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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศัย อํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงแยกกาซธรรมชาติ” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกกาซธรรมชาติ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ไดแก
(ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(ข) โรงแยกก าซธรรมชาติ ที่ ไ ด ยื่ น ขออนุ ญ าตขยายโรงงานไว ก อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา และได รับ ใบอนุ ญ าตภายในสองป นั บ แต วั น ที่ป ระกาศนี้ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ประเภทที่ ๒ ไดแก
(ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแตวันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(ข) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดยื่นขออนุญาตขยายโรงงานนับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(ค) โรงแยกก า ซธรรมชาติ ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตขยายโรงงานเมื่ อ พ น กํ า หนดสองป
นับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“กาซธรรมชาติ (Natural Gas)” หมายความวา สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทน
เปนสวนใหญที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว
“แหลงที่ม าของอากาศเสีย” หมายความวา หมอไอน้ํา (Boiler) เตา (Heater/Furnace)
เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) หนวยเพิ่มแรงดันบนบก (On Shore Compressor Station (OCS))
หนวยนําความรอนกลับมาใชใหม (Waste Heat Recovery) หรือระบบเผาอุณหภูมิสูง (Thermal Oxidizer)
ขอ ๒ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่ ๑
ตองมีคาเปนไปตามมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ฝุนละออง (Total Suspended Particulate) ไมเกิน ๖๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๒) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide) ไมเกิน ๖๐ สวนในลานสวน
(๓) กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide) ไมเกิน ๖๙๐ สวนในลานสวน
(๔) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide) ไมเกิน ๖๐ สวนในลานสวน
(๕) สารปรอท (Mercury) ไมเกิน ๐.๐๘ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๖) กาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งคํานวณในรูปของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides
of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไมเกิน ๒๐๐ สวนในลานสวน
ขอ ๓ อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่ ๒
เฉพาะแหลงที่มาของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติใ นสวนที่ไดรับอนุญาตใหขยาย ตองมีคา
เปนตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๒ เวน แต กาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งคํานวณในรูปของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไมเกิน ๑๕๐ สวนในลานสวน
ขอ ๔ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหคํานวณผลที่ความดัน ๑
บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (%O2) รอยละ ๗
ขอ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Matter Emissions
from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States
Environmental Protection Agency) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีอื่นที่คณะ กรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) การตรวจวั ด ค าก า ซออกไซด ของไนโตรเจน ให ใ ช วิ ธี Determination of Nitrogen
Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination of Carbon Monoxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Sulfide
Content of Fuel Gas Streams in Petroleum Refineries ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การตรวจวัดคาสารปรอท ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary
Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๖ ประกาศนี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน ไป
เวนแตมาตรฐานฝุนละออง (Total Suspended Particulate) และสารปรอท (Mercury) ของอากาศเสีย
ที่ปลอยทิ้งจากแหลงที่ม าของอากาศเสียของโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่ ๑ ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสามปนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

