
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง กํ าหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

พ.ศ. 2548

                
                อาศยัอํ านาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา  35 มาตรา 48  และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงไดออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536)  เร่ือง กํ าหนดคาปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  ลงวันที่  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2536  และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2538)  เร่ือง กํ าหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
ลงวนัที ่6 กันยายน พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน

ขอ 2  ในประกาศนี้
 “การเผาไหมเชื้อเพลิง” หมายความวา  กระบวนการของสารที่เปนองคประกอบของเชื้อเพลิง

ท ําปฏกิริยากับออกซิเจน ทํ าใหเกิดพลังงานความรอน ไดแก  การเผาไหมเชื้อเพลิงหมอไอนํ้ า  การเผาในหมอเผา
ซีเมนต  การถลุงโลหะและสินแร  การเผากากอุตสาหกรรม เปนตน
                            “เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิต
จากการเกษตร การปศุสัตวและการทํ าปาไม ไดแก ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตน และใบออย ใยปาลม
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน   

ขอ 3  อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกิน
ทีก่ ําหนดไว ดังตอไปนี้
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คาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่

ชนิดของสารเจือปน แหลงที่มาของสารเจือปน ไมมีการเผาไหม

เช้ือเพลิง

มีการเผาไหม

เช้ือเพลิง
1. ฝุนละออง (Total  Suspended  Particulate)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

แหลงกํ าเนิดความรอนที่ใชเช้ือเพลิง
       - นํ้ ามันเตา

- ถานหิน
- ชีวมวล
- เช้ือเพลิงอื่นๆ

การถลุง  หลอหลอม  รีดดึง และ /
หรือผลิต อลูมิเนียม
การผลิตทั่วไป

-
-
-
-

300
400

240
320
320
320

240
320

2. พลวง (Antimony)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 20 16

3. สารหนู (Arsenic)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 20 16

4. ทองแดง (Copper)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 30 24

5. ตะกั่ว (Lead)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 30 24

6. ปรอท (Mercury)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 3 2.4

7. คลอรีน (Chlorine)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 30 24

8. ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen chloride)
    (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

การผลิตทั่วไป 200 160

9. กรดกํ ามะถัน (Sulfuric acid)
    (สวนในลานสวน)

การผลิตทั่วไป 25 -

10. ไฮโดรเจนซัลไฟด ( Hydrogen sulfide)
      (สวนในลานสวน)

การผลิตทั่วไป 100 80

11. คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide)
      (สวนในลานสวน)

การผลิตทั่วไป 870 690

12. ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide)
      (สวนในลานสวน)

แหลงกํ าเนิดความรอนที่ใชเช้ือเพลิง
       - นํ้ ามันเตา

- ถานหิน
- ชีวมวล
- เช้ือเพลิงอื่นๆ

การผลิตทั่วไป

-
-
-
-

500

950
700
60
60
-
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คาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่

ชนิดของสารเจือปน แหลงที่มาของสารเจือปน ไมมีการเผาไหม

เช้ือเพลิง

มีการเผาไหม

เช้ือเพลิง
13. ออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
      (สวนในลานสวน)

แหลงกํ าเนิดความรอนที่ใชเช้ือเพลิง
       - นํ้ ามันเตา

- ถานหิน
- ชีวมวล
- เช้ือเพลิงอื่นๆ

-
-
-
-

200
400
200
200

14. ไซลีน (Xylene)
      (สวนในลานสวน)

การผลิตทั่วไป 200 -

15. ครีซอล (Cresol)
      (สวนในลานสวน)

การผลิตทั่วไป 5 -

ขอ 4  การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงงาน แตละชนิด
ใหใชวิธีดังตอไปนี้

(1)  การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination  of  Particulate  Emissions
from  Stationary  Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States  Environmental
Protection  Agency : U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(2)  การตรวจวัดคาปริมาณพลวง  สารหนู  ทองแดง  ตะกั่ว และ สารปรอท  ใหใชวิธี
Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary  Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States  Environmental  Protection  Agency : U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(3)  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   ทีอ่งคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา(United  States  Environmental  Protection  Agency :U.S. EPA) กํ าหนดไว
หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

              (4)  การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํ ามะถัน ใหใชวิธี Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and
Sulfur  Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(United  States  Environmental  Protection  Agency: U.S. EPA)ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ

(5)  การตรวจวัดคาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination  of  Hydrogen  Sulfide,
Carbonyl  Sulfide  and  Carbon  Disulfide  Emissions  from  Stationary  Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S. EPA)  ก ําหนดไว หรือ
วธีิอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
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(6)  การตรวจวัดคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination  of  Carbon  Monoxide
Emissions  from  Stationary  Sources  ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States
Environmental  Protection  Agency : U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

 (7)  การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination  of  Sulfur  Dioxide
Emissions  from  Stationary  Sources หรือวิธี Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  Dioxide
Emissions  from  Stationary  Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United  States
Environmental  Protection  Agency : U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(8)  การตรวจวดัคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ใหใชวิธี
Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือ
วธีิอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

(9)  การตรวจวัดคาปริมาณไซลีน และครีซอล ใหใชวิธี Measurement  of  Gaseous  Organic
Compound  Emissions  by  Gas  Chromatography   ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(United  States  Environmental  Protection  Agency:U.S. EPA)ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ

ขอ 5  การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ  ใหรายงานผลดังตอไปนี้
(1)  ทีไ่มมกีารเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํ านวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตร

ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry  basis)  โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen)
ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด

(2)  ทีม่กีารเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํ านวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry  basis)  โดยมปีริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (% excess air)
รอยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) รอยละ 7

ทัง้นี ้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่    4    กมุภาพันธ  พ.ศ. 2548

              (นายพงษศักดิ์   รักตพงศไพศาล)
                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

( ประกาศในราชกิจจานเุบกษา   ฉบับประกาศทั่วไป   เลมที่ 122   ตอนพิเศษ 37 ง   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 )


