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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงไดออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน”  หมายความวา  อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือ

ทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 
“น้ํามันหรือน้ํามันเตา”  ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ   

การเผาไหมดวย 
“ถานหิน”  ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมดวย 
“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต  รวมทั้ง  

ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตวและการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตน  
และใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว   
กาซชีวภาพ  กากตะกอน  หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 

“เชื้อเพลิงอื่น  ๆ”  หมายความวา  เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในประกาศนี้  แตไม
รวมถึงเชื้อเพลิงที่ไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 

“ระบบปด”  หมายความวา  ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบใหมี
การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม  เชน  หมอเผาปูนซีเมนต  หมอน้ํา  เปนตน 
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“ระบบเปด”  หมายความวา  ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบ
เพื่อควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม  เชน  เตาเผาปูนขาว  เตาหลอมโลหะ
แบบคิวโปลา  (Cupola)  เปนตน 

ขอ ๓ อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่
กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

คาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศที ่ชนิดของสารเจือปน 

(หนวยวัด) แหลงที่มาของสารเจือปน 
ไมมีการเผาไหม 

เช้ือเพลิง 
มีการเผาไหม 
เช้ือเพลิง 

๑. ฝุนละออง  (Total  Suspended  Particulate) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 - น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
 - ถานหิน 
 - เช้ือเพลิงชีวมวล 
 - เช้ือเพลิงอื่น  ๆ 
ข. การถลุง  หลอหลอม  รีดดึง  และ/ 
 หรือผลิต  อลูมิเนียม   
ค. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๒๔๐ 
๓๒๐ 
๓๒๐ 
๓๒๐ 

 
๒๔๐ 
๓๒๐ 

๒. พลวง  (Antimony)   
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐ ๑๖ 

๓. สารหนู  (Arsenic) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐ ๑๖ 

๔. ทองแดง  (Copper) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๕. ตะกั่ว  (Lead) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๖. ปรอท  
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓ ๒.๔ 

๗. คลอรีน  (Chlorine) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๘. ไฮโดรเจนคลอไรด  (Hydrogen  chloride) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐๐ ๑๖๐ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

คาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศที ่ชนิดของสารเจือปน 

(หนวยวัด) แหลงที่มาของสารเจือปน 
ไมมีการเผาไหม 

เช้ือเพลิง 
มีการเผาไหม 
เช้ือเพลิง 

๙. กรดกํามะถัน  (Sulfuric  acid) 
 (สวนในลานสวน)   

การผลิตทั่วไป ๒๕ - 

๑๐. ไฮโดรเจนซัลไฟด  (Hydrogen  sulfide) 
  (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๑๐๐ ๘๐ 

๑๑. คารบอนมอนอกไซด  (Carbon  monoxide)
   (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๘๗๐ ๖๙๐ 

๑๒.  ซัลเฟอรไดออกไซด  (Sulfur  dioxide) 
         (สวนในลานสวน) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 -   น้าํมันหรือน้ํามันเตา 
 -   ถานหิน 
 -   เช้ือเพลิงชีวมวล 
 -   เช้ือเพลิงอื่น  ๆ 
ข. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 

 
๙๕๐ 
๗๐๐ 
๖๐ 
๖๐ 
- 

๑๓. ออกไซดของไนโตรเจน 
      (Oxides  of  nitrogen)   
        (สวนในลานสวน) 

แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 -   น้าํมันหรือน้ํามันเตา 
 -   ถานหิน 
 -   เช้ือเพลิงชีวมวล 
 -   เช้ือเพลิงอื่น  ๆ   

 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑๔. ไซลีน  (Xylene)   
      (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๒๐๐ - 

๑๕. ครีซอล  (Cresol)   
    (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๕ - 

ขอ ๔ กรณีโรงงานใชเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต  ๒  ประเภทขึ้นไป  อากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน  ตองมีคาปริมาณสารเจือปนในอากาศไมเกินคาที่กําหนด  สําหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดสวน
การใชมากที่สุด 

ขอ ๕ การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  แตละชนิด
ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
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(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Emissions  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  
environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๒) การตรวจวัดคาปริมาณพลวง  สารหนู  ทองแดง  ตะกั่ว  และสารปรอท  ใหใชวิธี  
Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  
หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๓) การตรวจวัดคาปริมาณคลอรีน  และไฮโดรเจนคลอไรด  ใหใชวิธี  Determination  of  
Hydrogen  Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Non-Isokinetic  หรือวิธี  Determination  
of  Hydrogen  Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Isokinetic  ที่องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  
กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๔) การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํามะถัน  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  
and  Sulfur  Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใช
วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๕) การตรวจวัดคาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen   
Sulfuric,  Carbonyl  Sulfide  and  Carbon  Disulfide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษ  
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  
กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๖) การตรวจวัดคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Carbon  
Monoxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา 

(๗) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  
Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา 
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(๘) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด  ใหใชวิธี  
Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนด
ไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๙) การตรวจวัดคาปริมาณไซลีน   และครีซอล  ใหใช วิธี   Measurement  of  Gaseous  
Organic  Compound  Emissions  by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไวหรือใชวิธี
ตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

ขอ ๖ การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ  ใหรายงานผล
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  
มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจน 
ในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

(๒) ในกรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง   
 (ก) ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  

อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม  
(Excess  Air)  รอยละ  ๕๐  หรือ  มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย  รอยละ  ๗  

 (ข) ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  
อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย  ณ  
สภาวะจริงขณะตรวจวัด 

ขอ ๗ ประกาศฉบับนี้ใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด  ๆ  ที่เปนแหลงกําเนิดสารเจือปน
ในอากาศที่ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ   

ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




