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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“โรงงานปูนซีเมนต” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือ
ทอระบายอากาศของโรงงานไมวาผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม
ขอ ๓ อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนไมเกิน
ที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โรงงานปูนซีเมนต
ซึ่งมีการระบายอากาศเสีย
ออกจากหนวยการผลิต
ดังตอไปนี้
๑. หมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป
(grey cement kiln)
๒. หมอเผาปูนซีเมนตขาว
(white cement kiln)

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ฝุนละออง
ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจนใน
(มิลลิกรัมตอ (สวนในลานสวน)
รูปของ
ลูกบาศกเมตร)
ไนโตรเจนไดออกไซด
(สวนในลานสวน)
๑๒๐
๕๐
๕๐๐
๑๒๐

๕๐๐

๕๐๐
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โรงงานปูนซีเมนต
ซึ่งมีการระบายอากาศเสีย
ออกจากหนวยการผลิต
ดังตอไปนี้
๓. หมอเย็น (clinker cooler)
๔. หมอบดปูน
(clinker grinding mill)
๕. หมอบดถานหิน
(coal grinding mill)
๖. หนวยการผลิตอื่น ๆ
กรณีไมมกี ารเผาไหมเชื้อเพลิง
กรณีมกี ารเผาไหมเชื้อเพลิง
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ฝุนละออง
ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจนใน
(มิลลิกรัมตอ (สวนในลานสวน)
รูปของ
ลูกบาศกเมตร)
ไนโตรเจนไดออกไซด
(สวนในลานสวน)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๔๐๐
๓๒๐

-

-

๗๐๐

๔๐๐

ขอ ๔ การวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต ใหวัด
อากาศที่ระบายออกในขณะประกอบกิจการโรงงานและหนวยการผลิตตามขอ ๓ มีการทํางานปกติ
ขอ ๕ การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต
ใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละอองใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions
from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States
Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
(๒) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur
Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา
(๓) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซดใหใชวิธี
Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอม
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แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว
หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
ขอ ๖ การรายงานผลการตรวจวั ด คา ปริ ม าณของสารเจื อปนในอากาศ ให ร ายงานผล
ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับหมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป (grey cement kiln) และหมอเผาปูนซีเมนตขาว (white
cement kiln) ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕
องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (excess air)
รอยละ ๕๐ หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียรอยละ ๗
(๒) สําหรับหมอเย็น (clinker cooler) หมอบดปูน (clinker grinding mill) หมอบดถานหิน
(coal grinding mill) และหนวยการผลิตอื่น ๆ ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐
มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (dry basis) มีปริมาตรออกซิเจนใน
อากาศเสีย ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

