
การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส�

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า 

กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

สาํหรบัเจ�าของหรือผู�ครอบครองแหล�งกาํเนดิมลพิษ
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 ตามทีไ่ดออกกฎกระทรวง “กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และแบบการเกบ็สถติแิละ

ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

พ.ศ. 2555” เพ่ือใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิจดัเกบ็สถติ ิขอมลู และรายงาน

สรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยีตามมาตรา 80 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2555 

ซึ่งตามกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองเก็บ

สถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึก

รายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ เปนระยะเวลา 2 ป และ

จะตองจัดทํารายงานสรุปตามแบบ ทส. 2 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในวันที่ 15 ของ

เดือนถัดไป ซึ่งสามารถจัดสงไดดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียตอบรับ หรือรายงานดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

 ตัง้แตวนัที ่1 กนัยายน 2557 เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิสามารถ

รายงานแบบ ทส. 2 ดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ผานทางเวบ็ไซต www.ereportmatra80.com 

หรอืเวบ็ไซตของกรมควบคมุมลพษิ www.pcd.go.th ไดแลว โดยมีขัน้ตอนการดาํเนนิงานดงันี้

 1. การรายงานแบบ ทส. 2 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแก

  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนขอใชงานระบบ (ทําครั้งแรกครั้งเดียว)

  ขั้นตอนที่ 2 เขาสูระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 (ทําทุกเดือน)

 2. การตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว

 3. การแกไขขอมูลเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
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 1. เขาเวบ็ไซต www.ereportmatra80.com 

ระบบจะแสดงหนาจอหลักของระบบ

 3. กําหนดชื่อผูใชและรหัสผาน อยางนอย 
5 ตัวอักษร แตไมเกิน 30 ตัวอักษร ทั้งภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ

 5. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม 
“ยืนยัน” เพื่อทําการลงทะเบียน ซึ่งระบบจะ
แสดงขอความ “การลงทะเบียนแหลงกําเนิด
มลพษิเสรจ็สมบรูณแลว” แสดงวาระบบไดบันทกึ
ขอมูลการลงทะเบียนแหลงกําเนิดของทาน
เรียบรอยแลว

 2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน เพื่อขอรับชื่อผูใช

และรหัสผาน” ระบบจะแสดงหนาจอของ

การลงทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษ

 4. กรอกขอมลูเกีย่วกบัเจาของหรอืผูครอบครอง
แหล งกําเนิดมลพิษ และรายละเอียดของ
แหลงกําเนิดมลพิษตามแบบฟอรมที่กําหนด 
ซึ่งประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 2) เจาของหรือ
ผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิ กรณเีจาของเปน
ชาวตางชาติหรือเปนนิติบุคคลใหมอบอํานาจให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําการแทนได และ 
3) ประเภทกิจการ การกรอกขอมูลตองกรอกให
ครบถวนโดยเฉพาะชองที่มีเครื่องหมาย “ * ”

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อขอใช�งานระบบ 

(ทําครั้งแรกครั้งเดียว)

1. การรายงานแบบ ทส. 2 

 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ

4

2

1

3

5

หนาหลัก        ลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน        ลืมรหัสผาน       การลงทะเบียนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยืนยัน
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ขั้นตอนที่ 2
เข�าสู�ระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 

(ทําทุกเดือน)

 

 

 

 

 1. เขาเวบ็ไซต www.ereportmatra80.com 
ระบบจะแสดงหนาจอหลักของระบบ ทั้งนี้ 
การเขาสูระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 จะสามารถ
ดํา เนินการได ตั้ งแต วัน ท่ี  1 ถึ งวันที่  15 
เวลา 23.59 น. ของทุกเดือนเทานั้น

 5. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม 
“บันทึกรายงาน ทส.  2” ซึ่งระบบจะให มี
การยืนยันขอมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบขอมูล
เรยีบรอยแลว กดปุม “ยนืยนั” เพือ่จดัสงรายงาน 
ระบบจะแสดงขอความ “ระบบไดรบัขอมลู ทส. 2 
ของทานเรียบรอยแลว” แสดงวาระบบไดทําการ
บันทึกขอมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของทานเรียบรอยแลว แบบ ทส. 2 ที่จัดสงแลว
จะไมสามารถแกไขได

 3. เลือกเมนู “บันทึกรายงาน ทส. 2”

 2. กรอกช่ือผูใชงานและรหัสผานท่ีไดรับจาก
การลงทะเบยีนในขัน้ตอนที ่1 และ กดปุม “ยนืยัน”

 4. กรอกข อมูลสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบฟอรมที่กําหนด 
ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 2) ขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหลงรองรับนํ้าทิ้ง และ 
3) สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย
เปนรายเดือน โดยชองท่ีมีเครื่องหมาย “ * ” 
เปนชองที่บังคับใหตองกรอกขอมูล

 กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนํ้าเสียมากกวา 1 ระบบ ใหลงทะเบียน 
และรายงาน ทส. 2 เพียง 1 username เทานั้น โดยใหรวมขอมูลของทุกระบบฯ 
ไวใน ทส. 2 เดียวกัน (ทํา ทส. 1 จํานวน 1 ชุดตอ 1 ระบบ แตใหรวมขอมูลจาก 
ทส.1 ทุกชุด รายงาน ทส. 2 เพียง 1 ชุด ตอ 1 แหลงกําเนิดมลพิษ)

 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใดที่จัดสง
รายงาน ทส. 2 ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ไมตอง 
จัดสงรายงานในรูปแบบเอกสารใหเจาพนักงานทองถิ่นอีก 
แตยังคงตองรายงาน ทส. 1 ตามแบบฟอรมที่กําหนดเชนเดิม

1

3

4

    หนาหลัก            บันทึกรายงาน ทส. 2               รายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว             แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ

ออกจากระบบ

5

หนาหลัก        ลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน         ลืมรหัสผาน        การลงทะเบียนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น2

บนัทกึรายงาน ทส. 2
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2. การตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ที่จัดส�งแล�ว

 หลงัจากทีส่งรายงาน ทส. 2 แลว ทานสามารถตรวจสอบหรอืจดัพมิพเอกสารรายงาน ทส. 2 ทีไ่ดจดัสงไปแลว โดยสามารถ

ดําเนินการไดดังนี้

 1. เลือกเมนู “รายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว” ระบบจะแสดงขอมูลแบบรายงาน ทส. 2 ที่เคยรายงานมาใหเพื่อตรวจสอบ

วาการจัดสงเรียบรอยแลวแตไมสามารถแกไขขอมูลได และหากตองการดูรายละเอียดแบบรายงาน ทส. 2  ในแตละเดือนให

กดปุม “แสดงรายละเอียด”

 2. กดปุม “พิมพ” เพื่อพิมพรายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลวเก็บไวเปนขอมูลของทานก็ได ทั้งนี้ ตามกฎหมาย เมื่อทานได

ดําเนินการจัดสงรายงาน ทส. 2 ตามขั้นตอน และระบบแสดงขอความ “ระบบไดรับขอมูล ทส. 2 ของทานเรียบรอยแลว” 

ถือวาการดําเนินงานของทานเสร็จสมบูรณแลวโดยไมจําเปนตองพิมพรายงาน ทส. 2 

    หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส. 2      รายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว     แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ      ออกจากระบบ    หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส. 2          หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส. 2          หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส. 2          หนาหลัก       บันทึกรายงาน ทส. 2      รายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว     แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ      ออกจากระบบ

1

พิมพ                กลับรายการหลัก  

2
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3. การแก� ไขข�อมูลเจ�าของหรือผู�ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ

 กรณีแหลงกําเนิดมลพิษมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลเจาของหรือผู ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษและที่ตั้ง 

สามารถดําเนินการไดดังนี้

 1. เลือกเมนู “แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ” เพื่อทําการแกไขขอมูลตามตองการ โดยชื่อผูใชไมสามารถแกไขได 

 2. เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกขอมูลปจจุบันตามที่ทานไดปรับแกไข

ไมสามารถแกไขได

สามารถ

แกไขขอมูล

ใหเปน

ปจจุบันได

   หนาหลัก    บันทึกรายงาน ทส. 2   รายงาน ทส. 2 ที่จัดสงแลว     แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ       ออกจากระบบ

2

1

ยืนยัน กลับหนาหลัก
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สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ 

ส�วนแผนงาน 

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 2190  ,  0 2298 2195 

โทรสาร 0 2298 5381


