
การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส�

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า 

กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

พิมพ�ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2558

สําหรับเจ�าของหรือผู�ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ
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 ตามท่ีไดออกกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ

และขอมลู การจัดทาํบันทึกรายละเอียด และรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยี 

พ.ศ. 2555” เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ขอมูล และรายงาน

สรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสยีตามมาตรา 80 แหงพระราชบญัญติัสงเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2555 

ซึ่งตามกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ

ตองเก็บสถิติและขอมลูซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบาํบดันํา้เสยีในแตละวนั และจดัทําบนัทึก

รายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ เปนระยะเวลา 2 ป 

และจะตองจัดทํารายงานสรุปตามแบบ ทส. 2 เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายในวันท่ี 15 

ของเดือนถัดไป ซ่ึงสามารถจัดสงไดดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียตอบรับ หรือรายงานดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

 ตัง้แตวนัที ่1 กนัยายน 2557 เจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษสามารถ

รายงานแบบ ทส. 2 ดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ผานทางเว็บไซต www.ereportmatra80.com 

หรอืเวบ็ไซตของกรมควบคมุมลพิษ 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 ซึ่งระบบจะแสดงขอความ “การลงทะเบียนแหลงกําเนิด

มลพิษเสร็จสมบูรณแลว” แสดงวาระบบไดบันทึกขอมูลการลงทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษของทานเรียบรอยแลว

 2.  เลือกเมนู “ลงทะเบียน เพื่อขอรับชื่อผูใช

และรหัสผาน” ระบบจะแสดงหนาจอของการ

ลงทะเบียนแหลงกําเนิดมลพิษ

 4. กรอกขอมลูเก่ียวกบัเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษ และรายละเอยีดของแหลงกาํเนดิมลพษิตามแบบฟอรมท่ีกาํหนด 

ซึ่งประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 2) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ กรณีเจาของเปนชาวตางชาติหรือเปนนิติบุคคลใหมอบอํานาจ

ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําการแทนได และ 3) ประเภทกิจการ การกรอกขอมูลตองกรอกใหครบถวนโดยเฉพาะชองที่มีเครื่องหมาย “ * ”

ขั้นตอนที่ 1  
ลงทะเบียนเพื่อเข�าใช�งานระบบ 

(ทําครั้งแรกครั้งเดียว)

1. การรายงานแบบ ทส. 2 มีการดําเนินงาน 2 ข้ันตอน คือ

2

1

www.ereportmatra80.com

3

4

5

ยืนยัน

(ทําครั้งแรกครั้งเดียว)

หนาหลัก        ลงทะเบยีน เพ่ือขอรบั ชือ่ผูใชและรหัสผาน        ลืมรหัสผาน       การลงทะเบยีนเจาหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่

ชือ่ผูใช : รหสัผาน : 

คาํตอบ : คาํถามเพือ่ความปลอดภยั : ป พ.ศ.เกิด จงัหวดัทีเ่กิด

อยางนอย 5 ตัวอักษรและไมเกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไมสามารถแกไขไดภายหลัง รหสัผาน อกีครัง้ : 

*

*
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ขั้นตอนที่ 2  

เข�าสู�ระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 

(ทําทุกเดือน)

 1. เขาเว็บไซต www.ereportmatra80.com
ระบบจะแสดงหนาจอหลักของระบบ ทั้งนี้ 
การเขาสูระบบเพื่อรายงาน ทส. 2 จะสามารถ
ดําเนินการได  ต้ังแต วันที่  1 ถึงวันที่  15 
เวลา 23.59 น. ของทุกเดือนเทานั้น

 3. เลือกเมนู “บันทึกรายงาน ทส. 2”

 5. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม 
“บันทึกรายงาน ทส. 2” ซึ่งระบบจะใหมีการ
ยืนยันขอมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบขอมูล
เรยีบรอยแลว กดปุม “ยนืยนั” เพือ่จดัสงรายงาน 
ระบบจะแสดงขอความ “ระบบไดรบัขอมูล ทส. 2 
ของทานเรียบรอยแลว” แสดงวาระบบไดทําการ
บันทึกขอมูลการทาํงานของระบบบําบัดน้ําเสยี
ของทานเรยีบรอยแลว แบบ ทส. 2 ทีจ่ดัสงแลว
จะไมสามารถแกไขได

 กรณีแหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนํ้าเสียมากกวา 1 ระบบ 
ใหลงทะเบียนและรายงาน ทส. 2 เพียง 1 username เทาน้ัน โดยให
รวมขอมูลของทุกระบบฯ 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)

 2. กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานที่ไดรับ
จากการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 และ กดปุม
“ยืนยัน”

 4. กรอกขอมูลสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียตามแบบฟอรมที่กําหนดประกอบดวย 
1) ขอมูลทั่วไป 2) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัด
นํ้าเสีย และแหลงรองรับนํ้าท้ิง และ 3) สรุปผล
การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเปนรายเดือน 

 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใดที่จัดสง

รายงาน ทส. 2 ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ไมตอง

จัดสงรายงานในรูปแบบเอกสารใหเจาพนักงานทองถิ่นอีก 

แตยงัคงตองจดัทาํรายงาน ทส. 1 ตามแบบฟอรมทีก่าํหนดเชนเดิม

www.ereportmatra80.com

บันทึกรายงาน ทส.2

5

4

1

3

บันทึกรายงาน ทส.2หนาหลัก รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ ออกจากระบบ

คนหาขอมูล

เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ

นายทดสอบ ระบบ

กิโลกรัม
กิโลกรัม

กิโลกรัม

เมษายน

< ระบบบําบัด >

2

< ระบบบําบัด >

< ระบบบําบัด >

< ระบบบําบัด >

< ระบบบําบัด >

หนาหลัก ลืมรหัสผาน การลงทะเบียนเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นลงทะเบียน เพื่อขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
หนวย
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2. ตรวจสอบรายงาน ทส. 2 ท่ีจัดส�งแล�ว

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย

1

2

พิมพ กลับรายการหลัก

 หลังจากท่ีสงรายงาน ทส. 2 แลว 
ทานสามารถตรวจสอบหรอืจดัพมิพเอกสาร
รายงาน ทส. 2 ที่ไดจัดสงไปแลว โดย
สามารถดําเนินการไดดังนี้

 2. กดปุม “พิมพ” เพื่อพิมพรายงาน ทส. 2 
ที่จัดสงแลวเก็บไวเปนขอมูลของทานก็ได 
ทั้งน้ี  ตามกฎหมาย เม่ือทานไดดําเนินการ
จัดสงรายงาน ทส. 2 ตามขัน้ตอน และระบบ
แสดงขอความ “ระบบไดรับขอมูล ทส. 2 
ของทานเรยีบรอยแลว”ถอืวาการดําเนนิงาน
ของทานเสรจ็สมบรูณแลวโดยไมจาํเปนตอง
พิมพรายงาน ทส. 2

 1. เลอืกเมน ู“รายงานสรปุผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย”ระบบจะแสดง
ขอมลูแบบรายงาน ทส. 2 ที่เคยรายงานมาให
เพื่อตรวจสอบวาการจัดสงเรียบรอยแลว
แตไมสามารถแกไขขอมูลได และหาก
ตองการดูรายละเอียดแบบรายงาน ทส. 2 
ในแตละเดอืนใหกดปุม “แสดงรายละเอยีด”

แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษหนาหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ออกจากระบบ

  2558
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3. การแก� ไขข�อมูลเจ�าของหรือผู�ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ

กรณแีหลงกาํเนิดมลพษิมกีารเปลีย่นแปลงหรอืแกไขขอมลูเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิและทีต่ัง้ สามารถดาํเนินการไดดงันี้

1. เลือกเมนู “แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ” เพื่อทําการแกไขขอมูลตามตองการ โดยชื่อผูใชไมสามารถแกไขได 

2. เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะบันทึกขอมูลปจจุบันตามที่ทานไดปรับแกไข

สามารถแกไขขอมูล
ใหเปนปจจุบันได

2

ยืนยัน

ชื่อผูใช : trnpcd รหสัผาน : 1234

คาํถามเพือ่ความปลอดภยั : ป พ.ศ.เกดิ จงัหวดัทีเ่กดิ

อยางนอย 5 ตัวอักษรและไมเกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไมสามารถแกไขไดภายหลัง
รหสัผาน อกีครัง้ : 1234

คาํถามเพือ่ความปลอดภยั : ป พ.ศ.เกดิ จงัหวดัทีเ่กดิ

อยางนอย 5 ตัวอักษรและไมเกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไมสามารถแกไขไดภายหลัง

คาํถามเพือ่ความปลอดภยั : ป พ.ศ.เกดิ จงัหวดัทีเ่กดิ

อยางนอย 5 ตัวอักษรและไมเกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไมสามารถแกไขไดภายหลัง

ไมสามารถแกไขได คาํตอบ : bkk

แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเหงชาติ พ.ศ. 2535

1

หนาหลัก รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย แกไขขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ ออกจากระบบบันทึกรายงาน ทส.2

กรุงเทพมหานคร 

สามเสนใน

เขตพญาไท

< เขตพญาไท >

47

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

สามเสนใน

นาย

อาคารชุด 

ประเภท ก ตั้งเเต 500 หองขึ้นไป

เอกชน
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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


