เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง
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๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
โดยที่เ ปน การสมควรปรับ ปรุ งการกํา หนดมาตรฐานควบคุม การปลอยทิ้ง อากาศเสีย จาก
เตาเผามูลฝอย
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 ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล อ มแหงชาติ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะใส อาหาร เถา มู ลสั ตว ซากสั ตว หรื อสิ่ง อื่น ใดที่เ ก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสัต ว
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เตาเผามูลฝอย” หมายความถึง
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใ หกอสรางภายหลังวัน ที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
“สภาวะแหง” หมายความวา สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย
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ขอ ๓ ประกาศนี้ ไมใ ชบังคั บกับเตาเผามูลฝอยที่ใ ชเพื่อกํ าจัดมูลฝอยที่เปน วัต ถุอัน ตราย
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เปน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเกาไว ดังตอไปนี้
เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต ๑ ตัน
แตไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๔๐๐

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา
๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๑๒๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๓๐

ไมเกิน ๓๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๒๕๐

ไมเกิน ๑๘๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๑๓๖

ไมเกิน ๒๕

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๐๕

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
นาโนกรัมตอลูกบาศก
เมตรคํานวณผลในรูปของ
หนวยความเขมขน
เทียบเคียงความเปนพิษตอ
มนุษย
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)
รอยละ

ไมเกิน ๑.๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๒๐

ไมเกิน ๑๐

สารมลพิษ

หนวย

๑. ปริมาณฝุนละออง
(TSP)
๒. กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)
๓. กาซออกไซด
ของไนโตรเจน
(NOx as NO2)
๔. กาซไฮโดรเจน
คลอไรด (HCl)
๕. สารปรอท (Hg)
๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)
๗. สารตะกั่ว (Pb)
๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

๙. คาความทึบแสง
(Opacity)
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ขอ ๕ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม และเตาเผา
มูลฝอยเกาเฉพาะสวนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับไว ดังตอไปนี้
เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต ๑ ตัน
แตไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๓๒๐

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผา
ไหมในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา
๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๗๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๓๐

ไมเกิน ๓๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๒๕๐

ไมเกิน ๑๘๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๘๐

ไมเกิน ๒๕

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๐๕

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
คํานวณผลในรูปของหนวย
ความเขมขนเทียบเคียง
ความเปนพิษตอมนุษย
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)
รอยละ

ไมเกิน ๑.๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๐.๑

ไมเกิน ๑๐

ไมเกิน ๑๐

สารมลพิษ

หนวย

๑. ปริมาณฝุนละออง
(TSP)
๒. กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)
๓. กาซออกไซด
ของไนโตรเจน
(NOx as NO2)
๔. กาซไฮโดรเจน
คลอไรด (HCl)
๕. สารปรอท (Hg)
๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)
๗. สารตะกั่ว (Pb)
๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

๙. คาความทึบแสง
(Opacity)

ขอ ๖ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย ใหคํานวณผล
ที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง
(Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (O2) รอยละ ๗
ขอ ๗ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย ใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Matter Emissions from
Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีตรวจวัดอื่น
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

(๒) การตรวจวั ด ก าซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ให ใ ชวิ ธี Determination of Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfur Acid Mist and Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๓) การตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน ใหใชวิธี Determination of Nitrogen Oxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๔) การตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Chloride
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๕) การตรวจวัดสารปรอท สารแคดเมี่ยม และ สารตะกั่ว ใหใ ชวิธี Determination of
Metals Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๖) การตรวจวัดสารประกอบไดออกซิน ใหใชวิธี Determination of Polychlorinated Dibenzofurans
from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธี
ตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๗) การตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใชวิธีตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
ทั้งนี้แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้ง ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

