
ปร
เร่ือง กํ าหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอ

อาศยัอํ านาจตามความในขอ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนพ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอ
ราชอาณาจกัรไทย บัญญัติใหกระทํ าไดโดยอ
อุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระ
ทีร่ะบายออกจากโรงงานผลติ สง หรือจํ าหน
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ขอ 2 ในประกาศนี้
“โรงไฟฟาเกา ที่ใชถานหิน

ผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟาที่ไดรับใ
ที ่88 กอนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาใหม ที่ใชถานห
ผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟาที่ไดรับใ
ที ่88 ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539

“โรงไฟฟาเดิม” หมายความ
ดังรายชื่อตอไปนี้

(1) โรงไฟฟาบางปะกง
(2) โรงไฟฟาพระนครใต
(3) โรงไฟฟาพระนครเหน
(4) โรงไฟฟาสุราษฎรธาน
(5) โรงไฟฟาลานกระบือ
(6) โรงไฟฟากังหันกาซหน
(7) โรงไฟฟาวังนอย
(8) โรงไฟฟาพลังความรอ
(9) โรงไฟฟาแมเมาะ
ะกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟา

พ.ศ. 2547

 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
ระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิ
บกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
าศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กํ าหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ออกตาม
และใหใชประกาศนี้แทน

 หรือนํ้ ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงาน
บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลํ าดับ

ิน หรือนํ้ ามัน หรือกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงาน
บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานลํ าดับ

วา โรงงานผลิต สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟาซึ่งมีอยูเดิม

ือ
ี

องจอก

นรวมนํ้ าพอง
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ทัง้นี้ โรงไฟฟาทั้ง 9 รายขางตน หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผลตอกรรมวิธีการผลิตและ
เชือ้เพลิงที่ใช ใหถือวาสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดของโรงไฟฟาใหม

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิต
จากการเกษตร การปศุสัตวและการทํ าปาไม ไดแก ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนและใบออย ใยปาลม
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชวีภาพ กากตะกอนหรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน

“โรงไฟฟาเกา ทีใ่ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจํ าหนาย
พลังงานไฟฟาทีใ่ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยาย
โรงงานลํ าดับที่ 88 กอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

“โรงไฟฟาใหม ทีใ่ชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง” หมายความวา โรงงานผลิต สง หรือจํ าหนาย
พลังงานไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง ซ่ึงไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยาย
โรงงานลํ าดับที่ 88 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขอ 3 อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานผลติ สง หรือจํ าหนายพลังงานไฟฟา ตองมีคา
ปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกนิที่กํ าหนดไว ดังตอไปนี้

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา ซัลเฟอรไดออกไซด
(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

1. โรงไฟฟาเกา
 1.1 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด
        ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
 1.2 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด
        ที่ใชนํ้ ามันเปนเชื้อเพลิง
 1.3 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด
        ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
 1.4 โรงไฟฟาเกาทุกขนาด
        ที่ใชเช้ือเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง

700

950

60

60

400

200

200

200

320

240

60

320

2. โรงไฟฟาใหม
 2.1 โรงไฟฟาใหม
        ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
       (1) ที่มีกํ าลังผลิตไมเกิน 300
             เมกะวัตต
       (2) ที่มีกํ าลังผลิตเกิน 300
             เมกะวัตต แตไมเกิน 500 เมกะวัตต
       (3) ที่มีกํ าลังผลิตเกิน 500 เมกะวัตต

640

450

320

350

350

350

120

120

120
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา ซัลเฟอรไดออกไซด
(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

2. โรงไฟฟาใหม
 2.2 โรงไฟฟาใหม
        ที่ใชนํ้ ามันเปนเชื้อเพลิง
        (1) ที่มีกํ าลังผลิตไมเกิน 300
              เมกะวัตต
        (2) ที่มีกํ าลังผลิตเกิน 300
             เมกะวัตต แตไมเกิน 500 เมกะวัตต
        (3) ที่มีกํ าลังผลิตเกิน 500 เมกะวัตต
 2.3 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใช
       กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

   2.4 โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใช
  เช้ือเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิง

640

450

320
20

60

180

180

180
120

200

120

120

120
60

120

3. โรงไฟฟาเดิม
 3.1 โรงไฟฟาบางปะกง
       (1) หนวยการผลิตที่ 1-4
              (พลังความรอน)
        (2) หนวยการผลิตที่ 1 และ 2
              (พลังความรอนรวม)
        (3) หนวยการผลิตที่ 3 และ 4
              (พลังความรอนรวม)

320

60

60

200

450

230

120

60

60

 3.2 โรงไฟฟาพระนครใต
        (1) หนวยการผลิตไฟฟา
              (พลังความรอน)
        (2) หนวยการผลิตที่ 1
              (พลังความรอนรวม)
        (3) หนวยการผลิตที่ 2

          (พลังความรอนรวม)

320

60

60

180

250

175

120

60

60

 3.3 โรงไฟฟาพระนครเหนือ 500 180 150
 3.4 โรงไฟฟาสุราษฎรธานี
       (1) หนวยการผลิตไฟฟา
             (กังหันกาซ)

   (2) หนวยการผลิตไฟฟา
         (พลังความรอนรวม)

60

20

230

120

60

60
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา ซัลเฟอรไดออกไซด
(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน
ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด

(สวนในลานสวน)

ฝุนละออง
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

 3.5 โรงไฟฟาลานกระบือ 60 250 60
 3.6 โรงไฟฟากังหันกาซหนองจอก 60 230 60
 3.7 โรงไฟฟาวังนอย 60 175 60
 3.8 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมนํ้ าพอง 60 250 60
 3.9 โรงไฟฟาแมเมาะ
       (1) หนวยการผลิตที่ 1-3

   (2) หนวยการผลิตที่ 4-13
1,300
320

500
500

180
180

ขอ 4 กรณโีรงไฟฟาใชถานหิน นํ้ ามัน กาซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล เปนเชื้อเพลิงรวมกัน
ตัง้แต 2 ประเภทขึ้นไป  อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงไฟฟาตองมคีาปริมาณของสารเจือปนในอากาศไม
เกนิคาที่คํ านวณโดยสูตรการคํ านวณ ดังตอไปนี้

คาปริมาณของสารเจือปนตองไมเกิน AW + BX + CY + DZ

โดยที่ A หมายถงึ คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชถานหินเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว
B หมายถงึ คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชนํ้ ามันเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว
C หมายถึง คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว
D หมายถงึ คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศเมื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว
W หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทีไ่ดจากเชื้อเพลิงประเภทถานหิน
X หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทีไ่ดจากเชื้อเพลิงประเภทนํ้ ามัน
Y หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทีไ่ดจากเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติ
Z หมายถึง คาสัดสวนความรอน (Heat Input) ทีไ่ดจากเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล

ขอ 5 การวดัคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟา ใหวัดอากาศที่ระบาย
ออกจากปลองในขณะประกอบกิจการโรงงาน

ขอ 6 การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟา ใหใชวิธี
ดังตอไปนี้

(1) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดใหใชวิธี 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

(2) การตรวจวดัคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซดใหใชวิธี
Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่งคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
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ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: U.S. EPA) ก ําหนดไว หรือวิธีอ่ืน
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

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

ขอ 7 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ใหรายงานผล
ทีค่วามดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis)
โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (% excess air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน
(% oxygen) รอยละ 7

ขอ 8 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศในแตละหนวยการผลิตของ
โรงไฟฟา  กรณทีีเ่ปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ ที่มีปลองระบายสาร
เจอืปนในอากาศออกจากแตละหนวยการผลิตของโรงไฟฟา มากกวา 1 ปลอง ใหรายงานผลเปนคาเฉลี่ยปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศซึ่งคํ านวณโดยสูตรการคํ านวณ ดังตอไปนี้

โดยที่ Qi หม

Ci หม

n  หม

 i หม

ทัง้นี ้

  

ประกาศในราชกิจจาน

1∑ =

n

i
QiCi
ายถึง อัตราการไหลของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองที่ i ของแตละหนวย
การผลิตของโรงไฟฟา ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ
(ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง)

ายถึง คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองที่ i ของแตละหนวยการ
ผลิตของโรงไฟฟา ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ  กรณี
สารเจือปนเปนกาซซัลเฟอรไดออกไซด หรือเปนออกไซดของไนโตรเจน (สวนใน
ลานสวน) หรือเปนฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

ายถึง จํ านวนปลองระบายสารเจือปนในอากาศออกจากแตละหนวยการผลิตของโรงไฟฟา
     ประเภทพลังความรอน พลังความรอนรวม หรือกังหันกาซ

ายถึง  1, 2, 3, ... n

ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่  28  กนัยายน พ.ศ. 2547

                 (นายพินิจ จารุสมบัติ)
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๓ง  วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

คาเฉลี่ยปริมาณของสารเจือปนในอากาศ =  
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