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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
กรณีการใชน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห
เปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานที่นําน้ํามันที่ใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพ
หรือเชื้อเพลิงสังเคราะห ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลว
ที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะหมาใชเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสาธารณชน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“น้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพ (Processed Used-oil)” หมายความวา น้ํามัน
ใชแลวที่ผานกระบวนการทางกายภาพหรือทางเคมี (Physical or Chemical Processes) เพื่อปรับคุณภาพ
ใหสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงได โดยในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางกายภาพหรือเคมีดังกลาว
ไมมีการนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวชนิดอื่น ๆ เชน ตัวทําละลาย สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว กากสี เปนตน
มาผสมกับน้ํามันใชแลวนั้น
“เชื้อเพลิงสังเคราะห (Synthetic Fuel)” หมายความวา น้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการผสมกับ
วัสดุที่ไมใชแลวชนิดตาง ๆ (Waste Blending) จนมีคุณภาพในการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงได
“เตาอุตสาหกรรม (Industrial Furnace)” หมายความวา เตาอุตสาหกรรมที่ใชในกระบวนการผลิต
ของโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๙ โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการถลุง
หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries) โรงงาน
ลําดับที่ ๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม รีด ดึง หรือผลิต
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โลหะในขั้นตน ซึ่งไมใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non-ferrous Metal Basic Industries) โรงงานลําดับที่ ๘๘
โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา และอุปกรณใหความรอน (Heating Device) ที่ใชใน
กระบวนการผลิตของโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๘ (๑) โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ ย วกั บ การทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ค อนกรี ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ค อนกรี ต ผสม ผลิ ต ภั ณ ฑ ยิ ป ซั ม หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ปูนปลาสเตอร ตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนหมายความถึง หมอไอน้ํา (Boiler) ในกระบวนการผลิตทั่วไป
ขอ ๒ อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงาน กรณีใชน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการ
ปรับคุณภาพ (Processed used-oil) และเชื้อเพลิงสังเคราะห (Synthetic fuel) เปนเชื้อเพลิงในเตา
อุตสาหกรรมตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ชนิดสารเจือปนในอากาศ
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ
ลําดับที่
๑
ฝุนละออง (Particulate Matter)
๒๔๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
๒
ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)
รวมไมเกิน ๘๕ สวนในลานสวน
และไฮโดรเจนฟลูออไรด (Hydrogen Fluoride)
๓
คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
๑๑๐ สวนในลานสวน
๔
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)
๘๐๐ สวนในลานสวน
๕
ออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด
๒๐๐ สวนในลานสวน
(Oxide of Nitrogen as NO2)
๖
ไดออกซินและหรือฟูแรน (Dioxins/Furans)
๐.๕๐ นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
ในรูปสมมูลยความเปนพิษ (TEQ)
๗
ปรอท (Mercury)
๐.๑๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
๘
โลหะหนักจําพวกพลวง (Antiminy) สารหนู (Arsenic) รวมไมเกิน ๐.๖๕ มิลลิกรัมตอ
แคดเมี่ยม (Cadmium) ซีลเี นี่ยม (Selenium) และ
ลูกบาศกเมตร
เทลลูเรียม (Tellurium)
๙
โลหะหนักจําพวกวาเนเดียม (Vanadium) โครเมี่ยม รวมไมเกิน ๑๓.๐ มิลลิกรัมตอ
(Chromium) โคบอลต (Cobalt) นิเกิล (Nickle)
ลูกบาศกเมตร
ทองแดง (Copper) ตะกั่ว (Lead) แมงกานีส
(Manganese) และดีบุก (Tin)
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ขอ ๓ อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานลําดับที่ ๕๙ โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับ
การถลุง หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
ที่มีกําลังการผลิตรวมตั้งแต ๑๐๐ ตันตอวันขึ้นไป และโรงงานลําดับที่ ๘๘ โรงงานผลิต สง หรือ
จําหนายพลังงานไฟฟา กรณีใชน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพ (Processed used-oil)
และเชื้อ เพลิง สั ง เคราะห (Synthetic fuel) เปน เชื้ อ เพลิง ในเตาอุ ตสาหกรรม นอกเหนื อ จากตอ งมี
คาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่กําหนดไวตามขอ ๒ แลว ตองมีคาปริมาณของฝุนละออง
ซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจนไมเกินที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๔๗
ขอ ๔ การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงงานกรณี
ใช น้ํ า มั น ใช แ ล ว ที่ ผ า นกระบวนการปรั บ คุ ณ ภาพ (Processed used-oil) และเชื้ อ เพลิ ง สั ง เคราะห
(Synthetic fuel) เปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม แตละชนิด ใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) ปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions from Stationary
Sources ที่ อ งค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (United States Environmental
Protection Agency : USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๒) ปริมาณไฮโดรเจนคลอไรด 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 ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๓) ปริมาณคารบอนมอนอกไซด ให ใช วิธี Determination of Carbon Monoxide Emissions
from Stationary Sources ที่ อ งค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (United States
Environmental Protection Agency : USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
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(๔) ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions
from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions
from Stationary Sources ที่ อ งค ก ารพิ ทัก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา (United States
Environmental Protection Agency : USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๕) ปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่ อ งค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๖) ปริมาณสารประกอบไดออกซิน/ฟูแรน ใหใชวิธี Determination of Polychlorinated
Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans Emissions from Stationary Sources
ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection
Agency: USEPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๗) ปริ ม าณโลหะหนั ก ให ใ ชวิ ธี Determination of Metals Emissions from Stationary
Sources ที่ อ งค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มแห ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (United States Environmental
Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ขอ ๕ การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
ปลองโรงงานแตละชนิด ใหรายงานผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือ ที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท
อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม
(% excess air) รอยละ ๕๐ หรือปริมาณออกซิเจน (% oxygen) ในอากาศเสียรอยละ ๗
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

