง
แห่งไม่มีการส่งนํ้าเสียไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรม โรงงานเหล่าน้ีจึงต้องบําบัด 
นํ้าเสียเอง และมีหน้าที่รายงานการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของตนตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 ๔. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่  

คําตอบ การพิจารณาว่าสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงแห่งใด เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่ งแวดล้อมจะต้องพิจารณาจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดให้สถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุม 

๕. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงไม่มีกิจกรรมการท้ิงของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัว
จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ๒ หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร 

คําตอบ เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข แล้ว หากสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิงดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ก หรือ ข ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ เน่ืองจากการพิจารณาว่าสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงแห่งใดถือเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียไม่ได้พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีบริการนํ้ามันน้ันๆ 

 ๖. คําว่า “ระบบบําบัดน้ําเสีย” ตามคํานิยามสําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงครอบคลุม
เพียงใด   

คําตอบ กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ บัญญัตินิยามคําว่า “ระบบบําบัดนํ้าเสีย” ให้หมายความว่า 
กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่
จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย ดังน้ันสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีระบบ 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งทํากระบวนการบําบัดนํ้าเสียก็ถือว่ามีระบบบําบัดนํ้าเสียตามนิยามข้างต้นแล้ว 
เช่น บ่อดักไขมันก็ถือเป็นกระบวนการบําบัดนํ้าเสียประเภทหน่ึง 
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 ๗. กรมควบคุมมลพิษมีแบบแปลนหรือตัวอย่างของระบบบําบัดน้ําเสียของสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ 

คําตอบ ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการเช้ือเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข  
ถูกกําหนดให้เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังน้ัน 
บุคคลผู้ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดใน
ข้อ ๒๕ ตามแบบคําขอรับใบอนุญาต (แบบ ธพ. น๓) ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกําหนดไว้ในประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบ
ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
หลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตในส่วนของเอกสารด้านเทคนิคกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องย่ืน
แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเป้ือนนํ้ามันเช้ือเพลิง ..... ซึ่งระบบบําบัดหรือแยกนํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน
เช้ือเพลิงดังกล่าว ถือเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมต้องจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐   

๘.  กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษได้จัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ พร้อมทั้ง
จัดส่งแบบ ทส. ๒ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถ่ินท้องถ่ินบางแห่งไม่ได้รวบรวม
แบบ ทส. ๒ ส่งให้สํานักงาน ทสจ. ทําให้ ทสจ. ไม่ทราบข้อมูล เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีความผิดหรือไม่ 
อย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
 คําตอบ มาตรา ๘๑ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ และส่งไปยังเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นน้ันเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง เมื่อ ทสจ. ถือเป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นน้ัน การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้รวบรวมแบบ ทส. ๒ ส่งให้
สํานักงาน ทสจ. ดังกล่าว จึงเป็นการไม่กระทําตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๘๑  โดยมีแนว
ทางการแก้ไข คือ ให้ ทสจ.ดําเนินการประสานแจ้งให้ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการให้ถูกต้อง  

๙. การออกใบรับของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานมีรูปแบบและ
ขั้นตอน อย่างไร  
 คําตอบ  เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ได้ส่งแบบ ทส. ๒ แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องออกใบรับเพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ โดยแบ่งเป็น  ๒  รูปแบบได้แก่  
 
 



- ๔ - 

 ๑. กรณีส่งด้วยตนเอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับ 
แบบ ทส. ๒ 
 ๒.  กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือว่าใบแบบตอบรับการลงทะเบียนจากไปรษณีย์เป็นใบรับเพ่ือเป็นหลักฐาน
ให้แก่ผู้เสนอรายงาน  

๑๐. คลังน้ํามันเชื้อเพลิงถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ หรือไม่  
 คําตอบ คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงไม่อยู่ในความหมายตามคํานิยาม “สถานี นํ้ามันเช้ือเพลิง”แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย
นํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉะน้ัน คลังนํ้ามันเช้ือเพลิงจึงไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ 

๑๑. การกรอกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ ที่จะเก็บไว้ ๒ ปี สามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์มของกรม
โรงงานมาใช้แทนได้หรือไม่  
 คําตอบ ปัจจุบันยังไม่มีแบบฟอร์มตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่กําหนดให้มีการเก็บสถิติ การทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน จึงต้องทําตามแบบ ทส.๑ เท่าน้ัน 

๑๒. การมอบอํานาจให้ดําเนินการลงนามในแบบ ทส. ๑/ ทส. ๒ ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ทํา
ได้หรือไม่ อย่างไร  
 คําตอบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนลงนาม ใน
แบบ ทส. ๑ และทส. ๒ แทนได้โดยเขียนระบุให้บุคคลน้ันๆ มีอํานาจกระทําการแทนการใดๆ โดยปฏิบัติตาม
การมอบอํานาจโดยทั่วไป 

๑๓. เอกสารใบมอบอํานาจสามารถย่ืนฉบับสําเนาได้หรือไม่  
 คําตอบ กรณีเจ้าของหรือผู้ครองแหล่งกําเนิดมลพิษคนเดียวมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ซึ่ง
จําเป็นต้องใช้ใบมอบอํานาจหลายใบ ดังน้ันผู้ย่ืนรายงานสามารถใช้เอกสารใบมอบอํานาจฉบับสําเนาได้ ส่วน
ฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ผู้รับมอบอํานาจเพ่ือใช้ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือเป็นการลด
ขั้นตอนในการออกใบมอบอํานาจทุกคร้ัง เน่ืองจากการรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ จะต้องส่งรายงาน
ทุกเดือน  
 
 
 

ฝ่ายกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ กองนิติการ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 


