ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย
เรื่อง ผลการสารวสสาาปปญหหาน้าเสยยในปื้นทย่ตาบลแม่ลอย
------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยได้ดาเนินการสารวสสาาปปญหหาน้าเสยยในชุมชนซึ่งน้า
เสยยทย่ผ่านการนาไปใช้ประโยชน์ในกิสกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้าเสยยสึงมย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทย่มาสากกิสกรรมทย่เป็นแหล่งกาเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเส้าปนักงานท้องถิ่นมย
หน้าทย่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทางานของระบบบาบั ดน้าเสยยของเส้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลปิษตามมาตรา 80 ปรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณาาปสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ป.ศ.2535 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอยสึงขอรายงานผลการสารวสข้อมูลสาาปปญหหาน้าเสยยในชุมชน
สากการสารวสปบว่า ยังไม่ ปบปญหหาน้าเสยยเกิดขึ้นในปื้นทย่ตาบลแม่ลอย อาเาอเทิ ง สังหวัดเชยยงราย โดยได้
บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติทย่เก็บสากแหล่งกาเนิดมลปิษ
สึงประกาศเปื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันทย่ 26 มกราคม 2563

(นายบุหธรรม ปูชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลอย

ฐานขอมูลสภาพปญหาน้ําเสียในชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลแมลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจําปงบประมาณ 2563
พื้นที่ประสบปญหา

สาเหตุของน้ําเสีย

หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 หมูที่ 10 หมูที่ 11 หมูที่ 12 หมูที่ 13

น้ําเสียจากบาน รานคาและอาคารที่ทําการ
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปุยที่ใชในการเกษตร
ผิวดินที่พังทลาย
การเลี้ยงปศุสัตว
ยาฆาแมลงและยากําจัดวัชพืช
ไฟปา
การใชที่ดินที่ขาดการควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : / คือ พบ
- คือ ไมพบ
ลงชื่อ
(นายบุญธรรม ปูชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลอย

-

-

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ

แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า
ของระบบ
บําบัด
น้ําเสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
น้ําใช้
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหล่งกําเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

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

การระบาย ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ เครื่องกวน/ เครื่องสูบ
ระบบบําบัด สารสกัด
น้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน้ําเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
น้ําเสีย
ชีวภาพที่ใช้
(ปกติ/ผิดปกติ)
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/
(ระบาย/ (ชื่อ/ปริมาณ)
ผิดปกติ)
ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

อื่น ๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสียที่นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีทมี่ ีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.............................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(...........................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน ................................ พ.ศ. ........... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิ้ง (ระบุ) ...................................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัด ...................................

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....................................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................
(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและอุปกรณ์
- ระบบบําบัดน้าํ เสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้ํา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่นๆ .................... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ...............................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
................................................................................................................................................................
คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ํา เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทํา บัน ทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

