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ค ำน ำ 

ตามท่ีกองตรวจมลพิษ ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ และสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษได้
อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการควบคุมมลพิษให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุด
ประเภท ก. (อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และอาคารชุดประเภท ข. (อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
(ฉบับที่ ๒) และปัจจุบันได้ก าหนดให้อาคารชุดประเภท ค. (อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็น 
ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง) เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองตรวจมลพิษจึงได้จัดท าคู่มือตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุด ประเภท ค. 
เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษร่วมกับคู่มือตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทอาคารชุด ที่จัดพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยคู่มือนี้เป็นการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบแหล่งก าหนดมลพิษประเภทอาคารชุด ประเภท ค. ในส่วนของค านิยาม กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผล 

กองตรวจมลพิษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุด 
ประเภท ค. เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่มากก็น้อย 
หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กองตรวจมลพิษยินดีรับไว้พิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคู่มือให้มีความ
ครบถ้วนถูกต้องต่อไป 

กองตรวจมลพิษ 
กรมควบคุมมลพิษ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
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รายการภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารชุด ประเภท ค. 
 
ภาคผนวก ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้อาคารประเภท ค. เป็นแหล่งก าเนิด 
 มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ภาคผนวก ข ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565 
ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณา 
 ของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคผนวก ง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งของ 

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งก าเนิดมลพิษอาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. และอาคาร
ประเภท ค.  
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คู่มือติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทอาคารชุด ประเภท ค.     ๒ 

บทน ำ 
 

สืบเนื่องจากมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดอาคาร
ประเภท ค. เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดให้อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น
ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง เข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร
ประเภท ค. ซ่ึงเจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารชุดที่เข้าขา่ยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องก่อสร้าง 
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และบันทึกรายละเอียด สถิติ  หรือข้อมูลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส.๒  
อีกทั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจเข้าตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือควบคุมการปล่อยน้ าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูล 
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ หากพบการฝ่าฝืนสามารถใช้อ านาจตามที่กฎหมายก าหนดในการออกค าสั่งทางปกครองได้ 
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นิยำม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ค ำนิยำม 
 อำคำรชุด (อำคำรประเภท ค.)๑ หมำยถึง อำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็น 
ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอำคำร หรือกลุ่มของอำคำรไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง 

 
๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมำยนี้จะกล่ำวถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรควบคุม 
ควำมมั่นคงแข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง  
กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจรของอำคำรต่ำงๆ ตำมมำตรำ ๔  
แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ซ่ึงมีกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ “อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบกำรระบำยน้ ำและระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปรับปรุงน้ ำเสียจำกอำคำรให้เป็นน้ ำทิ้งที่มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ ก่อนที่จะระบำยลงสู่แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง  
 (๑) อำคำรประเภท ก. 
  (ก) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป ... 
 (๒) อำคำรประเภท ข. 
  (ก) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน ...  
 (๓) อำคำรประเภท ค. 
  (ก) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน...  
 

๒.๒ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กล่ำวถึงหลักกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ ได้แก่ กำรก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ กำรก ำหนดประเภทของแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
กำรปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม หน้ำที่ของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ อ ำนำจหน้ำที่
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษในกำรควบคุมก ำกับดูแลให้แหล่งก ำเนิดมลพิษปฏิบัติให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย ซึ่งมีมำตรำ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
                                                 
๑ ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดอำคำรประเภท ค. เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔  



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๕ 

๑) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดอำคำรประเภท ค. 
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภำคผนวก ก) 
 ข้อ ๑ (๑) อำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอำคำร 
หรือกลุ่มของอำคำรไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่
แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
   

๒) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด และวิธีกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร ตำมตำรำงที่ ๑  
 

ตำรำงท่ี ๑ มำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งจำกอำคำรชุด 

ดัชนีคุณภำพน  ำ/
พำรำมิเตอร์ 

หน่วย 

มำตรฐำน 

วิธีกำรตรวจสอบ 
(อำคำร ก.) 
ตั งแต่ ๕๐๐
ห้องนอน
ขึ นไป 

(อำคำร ข.) 
๑๐๐ แต ่

ไม่ถึง ๕๐๐ 
ห้องนอน 

(อำคำร ค.) 
ไม่ถึง ๑๐๐ 

ห้อง 

๑. ควำมเป็นกรด
และด่ำง (pH)  

- ๕-๙ ๕-๙ ๕-๙ ใช้เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำง 
ของน้ ำ (pH Meter)  

๒. บีโอดี (BOD)  มก./ล. ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

วิธีกำรอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide 
Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ oC  
เป็นเวลำ ๕ วนั ตดิตอ่กัน , วิธีเมมเบรน
อิเล็กโทรด (Membrane 
Electrode), วิธีออปติกคอลโพรบ 
(Optical Probe)  หรือวิธีกำรอื่นที่
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ 
ให้ควำมเห็นชอบ 

๓. สำรแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๕๐ 

วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว 
(Glass Fibre Filter Disc) 

๔. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๑.๐ 

ไม่เกิน 
๓.๐ 

วิธีกำรไตเตรท (Titrate)  

๕. สำรที่ละลำยได้
ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

ไม่เกิน 
๕๐๐* 

วิธีกำรระเหยแห้งระหว่ำงอุณหภูม ิ 
๑๐๓-๑๐๕ oC ในเวลำ ๑ ช่ัวโมง 

๖. ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids)  

มก./ล. ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

ไม่เกิน 
๐.๕ 

วิธีกำรกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 
ขนำดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร 
ในเวลำ ๑ ช่ัวโมง 

๗. น้ ำมันและไขมัน  
(Fat Oil and Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

วิธีกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย แล้วแยก
หำน้ ำหนักของน้ ำมันและไขมัน 

๘.ทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

วิธีกำรเจลดำห์ล (Kjeldahl)  

 

หมำยเหตุ 
 

: 
 

* เป็นค่ำที่เพิ่มขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติ 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๖ 

แหล่งที่มำ : - ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำ
ทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ (ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันท่ี ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๘)  

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 171 ง วันที่ 21 
กรกฎาคม 2565) 

 

3) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพ่ิมเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 
2565 (ภาคผนวก ข) 

    ก้าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เพ่ิมเติมอีก 2 วิธี คือ วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) และวิธีการออปติกคอล
โพรบ (Optical Probe) 

   
4) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดโครงกำร กิจกำร 

หรือกำรด ำเนินกำร ซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ก ำหนดให้อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ที่มีจ ำนวน 
ห้องชุดหรือห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป จะต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

5) กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดท ำ
บันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ก ำหนดให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรชุด ที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัย
รวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป (อำคำรประเภท ก.)  
อำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัยรวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 
๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน (อำคำรประเภท ข.) และอำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับ 
ใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอำคำร หรือกลุ่มของอำคำรไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง (อำคำรประเภท ค.)  
ซ่ึงเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษตำมมำตรำ ๖๙ และมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรำ ๗๐ มีหน้ำที่ต้องเก็บ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละวัน และจัดท ำบันทึกรำยละเอียด
ดังกล่ำวตำมแบบ ทส. ๑ และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๒ 
เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ภำยในวันที่สิบห้ำของเดือนถัดไป 
หำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวง
ดังกล่ำว มีบทลงโทษอำญำ ตำมมำตรำ ๑๐๔, ๑๐๖ และ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

6) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมกำร
เปรียบเทียบและวิธีพิจำรณำของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภำคผนวก ค) 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๗ 

7) ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก.  
อำคำรประเภท ข. และอำคำรประเภท ค. (ภำคผนวก ง) 
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ขั นตอนกำรตรวจสอบและรำยงำนผล 
 

๑. กำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช.๑๐) พร้อมหลักฐำนและรำยละเอียด

ประกอบกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนอำคำรชุด อำทิ แผนผังอำคำรชุด รวมทั้งเส้นทำงเข้ำออกสู่ทำง
สำธำรณะ รำยละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์ส่วนกลำง และบัญชีแนบท้ำย อ.ช.๑๐ 
เป็นต้น (ถ้ำมี) เป็นหลักฐำนส ำคัญที่จะน ำมำใช้พิจำรณำว่ำอำคำรชุดที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสีย
ลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (อำคำรชุด ที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัยรวมกัน
ทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป) ประเภทอำคำรประเภท ข. ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่  ๒) 
(อำคำรชุด ที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัยรวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 
๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน) และประเภทอำคำรประเภท ค. ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดอำคำรประเภท ค. เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อำคำรชุด ที่มีจ ำนวน
ห้องส ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอำคำร หรือกลุ่มของอำคำรไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง) หรือไม่ 
เอกสำรดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูล ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนอำคำรชุด เลขที่ทะเบียน วันที่ขอจดทะเบียน 
ชื่ออำคำรชุด เลขที่โฉนดที่ดิน จ ำนวนอำคำร จ ำนวนห้องชุด บันทึกรำยละเอียด (รำยกำรทรัพย์ส่วนกลำง) 
และทรัพย์ส่วนบุคคล (ถ้ำมี) ซึ่งจะแสดงรำยละเอียด จ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย จ ำนวนห้องชุด 
เพ่ือประกอบกำรค้ำ จ ำนวนที่จอดรถส่วนบุคคล เป็นต้น 

 
๒. กำรตรวจสอบอำคำรชุด 

กำรตรวจสอบอำคำรชุดประกอบด้วยขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
และกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติ
และข้อมูล กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

  

 ๒.๑ กำรตรวจสอบกำรเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
กำรตรวจสอบกำรเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรชุด โดยกำรตรวจสอบ

จ ำนวนห้องของอำคำรชุด ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษพิจำรณำจ ำนวนห้องตำมจ ำนวนห้องนอนก่อน 
แต่ถ้ำไม่สำมำรถพิจำรณำจำกจ ำนวนห้องนอนได้ ให้ใช้จ ำนวนห้องชุดตำมหนังสือส ำคัญกำร  
จดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช. ๑๐) แทน ทั้งนี ้จ ำนวนห้องชุดที่ปรำกฏตำมหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียน
อำคำรชุด (อ.ช. ๑๐) และหรือเอกสำรแนบท้ำย จะแสดงรำยละเอียด เป็นห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย/ห้องชุดพักอำศัย 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๐ 

และห้องชุดเพ่ือประกอบกำรค้ำ/ห้องพำณิชยกรรม (ร้ำนค้ำ) โดยกำรระบุจ ำนวนห้องของอำคำรชุด  
จะใช้จ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย/ห้องชุดพักอำศัย เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำคำรเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ก ำหนดจ ำนวนห้องของ
อำคำรชุดเป็นจ ำนวนห้องนอนไม่ใช่จ ำนวนห้องชุด และเมื่อพิจำรณำตำมประกำศคณะกรรมกำร
ควบคุมมลพิษ เรื่อง กำรคิดค ำนวณพ้ืนที่ใช้สอย จ ำนวนอำคำรและจ ำนวนห้องของอำคำรหรือ 
กลุ่มของอำคำร วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ระบุว่ำ ข้อ ๑ (๑) จ ำนวนห้องนอนของอำคำรชุด ให้ถือตำมแผนผัง
แสดงรำยละเอียดของอำคำรชุดแต่ละชั้นที่ระบุในค ำขอจดทะเบียนอำคำรชุด ซึ่งเมื่อตรวจสอบจำก
แผนผังแสดงรำยละเอียดของอำคำรชุดแต่ละชั้นจะไม่แสดงจ ำนวนห้องนอนของอำคำรชุดให้ทรำบได้ 
ดังนั้น เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจึงใช้จ ำนวนห้องชุดที่ระบุในใบ อ.ช. ๑๐ เป็นจ ำนวนห้องของอำคำรชุด
ที่ตรวจสอบ 

หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีจ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย/ห้องชุดพักอำศัยตั้งแต่ ๕๐๐ 
ห้องขึ้นไป ถือว่ำเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้อง แต่ไม่ถึง 
๕๐๐ ห้อง ถือว่ำ เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ข. และไม่ถึง ๑๐๐ ห้อง ถือว่ำ 
เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ค. 

 

 ๒.๒ กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบ
กำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบ
บ ำบัดน  ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรชุด มีกำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ และมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่  

๒) ให้ตรวจสอบว่ำอำคำรชุด มีกำรจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ตำมแบบ ทส.๒ ให้กับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และขอส ำเนำหลักฐำน
กำรจัดส่ง ทส.๒  

หำกอำคำรชุด ไม่สำมำรถแสดงเอกสำรตำมข้อ ๑) หรือ ๒) ให้เข้ำสู่กระบวนกำร
ด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน 
เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป  
 
๓. กำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ 

เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะต้องบันทึกข้อมูลกำรตรวจสอบในเอกสำรแบบบันทึก ๒ แบบ 
ได้แก่ แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรชุด และแบบบันทึกกำรตรวจสอบ
แหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน เมื่อบันทึกข้อมูลและผู้ร่วมตรวจสอบลงลำยมือชื่อในแบบบันทึก 
ทั้ง ๒ ฉบับแล้ว ให้ส่งส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวให้ผู้น ำตรวจด้วย แนวทำงกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบบันทึก
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้ 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๑ 

๑. แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรชุด  
 

 
กตพ-น๐๑ 

  
        แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรชุด 

 
วันที.่.........เดือน......................พ.ศ............. 

เวลำ................-.................น. 
ชื่อผู้น ำตรวจสอบ ...........................................................ต ำแหน่ง........................................................     
โทรศัพท.์..........................................................................โทรสำร.......................................................... 
ผู้ตรวจสอบ..........................................ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน............................... 
ผู้ร่วมตรวจสอบ  
๑) ...............................................................ต ำแหน่ง............................... หน่วยงำน............................ 
โทรศัพท.์.............................................................โทรสำร............................................ 
๒) ............................................................ต ำแหน่ง.................................. หน่วยงำน............................ 
โทรศัพท.์.............................................................โทรสำร............................................ 
 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ช่ืออำคำร................................        ................................................................................................... 
          [   ] รำชกำร  [   ] รัฐวิสำหกิจ  [   ] เอกชน  [   ] อื่นๆ (ระบุ)........................................................... 
         ที่ตั้ง เลขท่ี.........หมู่ที่..........ซอย..................ถนน.........................ต ำบล/แขวง.................................... 
         อ ำเภอ/เขต.................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย์......................................... 
         โทรศัพท์......................................โทรสำร..............................เขตปกครอง.......................................... 
         พิกัดดำวเทียม (GPS) [   ] 47 P  [   ] 48 P   X                            Y   
          [   ] ในเขต  [   ] นอกเขต   พ้ืนท่ีให้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   ๑.๒  ช่ือ [   ] เจ้ำของ  [   ] นิติบุคคลอำคำรชุด......................................................................................... 
 [   ] ที่อยู่ เช่นเดียวกับข้อ ๑.๑ 
         ที่อยู่เลขท่ี......หมู่ที่............ซอย..............ถนน..........................ต ำบล/แขวง........................................ 
         อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์................................. 
         โทรศัพท์....................................................โทรสำร...........................................  
    ๑.๓ ใบอนุญำต เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
          [   ] หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช.๑๐)             [    ] ไม่สำมำรถแสดงเอกสำรได้ 
                ทะเบียนเลขท่ี............................เมือ่วันท่ี...................................ออกโดย.................................... 
            [   ] หนังสือส ำคญักำรจดทะเบียนนติิบุคคลอำคำรชุด (อ.ช.๑๓)  [    ] ไม่สำมำรถแสดงเอกสำรได้ 
                 ทะเบียนเลขท่ี..........................เมือ่วันท่ี................................ออกโดย........................................ 
   [   ] แผนผังแสดงรำยละเอียดของอำคำรชุดแตล่ะชั้นที่ระบุในค ำขอจดทะเบียนอำคำรชุด 
   [   ] อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
    

ชื่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษผู้ตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ  

ใส่ชื่อเจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน
อำคำรหรือบุคคลอื่นที่ปฏบิัติงำน 

ในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและให้ข้อมูล 
และเบอร์โทรศัพท์/โทรสำรของอำคำร 

วัน เดือน ป ีที่ตรวจสอบ เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

ชื่อ และต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจสอบ หรือหน่วยงำนอื่น 
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรตำมหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช. ๑๐) หรือเอกสำรอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือสอบถำมผู้น ำตรวจ 
 

วัดพิกัด ณ ป้ำยหน้ำอำคำร 
 

ตรวจสอบว่ำอยู่ในพื้นที่ให้บริกำร
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือไม่  
หำกอยู่และสำมำรถแสดงหลักฐำน
กำรเชื่ อมต่ อท่ อน้ ำเสียเข้ ำกั บ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม ให้รวบรวม
ข้อมูล และไม่ต้องเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
ให้ผู้น ำตรวจลงชื่อในแบบบันทึก
กำรตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำนด้วย  
 

ควำมเป็นเจ้ำของดู
ตำมหนังสือส ำคัญ
กำรจดทะเบียนนิติ
บุคคอำคำรชุด 
(อ.ช. ๑๓) 

กรอกข้อมูลตำมใบอนุญำต/หรือเอกสำรอื่นที่อำคำรสำมำรถแสดงได้ 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๒ 

  ๑.๔ จ ำนวนอำคำร....................หลัง      จ ำนวนห้องชุด................................ห้องชุด (ตำม อ.ช.๑๐)           
            จ ำนวนห้องนอน......................ห้องนอน (ตำมแผนผังรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอจดทะเบยีนอำคำรชุด) 
            ประเภทอำคำร        [   ] ประเภท ก (  >  ๕๐๐ ห้องนอน)  [   ] ประเภท ข  (๑๐๐ - < ๕๐๐ ห้องนอน)   
                    [   ] ประเภท ค (<  ๑๐๐ ห้อง)    

๑.๕ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)1๒ 
     [   ] ไมเ่ข้ำข่ำยต้องจัดท ำ   
     [   ] เข้ำข่ำยต้องจัดท ำ 
              [   ] ด ำเนินกำร   
         [   ] ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำก................................................ 

 
๒. ข้อมูลระบบบ ำบัดน  ำเสีย และกำรระบำยน  ำทิ ง 
    ๒.๑ แหล่งน้ ำใช้ [   ] น้ ำประปำ [   ] น้ ำบำดำล [   ] น้ ำผิวดิน (แม่น้ ำ ล ำคลอง หนองบึง) [   ] อื่นๆ ระบุ.......... 
         ปริมำณน้ ำใช้................................................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๒ ปริมำณน้ ำเสีย...............................................ลบ.ม./วัน 
    ๒.๓ ระบบบ ำบดัน้ ำเสีย [   ] มี [   ] ระบบบ ำบัดอิสระเฉพำะอำคำร ชนิด...................................... 
      ขนำด..................ลบ.ม. จ ำนวน.......................... 
   [   ] ระบบบ ำบัดส่วนกลำง ชนิด..................................................... 
                                                            ขนำด..................ลบ.ม. จ ำนวน..........................    
    [   ] รองรับน้ ำเสยีจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษอื่น  

  ระบุ......................................................................................... 
            [    ] ไมส่ำมำรถตรวจสอบได้ เนื่องจำก........................................... 

    [   ] ไม่มี ระบุวิธีกำรจัดกำร........................................................................... 
 ผู้ควบคุมดูแลระบบ    [   ] ด ำเนินกำรเอง  [   ]  จ้ำงท่ีปรึกษำ ระบุ................................................ 

  ๒.๔ กำรเปิดใช้งำนระบบ   [   ] เปิดใช้งำน 
[   ] ปกติ 
[   ] บำงส่วน ระบุ...................................................................... 

 [   ] ไม่เปิดใช้งำน ระบุเหตุผลและภำพถ่ำย.............................ตั้ง........ 
๒.๕ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ และกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและแบบกำร   

          เก็บสถิติข้อมูลกำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย   
          พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๑) มีกำรบันทึกข้อมูลตำมแบบ ทส. ๑    มี          ไม่ม ี
         ๒) มีกำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบ ทส. ๒       มี          ไม่ม ี
                  (ตรวจสอบที่ ทสจ./ฝตบ. หรือที่แหล่งก ำเนิดมลพิษ) 
          อื่นๆ........................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
     

                                                 
1 โครงกำรหรือกิจกำรประเภท : อำคำรที่อยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมี

พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ “อำคำรที่อยู่อำศัยรวม” หมำยถึง อำคำรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอำคำรที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัยส ำหรับหลำยครอบครัว โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วยแยกจำกกันส ำหรับแต่ละครอบครัว)  

ตรวจสอบจ ำนวนห้องโดยใช้จ ำนวนห้องชุดเพื่ออยู่
อำศัย/จ ำนวนห้องชุด (กรณีที่ไม่ได้ระบุกำรใช้)  

ตรวจสอบว่ำอำคำรเข้ำข่ำยต้อง
จัดท ำ EIA หรือไม่ หำกเข้ำข่ำย  
ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำ EIA หรือไม่ 

ให้ระบุแหล่งน้ ำใช ้

ดูจำกมิเตอร์น้ ำใช้หรือค ำนวณจำกใบเสร็จค่ำน้ ำประปำ
ภำยในสำมเดือนที่ผ่ำนมำและค ำนวณเป็นหน่วย 
ลบ.ม/วัน หำกใช้น้ ำจำกแหล่งอื่นอำจค ำนวณจำก
เครื่องสูบน้ ำและชั่วโมงกำรท ำงำนต่อวัน หรือขนำดถัง
หรือบ่อพักน้ ำใช้  
 

ค ำนวณจำกร้อยละ ๘๐ 
ของปริมำณน้ ำใช้ต่อวัน 

ตรวจสอบวำ่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ 
ชนิดใด ขนำดเท่ำไหร่ จ ำนวนกี่ชุด 

 

ตรวจสอบวำ่อำคำรดูแลระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียเองหรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 

ตรวจสอบกำรเปิดใช้งำนระบบ 
- ปกติ คือเครื่องจักร/อุปกรณ์เปิดใช้งำนเป็นปกติ ไม่มีรำยกำร
เครื่องจักร/อุปกรณ์ช ำรุด 
- บำงส่วน คือพบเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญบำงรำยกำรไม่เปิด 
ใช้งำนไม่ว่ำจะช ำรุดหรือไม่ 
- ไม่เปิดใช้งำน คือไม่เปิดเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ 
ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

ให้ตรวจสอบว่ำมีกำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียดสถิติ ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส. ๑ หรือไม่  
และให้ตรวจสอบว่ำมีกำรจัดท ำและรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.๒ หรือไม่  
พร้อมขอส ำเนำหลักฐำนกำรจัดส่ง ทส.๒  

 

กรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ช ำรุดให้บันทึกข้อมูล
ดังกล่ำวไว้ด้วย รวมทั้ งตรวจสอบควำม
สอดคล้องกับกำรบันทึกและรำยงำนข้อมูลใน
แบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ด้วย 
 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๓ 

    ๒.๖ กำรระบำยน้ ำทิ้ง  [   ] มี จ ำนวน..........จุด บริเวณ............................................................ 
          ออกสู่ภำยนอก       [   ] ไม่มี เนื่องจำก................................................................................. 
 

  แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง  [   ] ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของ..............................................(แนบเอกสำร) 
  [   ] ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ 

[   ] คลอง/แม่น้ ำ ระบุ.................................................................................. 
                                   [   ] อื่นๆ ระบ…ุ........................................................................................... 
 ๒.๗ กำรระบำยน้ ำเสีย   [   ] ไมม่ ี
  โดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัด (by-pass) [   ] มี จ ำนวน............จุด บริเวณ............................................. 
            .........................................................................(ภำพถ่ำย) 
    ๒.๘ ผลวเิครำะห์น้ ำทิ้งที่ผ่ำนมำ 
          [   ]  มี  ผลวิเครำะห์ย้อนหลัง ....... ครั้ง (แนบส ำเนำผลวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรที่ไดร้ับกำรรับรอง)   

      [   ]  เป็นไปตำมมำตรฐำน 
            [   ]  ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ระบุ............................................................................................. 
          [   ]  ไม่มี    
 ๒.๙ กำรเก็บตัวอยำ่งน้ ำ (พำรำมิเตอรท์ี่ต้องตรวจสอบ ได้แก่  pH, BOD, SS, TDS, Fat Oil and Grease, TKN และ Sulfide) 
          [   ] เก็บตัวอย่ำง  จ ำนวน..............จุด   
          [   ] ไมไ่ดเ้ก็บตัวอย่ำง เนือ่งจำก.......................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บ
ตัวอย่ำง* 

รหัส
ตัวอย่ำง 

วันที ่ เวลำ 
ลักษณะทำงกำยภำพ เคมีเบื องต้น 

pH สี/ควำมขุ่น กลิ่น อื่นๆ 
        
        
        
        

ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอก
หรือไม่  กี่จุด บริ เวณใด โดยควรตรวจสอบ 
ปลำยท่อระบำยน้ ำฝน/ปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้ง 
ที่ออกจำกอำคำรทุกจุด 

หำกมีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอก ระบำยลงแหล่งรองรับน้ ำทิ้งใด  
 

ตรวจสอบว่ำมีกำรระบำยน้ ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัดหรือไม่ โดยกำรส ำรวจระบบ
ท่อรวบรวมน้ ำเสีย ท่อระบำยน้ ำฝน ท่อระบำยน้ ำทิ้ง ถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน 

ให้ขอผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้งครั้งล่ำสุดหรือ ๓ เดือนที่ผ่ำนมำ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและข้อกฎหมำยในเรื่องจุด เก็บ
ตัวอย่ำง วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง และวิธีวิเครำะห์ หำก เห็นว่ำไม่ถูกต้อง  
ควรให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำของอำคำร 

กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ให้ระบุจ ำนวนจุดเก็บ พำรำมิเตอร์ที่เก็บตัวอย่ำง 
หำกไม่ได้เก็บตัวอย่ำงน้ ำให้ระบุสำเหตุไว้ด้วย 
หมำยเหตุ ต้องเก็บค่ำทีดีเอสของน้ ำใช้ด้วยทุกครั้ง ส ำหรับค่ำควำม
เป็นกรดและด่ำง และค่ำตะกอนหนักให้ตรวจวัดในภำคสนำม  

วัดในภำคสนำมโดยใช้ pH Meter 

ลักษณะสี ควำมขุ่น เช่น เหลือง ใส มีตะกอน 

ระบุกลิ่นน้ ำทิ้ง เช่น มีกลิ่นคลอรีน 

ระบุค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ควำมเค็ม 
อุณหภูมิ คลอไรด์ 

วันเวลำที่เก็บตวัอยำ่ง 
ควรก ำหนดเป็น
ภำษำอั งกฤษ ๓
ตั ว  ต ำ ม ด้ ว ย
ตัวเลข หำกมีจุด
เก็ บมำกกว่ ำ  ๑ 
จุด 

ให้ระบุหมำยเลขจุด
เก็บตัวอย่ำง  



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งของอำคำร ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย จุดที่ระบำยน้ ำทิ้ง และจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่ำง ดังนี   (ต ำแหน่งจุดเก็บตวัอย่ำงตำมแผนผังที่แนบ) 
 ๑  คือ ปลำยท่อระบำยน  ำทิ งออกสู่ภำยนอก   ๖  คือ บ่อพักน  ำทิ งขณะระบำยออกสูภ่ำยนอก      
 ๒  คือ ปลำยรำงระบำยน  ำทิ งออกสู่ภำยนอก  ๗  คือ บ่อพักน  ำทิ งที่จะระบำยออกสู่ภำยนอก 
 ๓  คือ รำงระบำยน  ำทิ ง       ๘  คือ ปลำยท่อระบำยน  ำทิ งจำกบ่อบ ำบัดน  ำเสียบ่อสุดท้ำย                
 ๔  คือ ท่อระบำยน  ำทิ ง    ๙  คือ บ่อบ ำบดัน  ำเสยีบ่อสุดท้ำยขณะระบำยออกสู่ภำยนอก 
 ๕  คือ ปลำยท่อระบำยน  ำทิ งจำกบ่อพักน  ำทิ ง   ๑๐  คือ บ่อบ ำบัดน  ำเสียบ่อสุดท้ำยทีจ่ะระบำยออกสู่ภำยนอก 
 

ให้เขียนแผนผังเพื่อทรำบที่ตั้งของอำคำร ที่ตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
แนวท่อระบำยน้ ำทิ้ง ขอบเขตพื้นที่อำคำร จุดระบำยน้ ำทิ้ง จุดเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง และให้ระบุทิศทำงกำรไหลของ
น้ ำไว้ด้วย  

ให้เขียนแผนภำพขั้นตอนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๕ 

 ๒.๑๐  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบบ ำบดัน้ ำเสีย  
            ค่ำจ้ำงบุคลำกร.……........…......... บำท/เดือน       ค่ำสำรเคม…ี……….......................... บำท/เดือน   
            ค่ำไฟฟ้ำ………….......................... บำท/เดือน       ค่ำวิเครำะห์ตัวอย่ำง………………..... บำท/เดือน  
            ค่ำบ ำรุงรักษำ……….....………....... บำท/เดือน       อ่ืนๆ…………................................. บำท/เดือน     
            รวมทั้งสิ้น………….………..………... บำท/เดือน 
 

- ๕ - 
 

๓. ปัญหำอุปสรรค  
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
๔. ข้อเสนอแนะ  
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ และคณะ ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
หรือผู้แทนของแหล่งก ำเนิดมลพิษ (ผู้น ำตรวจสอบ) โดยมิได้กระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของแหล่งก ำเนิดมลพิษ และมิได้กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรจูงใจ ให้ค ำมั่นสัญญำ ขู่ เข็ญ 
หลอกลวง หรือโดยมิชอบด้วยประกำรอื่น เพ่ือจูงใจให้ผู้น ำตรวจสอบให้ข้อมูลรำยละเอียดตำมบันทึกกำรตรวจสอบ
แหล่งก ำเนิดมลพิษฉบับนี   ทั งนี  ผู้น ำตรวจสอบได้อ่ำนข้อควำมทั งหมดโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องตำมที่ได้ให้
ข้อมูลต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ (ผู้ตรวจสอบ) จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ลงชื่อ........................................................... 
       (.......................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
                       ผู้ตรวจสอบ 

ลงชื่อ............................................................. 
     (.......................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 
พยำน 

ลงชื่อ........................................................... 
       (.......................................................) 
ต ำแหน่ง....................................................... 
เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนของแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
                     ผู้น ำตรวจสอบ 

ลงชื่อ............................................................. 
       (.........................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................... 

พยำน 

เก็บรวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบเพื่อใช้ประกอบกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดน้ ำเสียกรณีค่ำปรับ 
สี่เท่ำ หำกมีกำรกระท ำผิดมำตรำ ๙๑ และ ๙๒ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

หำกพบปัญหำอุปสรรคในกำรตรวจสอบสำมำรถระบุไว้ในแบบบันทึกฯ ได้ 
เช่น ผู้น ำตรวจไม่ทรำบข้อมูลเกีย่วกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  

ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิผู้ท ำกำรตรวจสอบ  
ให้ระบุค ำว่ำ “เจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิ” ในช่องต ำแหน่ง 

ผูน้ ำตรวจสอบคือเจำ้ของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนอำคำรหรือ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและใหข้้อมูล 

พยำน (ผู้ร่วมตรวจสอบ) คือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น 
หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 

ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๖ 

รำยกำรข้อมูลเอกสำรที่ต้องกำร 
 

รำยกำรเอกสำร วัน เดือน ปีท่ีต้องจัดส่ง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพษิ 

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ .......... 
โทรสำร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๖ 

www.pcd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุรำยกำรเอกสำรทีต่้องกำรให้อำคำร จัดส่งให้ภำยหลัง 

พร้อมระบรุะยะเวลำในกำรจัดส่ง 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๗ 

๒. แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน  
 
เล่มท่ี …..                      เลขที่ .....

                  
 

แบบบันทึกกำรตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพิษ/เร่ืองร้องเรียน 
         

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว                          เจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และ/หรือปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕ และคณะได้เข้ำตรวจสอบ                                                      .           
ตั้งอยู่ที ่                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                           
โทรศัพท ์                    โทรสำร                เมื่อวันที่        เดือน                  พ.ศ.               .
ระหว่ำงเวลำ                    -                     น.  
 ขณะตรวจสอบปรำกฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ำ                                                         . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 
                                                                                                                       . 

ใส่ชื่อและที่อยู่ของอำคำรชุดตำมหนังสือส ำคัญกำร
จดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช.๑๐) หรือเอกสำรอื่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือสอบถำมผู้น ำตรวจ 

วัน เดือน ป ีที่ตรวจสอบ  

เวลำที่ตรวจสอบตั้งแต่เร่ิมจนสิ้นสุด
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

ประเด็นส ำคัญที่ต้องตรวจสอบและระบุในแบบบันทึกฯ ได้แก่ 
- อำคำรชุด มีจ ำนวนห้องเท่ำไหร่ เข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทใด มีกำรจัดตั้งนิติบุคคลอำคำรชุดแล้วหรือไม่ ตรวจสอบ

จำกเอกสำรอะไร 
- มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือไม่ ประเภท/ชนิด ขนำดและจ ำนวนของระบบที่ใช้ 
- กำรเปิดใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย มีเครื่องจักร/อุปกรณ์ส ำคัญช ำรุด หรือไม่ อะไรบ้ำง 
- จ ำนวนจุดที่ระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ต ำแหน่งใดบ้ำง มีกำรลักลอบระบำยน้ ำเสีย หรือไม่ ต ำแหน่งใด 
- จุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ให้ระบุจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งให้ชัดเจนว่ำ เก็บตัวอย่ำงจำกจุดใด วันและเวลำเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ลักษณะทำงกำยภำพของ 

น้ ำทิ้ง เช่น ใส ขุ่น มีตะกอน สีด ำคล้ ำ มีกลิ่นหรือไม่ ถ้ำมีให้บอกลักษณะกลิ่นด้วย พำรำมิเตอร์ที่เก็บไปวิเครำะห์ กรณีเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้งที่จุดอื่น
ซ่ึงไม่ใช่ปลำยท่อระบำยน้ ำทิ้งให้ระบุเหตุผลกำรใช้ดุลพินิจในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ณ จุดดังกล่ำวไว้ด้วย และให้ระบุไว้ด้วยว่ำขณะเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งไม่มีน้ ำทิ้งจำกแหล่งอื่นเข้ำมำปน  

- กรณีที่ไม่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้ระบุรำยละเอียดวิธีกำรจัดกำรน้ ำเสียดังกล่ำว และพิจำรณำศักยภำพแหล่งรองรับ
น้ ำทิ้งด้วย (กรณีเก็บกักไว้ภำยในเขตที่ตั้งของอำคำรชุด) 

- มีกำรจัดท ำบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยวันตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ ทส.๒ และจัดส่งรำยงำนตำมแบบ ทส.๒ ให้กับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎกระทรวงฯ  
ทีอ่อกตำมมำตรำ ๘๐ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่  
 

เบอร์โทรศัพท์/
โทรสำรของอำคำร 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๘ 

 ในกำรตรวจสอบครั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บตัวอย่ำง /ตรวจวัด  น้ ำเสีย/น้ ำทิ้ง  อำกำศ  
 เสียง  กำกของเสีย  อ่ืน ๆ (ระบุ)                 จ ำนวน              ตัวอย่ำง                       
รหัสตัวอย่ำง                                             .                 
โดยได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนสถำนประกอบกิจกำรข้ำงต้น  
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่และคณะ มิได้กระท ำกำรใดๆ ให้เกิดควำมเสียหำยหรือไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินของ  
สถำนประกอบกิจกำรดังกล่ำว จึงได้ลงลำยมือชื่อผู้ตรวจสอบ และผู้น ำตรวจสอบไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
..........................................................    .......................................................... 
(........................................................)   (........................................................) 
ต ำแหน่ง ...........................................   ต ำแหน่ง ........................................... 
              ผู้ตรวจสอบ                 เจ้ำของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนสถำนที่ 
                     ผู้น ำตรวจสอบ 
 
 
 
 

..........................................................   .......................................................... 
(........................................................)   (........................................................) 
ต ำแหน่ง ...........................................   ต ำแหน่ง........................................... 
              ผู้ร่วมตรวจสอบ                       ผู้รว่มตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ร่วมตรวจสอบคือเจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำนเดียวกับผู้ตรวจ หรือหน่วยงำนอื่น หรือ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนในอำคำรที่ตรวจสอบซ่ึงเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 

ได้ร้องขอให้มำเป็นพยำน 

ผู้ตรวจสอบคือเจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิผู้ท ำกำรตรวจสอบ  
ให้ระบุค ำว่ำ “เจ้ำพนกังำนควบคุมมลพษิ” ในช่องต ำแหน่ง 

ผูน้ ำตรวจสอบคือผู้แทนเจ้ำของร่วม/ผู้แทนอำคำรหรือบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงำนในอำคำรซ่ึงเป็นผู้น ำตรวจและให้ข้อมูล 

ตัวอยำ่งน้ ำที่เก็บเป็นน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง กีต่ัวอยำ่ง ใช้รหัสว่ำอะไร 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๑๙ 

๔. กำรวิเครำะห์ สรุปผล และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
หลังจำกได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงน้ ำทิ้ง ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรจัดท ำรำยงำนผล

กำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดแล้วท ำกำรวิเครำะห์ สรุปผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรด ำเนินกำรในขั้นต่อไป โดยเนื้อหำ
หรือประเด็นส ำคัญที่ควรระบุไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบ ได้แก่  

 

๔.๑ ข้อเท็จจริง 
 - ชื่อและท่ีตั้งของอำคำรชุด วันที่ตรวจสอบ 
 - ระบุจ ำนวนห้อง ตัวแทนเจ้ำของร่วม/ตัวแทนเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรชุด 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 - ผลกำรตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 - ผลกำรสอบถำมผู้น ำตรวจ 
 - เอกสำรหรือค ำสั่งของหน่วยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้ ำเสีย (ถ้ำมี) 

 - ผลกำรตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยวัน 
ตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นรำยเดือนตำมแบบ ทส.๒ 
 

๔.๒ ข้อพิจำรณำ 
 เป็นกำรสรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ำอำคำรชุดที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. ที่มีจ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย/ห้องชุดพักอำศัยตั้งแต่ 
๕๐๐ ห้องขึ้นไป หรือ ประเภทอำคำรประเภท ข. ที่มีจ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่อำศัย/ห้องชุดพักอำศัย
ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้อง หรือ ประเภทอำคำรประเภท ค. ที่มีจ ำนวนห้องชุดเพ่ืออยู่
อำศัย/ห้องชุดพักอำศัยไม่ถึง ๑๐๐ ห้องหรือไม่ มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือไม่ มีกำรลักลอบระบำย 
น้ ำทิ้งโดยไม่ผ่ำนกำรบ ำบัดหรือไม่ ผลตรวจวิเครำะห์น้ ำทิ้งเทียบกับค่ำมำตรฐำนว่ำมีค่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนหรือไม่ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำต รำ ๘๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือบทบัญญัติของ
กฎหมำยฉบับใด มำตรำใด หรือไม่ และหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรในเรื่องนั้น  
 

๔.๓ กำรด ำเนินกำร 
 เมื่อพบว่ำอำคำรชุดที่ตรวจสอบเข้ำข่ำยเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอำคำรประเภท ก. 

หรือ อำคำรประเภท ข. หรือ อำคำรประเภท ค. 
  ๑) กรณีมีกำรระบำยน  ำทิ งมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน หรือไม่มีกำรระบำยน  ำทิ งออกสู่
ภำยนอก 
 เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะยุติกำรด ำเนินกำรกับแหล่งก ำเนิดมลพิษดังกล่ำวและ
แจ้งผลกำรตรวจสอบน้ ำทิ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรำบต่อไป 
 
 



คู่มือติดตำมตรวจสอบแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทอำคำรชุด ประเภท ค.     ๒๐ 

 ๒) กรณีไม่มีระบบบ ำบัดน  ำเสีย หรือมีกำรระบำยน  ำทิ งไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด หรือมีกำรลักลอบระบำยน  ำเสียออกสู่ภำยนอกโดยจงใจไม่ท ำกำรบ ำบัด 
 เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษสำมำรถอำศัยอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกค ำสั่งทำงปกครองกับแหล่งก ำเนิดมลพิษ
ที่ต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ออกค ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ก่อสร้ำง ติดตั้งหรือจัด
ให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง ส ำหรับกรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ไม่มีระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย 
 (๒) ออกค ำสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษจัดกำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) ส ำหรับแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
ที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำทิ้งมีค่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำย
ก ำหนด 
 (๓) ออกค ำสั่งปรับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองฯ ในอัตรำสี่ เท่ำของจ ำนวนเงิน
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำวันส ำหรับกำรเปิดเดินเครื่องท ำงำนของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ของแหล่งก ำเนิดมลพิษ กรณีที่ละเว้นไม่ท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสียและลักลอบปล่อยทิ้งน้ ำเสียออกสู่
สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๘๒ (๓) 
 ๓) กรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฯ ที่ออกตำมมำตรำ ๘๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      ให้เข้ำสู่กระบวนกำรด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือด ำเนินกำรร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

 
 

 
 





ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง  ก าหนดอาคารประเภท  ค.  เป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 

การปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิง่แวดล้อม 
พ.ศ.  2564 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้อาคารประเภท  ค.  เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นวิธีการควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
อาคารประเภท  ค.  และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อแหล่งน  าสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ในประกาศนี   
“อาคาร”  หมายความว่า  อาคารประเภท  ค.  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน  าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ดังนี  
(1) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  

ไม่ถึง  100  ห้อง 
(2) โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  

ไม่ถึง  60  ห้อง 
(3) หอพักที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร

ตั งแต่  50  ห้อง  แต่ไม่ถึง  250  ห้อง 
(4) สถานบริการที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  1,000  

ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  5,000  ตารางเมตร 
(5) อาคารที่ท าการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชน 

ที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  5,000  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  
10,000  ตารางเมตร 

(6) ตลาดที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่  1,000  ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง  1,500  ตารางเมตร 

(7) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นที่ให้บริการรวมกันทุกชั นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร
ตั งแต่  250  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  500  ตารางเมตร 

ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ  1  เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสีย 
ลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  1  ปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  เว้นแต่จะได้ท าการบ าบัดน  าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน  าทิ งจากอาคารประเภท  ค.  ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
แต่ทั งนี   ห้ามมิให้ใช้วิธีการท าให้เจือจาง  (Dilution)   

ข้อ 4 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๕



ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  เพิ่มเติมวิธกีารตรวจสอบค่าบโีอดี 

พ.ศ.  2565 

ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  
ได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีให้ท าโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น  (Azide  Modification)  หรือ
วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ  นั้น   

เพ่ือให้การตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดมีความหลากหลาย
และสามารถตอบสนองการท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงได้มีมติ 
ในคราวการประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2565  เห็นชอบให้ก าหนดวิธีตรวจสอบ 
ค่าบีโอดีเพ่ิมเติมอีก  2  วิธี  คือ  วิธีการเมมเบรนอิเล็กโทรด  (Membrane  Electrode)  และวิธีการ
ออปติกคอลโพรบ  (Optical  Probe)  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  14  (2)  แห่งประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด  ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ก าหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เพ่ิมเติม  คือ 

(1) วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด  (Membrane  Electrode) 
(2) วิธีออปติกคอลโพรบ  (Optical  Probe) 
ข้อ 2 นอกจากที่แก้ไขตามข้อ  1  แล้ว  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ฉบับลงวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  ทุกประการ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
จตุพร  บุรุษพัฒน ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธานกรรมการควบคมุมลพิษ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  คณะกรรมการเปรียบเทียบและวธิีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ   
พ.ศ.  2563 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระการประชุม 
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๐/๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“ความผิด”  หมายความว่า  บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปี   
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ เป็น

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  และในกรณีที่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้ 
กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึง  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระท าของบุคคลดังกล่าว  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น 
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด   

“พนักงานสอบสวน”  หมายความว่า  พนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และการพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 

ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร  และในส่วนภูมิภาค  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามความเหมาะสม  โดยแต่ละคณะจะประกอบด้วยผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี  และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และ 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

ข้อ ๓ คณะกรรมการเปรียบเทียบจะพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  เมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก   
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4 ในกรณีกรรมการเปรียบเทียบพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามข้อ  3  ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการคนนั้นพ้นจากต าแหน่ง  และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบจะมีวาระในการด ารงต าแหน่งเหลือไม่เกินสามสิบวัน 

หมวด  ๓ 
การประชมุและการลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

ข้อ 6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๑๒
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ข้อ 7 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ   
ถ้ากรรมการมีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 

หมวด  ๔ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ข้อ 8 บรรดาความผิดซึ่งได้กระท า  หรือมีเหตุอันเชื่อว่าได้กระท าในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือในส่วนภูมิภาค  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการเปรียบเทียบ  ณ  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 9 ให้พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี 
เสนอส านวนความผิดที่จะให้เปรียบเทียบและเอกสารหลักฐานประกอบการเปรียบเทียบโดยมี
รายละเอียดตามใบส่ง - รับส านวนความผิด  ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้ต้องหาแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ   

ข้อ  ๑๐ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว  ให้ด าเนินการ
เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  1๑ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา  ตามแบบ  ทส.ปท.1 
(2) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา  ตามแบบ  ทส.ปท.2 
(3) บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ  ตามแบบ  ทส.ปท.3   
(4) เอกสารจากส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และบรรดาพยานหลักฐานต่าง ๆ  รวมทั้งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ตามแบบ  ทส.ปท.4   

(5) ใบส่ง - รับส านวนความผิด  ตามแบบ  ทส.ปท.5  และ 
(6) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเรียกพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสาร 

จากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จ าเป็นเพื่อมาประกอบการพิจารณา  หรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเสร็จและผู้ต้องหายินยอมใหเ้ปรียบเทียบ  ให้จัดท า

เป็นบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.6  แต่หากกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ 
ให้จัดท าบันทึก  ตามแบบ  ทส.ปท.7 

ข้อ  1๒ ในการเปรียบเทียบ  ให้ก าหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึงช า ระโดยค านึงถึง 
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและข้อเท็จจริง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ 

้หนา   ๑๓
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(๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือค าสั่งอันเปน็สาระส าคญั 

(๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
(๔) ความถี่ของการกระท าความผิด 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางอาญาของผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ข้อ  1๓ ในกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ฐานความผิดตามที่

พนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
เป็นความผิดที่ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบ  หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก 
ให้ส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด 
อายุความต่อไป 

ข้อ  1๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว 
ให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด  ทั้งนี้  วิธีการช าระเงิน
ค่าปรับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง   

หากผู้ต้องหาไม่มาช าระค่าปรับภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบส่งส านวนการเปรียบเทียบคืนพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในก าหนด
อายุความต่อไป   

ข้อ  1๕ เมื่อหน่วยงานตามข้อ  14  ได้รับช าระค่าปรับแล้ว  ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐานตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด  และน าเงินค่าปรับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก  
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อม  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  พร้อมทั้ง  
แจ้งผลการเปรียบเทียบต่อพนักงานสอบสวน  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  1๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาส านวน 
การเปรียบเทียบในคดีที่แล้วเสร็จ  โดยให้จัดท าบัญชีสารบบคดีเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน  และรายงาน
ผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๑๔
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือกรมควบคุมมลพิษ  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ 

ข้อ  1๗ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วตามข้อ  14  ให้ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  1๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๑๕
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แบบ ทส.ปท.๑ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้กลา่วหา 

................................. 
ที่.......................      เขียนที่…………………………………………… 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 
ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 

บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................ 
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 
ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า เมื่อวันที่...................................................................เวลา.......................................น. 
(พฤติการณ์ของผู้ต้องหาว่ากระทําการอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
เหตุเกิดที่.....................................................................................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด......................................................................................... 

ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้โปรดดําเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 

อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ.......................................... ผู้กล่าวหา  
      (..........................................) 

ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/
(..........................................) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/  

         พนักงานเจ้าหน้าที่  



แบบ ทส.ปท.๒ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกคาํให้การของผู้ต้องหา 

................................. 

ที่.......................      เขียนที่…………………………………………… 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ.................ปี 
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน.................................... เลขที่............................ 
สัญชาติ...................อาชีพ..................................................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................ 
พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า
...................................................(ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)...............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าคดีที่ข้าพเจ้าต้องหาน้ีสามารถเปรียบเทียบได้ และคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าว
ต่อไปน้ีสามารถใช้ยันข้าพเจ้าได้ทุกช้ันพิจารณา ตลอดจนช้ันศาล และจะเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ทําการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วและขอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ข้าพเจ้า
ยินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด หากข้าพเจ้าไม่นําเงินค่าปรับมาชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีต่อไป 

อ่านให้ฟังและ/หรืออ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ.......................................... ผู้ต้องหา  
      (..........................................) 

ลงช่ือ.......................................... พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
      (..........................................) /พนักงานเจ้าหน้าที่



(สําหรบัผู้ต้องหา) แบบ ทส.ปท.3 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

................................. 
ที่.......................      เขียนที่…………………………………………… 

    วันที่ ...... เดือน..................พ.ศ.......... 
ข้าพเจ้า...................................................ช่ือสกุล...........................................อายุ............ปี บัตรประจําตัว

ประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานราชการอ่ืน............................................. เลขที่.................................................. 
สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ซอย...............................ถนน..........................ตําบล/
แขวง.......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................โทรศัพท์.......................... 
(โดยมี...................................................เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก.....................................................ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................) ขอให้การ ดังน้ี 

ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่า........................ 
.................................................................................................................................................................................... 
เป็นผู้ต้องหากระทําความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา .................................. ในข้อหา.........................................................  
มีบทลงโทษตามมาตรา...........ต้องระวางโทษ.................................ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วขอให้การ 
รับสารภาพว่ากระทําความผิดดังกล่าวจริง ทั้งน้ี เน่ืองจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไป  

บันทึกน้ี  พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว
รับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ…………………………………………. ผู้ต้องหา ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/ 
        (..........................................)    (..........................................)  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลงช่ือ…………………………………………. พยาน  ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
        (..........................................)              (..........................................) 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบ ทส.ปท. ๓ น้ีแยกเป็นสองฉบับ สําหรับนิติบุคคลผู้ต้องหา
ฉบับหน่ึง และสําหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ผู้ต้องหาอีกฉบับหน่ึง แต่ให้ลงหมายเลขหนังสือเพียงเลขเดียว 



แบบ ทส.ปท.๔ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย 
สําหรบัพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

................................. 
ที่.......................      เขียนที่…………………………………………… 

     .......................................................…… 
วันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ............. 

เร่ือง สรุปข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย กรณี...................................... 
เรียน ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 

ด้วย ข้าพเจ้า ...................................................... ตําแหน่ง ............................................................ 
(ก) ได้รับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนจาก......................................................ตามหนังสือ................................................. 
ลงวันที่................................................................................................................................................................ หรือ 
(ข) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิดเอง พบว่า/ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
(แล้วแต่กรณี) ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
ภูมิลําเนาอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ .................. ถนน ........................................ตําบล / แขวง .................................. 
อําเภอ / เขต ............................ จังหวัด ....................... โทร. ................................................................................... 

ข้อเท็จจริง/พฤติการณ์ของการกระทําผิด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อกฎหมายของการกระทําผิด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
        (..........................................)  พนักงานเจ้าหน้าที่   

 ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
        (..........................................)  

 ลงช่ือ…………………………………………. พยาน 
        (..........................................) 



แบบ ทส.ปท.๕ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ใบส่ง-รบัสาํนวนความผิด 

................................. 

ที่.......................      เขียนที่…………………………………………… 

.......................................................................... ผู้กล่าวหา 
ข้อ ๑. คดีระหว่าง 

.......................................................................... ผู้ต้องหา 
ข้อ ๒. ข้อหา............................................................................................................................................................. 

เหตุเกิด ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................ 
เมื่อวันที่...................เดือน.......................................... พ.ศ. ....................... เวลา ....................................น. 

ข้อ ๓. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่............................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................................................................................................ 
ผู้ร่วมสอบสวน.................................................................ตําแหน่ง................................................................ 

ข้อ ๔. การรับคําร้องทุกข์/ร้องเรียน 
- รับแจ้งเหตุ รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ................ เวลา..................น. เมื่อวันที่..........................

เดือน......................พ.ศ. ........................................................................................................................ 
- รับคําร้องทุกข์ คดีที่................................. ตามรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อ.................................. 

เวลา.....................................น. เมื่อวันที่............. เดือน................................พ.ศ. ................................. 
- รับเร่ืองร้องเรียน ตามเลขรับสารบรรณท่ี.................. ลงวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .............. 

ข้อ ๕. การดําเนินการของพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา (แบบ ทส.ปท.1)  
 บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา (แบบ ทส.ปท.2) 
 บันทึกแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ (แบบ ทส.ปท.3) 
 บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสําหรับพนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/

พนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ทส.ปท.4)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หลักฐานทางราชการอ่ืนของผู้ต้องหา 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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 เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนที่จําเป็นในการดําเนินคดี (ถ้ามี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อ ๖. เหตุขัดข้องต่าง ๆ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

 ลงช่ือ…………………………………………. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/ 
  (..........................................)   พนักงานเจ้าหน้าที่  

วันที่......................................................... 
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สําหรบัเจ้าหนา้ท่ีฝา่ยเลขานกุาร  

ใบตรวจรับสํานวนความผิด 

คดีเปรียบเทียบที่......./......................  วันที่................................................................. 

ลําดับ รายการ เลขหนังสือที ่ ลงวันที ่ จํานวน (แผน่)

ความเห็นเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ…………………………………………. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
       (..........................................) 



แบบ ทส.ปท.6 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
................................. 

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................  ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง   

............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 

ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 

ผู้ต้องหาให้การว่า....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้แล้วเห็นว่า การท่ีผู้ต้องหาได้กระทําน้ัน เป็นความผิดตามมาตรา.................................... 
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา................................. แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
จึงทําการเปรียบเทียบ เป็นเงิน...............................................บาท (......................................................................) 
ให้ผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในวันที่ ............................................. ตามมาตรา ๑๑๐/๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
      (..........................................) 
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
     (..........................................) 
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
      (..........................................)  



แบบ ทส.ปท.7 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
(กรณีเหน็ว่าไม่สมควรเปรียบเทียบ) 

................................. 

คดีเปรียบเทียบที่.............../..................  ที่ทําการเปรียบเทียบ.................................................. 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 

............................................................................ ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 

............................................................................ ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด............................................................................................................................................... 

ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
เวลา.............................น. ผู้ต้องหาได้กระทําความผิดโดย............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

เหตุเกิดที่...................................................ซอย......................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................... 

ผู้ต้องหาให้การว่า......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณาสํานวนที่พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแล้ว เห็นว่า  

 กรณีคณะกรรมการไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ 
 กรณีคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ แต่ไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ เน่ืองจาก

..........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 
และขอให้พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ/พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเร่ืองดําเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับผู้กระทําความผิดต่อไป 

ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
      (..........................................) 
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
     (..........................................) 
ลงช่ือ.......................................... คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
      (..........................................)  










