
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 

เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ 
ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม 
มลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานจําพวกที่  ๒  และโรงงานจําพวกที่  ๓   

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“การประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความวา  การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง   

ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลายส่ิงใด ๆ  ตามลักษณะกิจการของโรงงาน   
แตไมรวมถึง  การทดลองเดินเคร่ืองจักร 

“กระบวนการผลิต”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานอยางใดอยางหนึ่งที่มีการปลอยทิ้ง 
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานใน 
ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง  หรือการสันดาป  และมีการปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ออกสูบรรยากาศ 

“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต  รวมทั้งผลผลิต 
จากการเกษตร  การปศุสัตว  และการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตนออย   
ใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว  กาซชีวภาพ   
กากตะกอน  หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 
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ขอ ๒ อากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตองมีคาไมเกินกวามาตรฐาน 
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

คาปริมาณของอากาศเสียท่ีปลอยท้ิงจาก 
ชนิดของอากาศเสีย แหลงท่ีมาของอากาศเสีย กระบวนการผลิตท่ีไมมี 

การเผาไหมเชื้อเพลิง 
กระบวนการผลิตท่ีมี 
การเผาไหมเชื้อเพลิง 

๑. ฝุนละออง 
(Total  Suspended  Particulate) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

๑.๑ หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิด 
ความรอนท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 
 (๔) เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
๑.๒ การถลุง  หลอหลอม  รีดดึง   
และ/หรือผลิต  อะลูมิเนียม 
๑.๓ กระบวนการผลิต 

 
 

- 
- 
- 
- 

ไมเกิน  ๓๐๐ 
 
ไมเกิน  ๔๐๐ 

 
 
ไมเกิน  ๒๔๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๓๒๐ 
ไมเกิน  ๒๔๐ 
 
ไมเกิน  ๓๒๐ 

๒. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(Sulfur  dioxide) 
(สวนในลานสวน) 

๒.๑ หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิด
ความรอนท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 
 (๔) เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
๒.๒ กระบวนการผลิต 

 
 

- 
- 
- 
- 

ไมเกิน  ๕๐๐ 

 
 
ไมเกิน  ๙๕๐ 
ไมเกิน  ๗๐๐ 
ไมเกิน  ๖๐ 
ไมเกิน  ๖๐ 

- 
๓. กาซออกไซดของไนโตรเจนซึ่ง
คํานวณในรูปของกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซด  (Oxides  of  nitrogen  as  
Nitrogen  dioxide) 
(สวนในลานสวน) 

หมอไอน้ํา  หรือแหลงกําเนิดความรอน 
ท่ีใชเชื้อเพลิง  ดังนี้ 
 (๑) น้ํามันเตา 
 (๒) ถานหิน 
 (๓) ชีวมวล 
 (๔) เชื้อเพลิงอ่ืนๆ 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
ไมเกิน  ๒๐๐ 
ไมเกิน  ๔๐๐ 
ไมเกิน  ๒๐๐ 
ไมเกิน  ๒๐๐ 

๔. กาซคารบอนมอนอกไซด
(Carbon  monoxide) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๘๗๐ ไมเกิน  ๖๙๐ 
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คาปริมาณของอากาศเสียท่ีปลอยท้ิงจาก 
ชนิดของอากาศเสีย แหลงท่ีมาของอากาศเสีย กระบวนการผลิตท่ีไมมี 

การเผาไหมเชื้อเพลิง 
กระบวนการผลิตท่ีมี 
การเผาไหมเชื้อเพลิง 

 ๕. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด  

(Hydrogen  sulfide) 

(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๑๐๐ ไมเกิน  ๘๐ 

 ๖. กาซไฮโดรเจนคลอไรด  

(Hydrogen  Chloride)   

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐๐ ไมเกิน  ๑๖๐ 

 ๗. กรดกํามะถัน   

(Sulfuric  acid)   

(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๕ - 

 ๘. ไซลีน  (Xylene) 

(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐๐ - 

 ๙. ครีซอล  (Cresol) 

(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๕ - 

 ๑๐. พลวง  (Antimony)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๖ 

 ๑๑. สารหนู  (Arsenic) 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๖ 

 ๑๒. ทองแดง  (Copper) 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 

 ๑๓. ตะก่ัว  (Lead)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 

 ๑๔. คลอรีน  (Chlorine)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๒๔ 

 ๑๕. ปรอท  (Mercury)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน  ๓  ไมเกิน  ๒.๔ 
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ขอ ๓ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสีย  ใหรายงานผล  ดังตอไปนี้ 
(๑) กระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือ   

ที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตร 
อากาศเสียที่ออกซิเจน  (%O2)  ณ  สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

(๒) กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือ   
ที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตร 
อากาศเสียที่ออกซิเจน  (%O2)  รอยละ  ๗ 

ขอ ๔ การตรวจวัดอากาศเสียแตละชนิดตามขอ  ๒  ใหใชวิธี  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions   

from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States   
Environmental  Protection  Agency)  กําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Carbon  Monoxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Sulfide,   
Carbonyl  Sulfide  and  Carbon  Disulfide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษ 
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด  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  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม 
แหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) การตรวจวัดคากรดกํามะถัน  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๘) การตรวจวัดคาไซลีน  ใหใชวิธี  Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound  Emissions   
by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่น 
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๙) การตรวจวัดคาครีซอล   ใหใช วิธี  Measurement  of  Gaseous  Organic  Compound   
Emissions  by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว   
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๐) การตรวจวัดคาพลวง  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 (๑๑) การตรวจวัดคาสารหนู  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๒) การตรวจวัดคาทองแดง  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 (๑๓) การตรวจวัดคาตะกั่ว  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๔) การตรวจวัดคาคลอรีน  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  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ 
สหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑๕) การตรวจวัดคาสารปรอท  ใหใชวิธี  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary   
Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย 
ทิ้งอากาศเสีย  ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


