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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
และโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
พ.ศ. 2564

โดยที่เป็น การสมควรกาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้แตกต่างจาก
ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศจากโรงงานทั่วไปหรือโรงงานผลิตเหล็กประเภทอื่น เพื่อประโยชน์
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงหรือระบบ
ขจัดมลพิษอากาศใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนารูปแบบการผลิตหรือกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและเพื่อให้ได้คุณภาพเหล็กดีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
อาศัยอานาจตามความในข้อ 16 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง โรงงานผลิตเหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลม
หรือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง หรือครีบ ซึ่งอาจนาไปใช้เสริมคอนกรีตสาหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้
“โรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง โรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็ก
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเหล็กแท่งเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีภาคตัดขวาง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีด้านยาวไม่เกิน 1.25 เท่าของด้านกว้าง โดยมีความยาวด้าน 50 มิลลิเมตร
ถึง 150 มิลลิเมตร
ข้อ 2 อากาศที่ระบายออกจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
และโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
แต่ละชนิดไม่เกินตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 500 ส่วนในล้านส่วน
(3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคานวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of
Nitrogen as Nitrogen Dioxide) 180 ส่วนในล้านส่วน
ข้อ 3 การตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศแต่ละชนิดที่ระบายออกนอกโรงงาน
ผลิตเหล็กตามข้อ 2 ให้ใช้วิธี ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองให้ใช้วธิ ี Determination of Particulate Matter Emission
from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States
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Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กาหนดไว้ หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) การตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of Sulfur Dioxide
Emission from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide
Emission from Stationary Sources ที่ อ งค์ ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กาหนดไว้ หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) การตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ให้ใช้วิธี
Determination of Nitrogen Oxide Emission from Stationary Sources ที่ อ งค์ ก ารพิ ทั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศสหรัฐอเมริก า (United States Environmental Protection Agency :
U.S. EPA) กาหนดไว้ หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 การตรวจวัดค่า ปริมาณของสารเจือปนในอากาศจากเตาหลอม (Furnace) เตาอบ
(Reheat Furnace/Annealing Process) และหม้อน้า (Boiler) ให้คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ
หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง ( Dry Basis) และ
มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7
การตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศจากเตาหลอมประเภท Electric Furnace
และกระบวนการที่ไม่มีการเผาไหม้ ให้คานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท
อุ ณหภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส ที่ สภาวะแห้ ง (Dry Basis) และมี ปริ มาตรออกซิ เจนในอากาศเสี ย
ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด
ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

