แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสีย
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
นายทรงชัย วงษ์วัชรดารง าแหน่ง……………….......……………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า...........................................ต
องทุ่งสง …………..…..….…ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑
..หน่วยงาน…………………เทศบาลเมื
……………………………
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิตและข้อมูลการจัดทาบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสียพ.ศ.๒๕๕๕ขอรวบรวมรายงาน
สรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสียจากแหลงกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต อานาจความ
รับผิดชอบ ของเดือน….…………..........................
พ.ศ. ................
กุมภาพันธ์
2563 โดยสรุป ดังนี
จานวนแหล่๒๕๖๓
งกาเนิด
จานวนแหล่งกาเนิดมลพิษ
ประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ
จานวนเอกสาร
มลพิษในพืนที่ (แห่ง)
ที่จัดส่งรายงาน (แห่ง)
(แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด
[ ] อาคารชุด
[ ] โรงแรม
[ ] โรงพยาบาล
[ ] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
[ ] อาคารที่ทาการ
[ ] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
[ ] ตลาด
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓. ทีด่ ินจัดสรร

-

-

-

๔. สถานีบริการนามันเชือเพลิง

-

-

-

๕. ระบบบาบัดนาเสียรวมของชุมชน

๑

๑

-

๖. การเลียงสุกร

-

-

-

๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา

-

-

-

๘. บ่อเพาะเลียงสัตว์นาจืด

-

-

-

๙. บ่อเพาะเลียงสัตว์นากร่อย
๑๐. บ่อเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง

-

-

-

-

-

-

๑

๑

-

รวม

ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ระบบบาบัดนาเสียรวมของชุมชน ส่งรายงานแบบ ทส. ๒ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงชื่อ..........................................................................
นายทรงชัย วงษ์วัชรดารง
(……………………………………………………..)
เจ้าพนักงานท้องถิน่
วันที.่ .........................................................

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
สถานีบาบัดนาเสียชุมชน หมู่ที่ ....................
แหล่งกาเนิดมลพิษ ตังอยู่เลขที่ ..........................................
ซอย .............
ตะวันออกวัดชัยชุมพล แขวง/ตาบล.......................................เขต/อ
ปากแพรก
ทุ่งสง
ถนน .............................................
าเภอ ..............สง........
๐-๗๕๔๑-๑๕๑๕
๐-๗๕๔๒-๑๖๓๗ โทรสาร .....................................
จังหวัด .............................................
นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ .................................
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
มี ...............................................................................
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
หน่
ว
ยงานราชการส่
ว
นท้
อ
งถิ่น
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .......................
ออกให้โดย .......................
หมดอายุ ........................................
ในการนีขอรายงานสรุปผลทางานของระบบบาบัดนาเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษสาหรับ
เดือน ......กุมภาพันธ์............. พ.ศ. .....2563...... ตามที่ได้กาหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิ ษ
นายทรงชัย วงษ์วัชรดารง
(.................................................................................)
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบาบัดนาเสีย
นายกษิดิศ แสงจันทร์
(.................................................................................)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ................................................................................................................... ............
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบาบัดนาเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ................................................................................................................... ............

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบาบัดนาเสีย และแหล่งรองรับนาทิง
ระบบบาบัดนาเสียรวมชุมชน
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบาบัดนาเสีย ................................................................................
๑๐,๐๐๐
ความสามารถในการรองรับนาเสียของระบบบาบัดนาเสีย .......................................
ลบ.ม./วัน
๑๒ ชั่วโมง/วัน
(๒) การทางานของระบบบาบัดนาเสีย
แบบต่อเนื่อง .......
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบาบัดนาเสีย เครื่องสูบนา เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมนาเสีย
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน
อื่น (ระบุ)................................................................................
คลองท่าโหลน
(๔) แหล่งรองรับนาทิง (ระบุ) ...............................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึนจากระบบบาบัดนาเสียและวิธีการกาจัด ...................................
๓. สรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดนาเสีย (หน่วย) .........................................................
ไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน
(๒) ปริมาณนาใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....................................................
(๓) ปริมาณนาเสียที่เข้าระบบบาบัดนาเสีย (ลบ.ม.) .............๒๑๕,๓๖๔..................................
ใช้ในกิจกรรมแปลงผักปลอดสารพิษและ
(๔) การระบายนาทิงจากระบบบาบัดนาเสีย ...........................................................................
ใช้สาหรับล้างรถบรรทุกขยะของเทศบาล ส่วนที่เหลือระบายลงสู่คลองท่าโหลน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................
(๖) การทางานของระบบบาบัดนาเสียและอุปกรณ์
- ระบบบาบัดนาเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบนา
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องเติมอากาศ
ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องกวน/ผสมนาเสีย ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่นๆ .................... ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดนาเสียที่นาไปกาจัด (ลบ.ม.) ...............................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
คาเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบาบัดนาเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบาบัดนา
เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทาบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบาบัดนาเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบาบัดนาเสียผู้ใดทาบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับตามมาตรา ๑๐๗

