
หนา   ๑๔ 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหโรงงานปนูซีเมนตทีใ่ชของเสียเปนเชือ้เพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต 
เปนแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

 
 

เพื่อกําหนดใหโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
พ.ศ .  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต”  หมายความวา  

โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนตทุกขนาดตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ใชของเสียเปน
เชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  โดยของเสียที่ใชตองมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปน
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และ/หรือของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายไมเกิน
รอยละส่ีสิบ  โดยใหคํานวณจาก 

(๑) คาพลังงานความรอนที่ไดจากเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายและ/หรือ
ของเสียเคมีวัตถุที่นํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง  เทียบกับคาพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิง
ทั้งหมด  และ  

(๒) น้ําหนักของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย  และ/หรือของเสียเคมีวัตถุที่
นํามาใชทดแทนวัตถุดิบ  เทียบกับน้ําหนักของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด 

“ของเสีย”  หมายความวา  
(๑) ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่เปน  และ/หรือไมเปนอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตไมรวมถึงเศษพืช  สัตว  หรือไม 
(๒) ของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  
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ขอ ๒ ใหโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิตเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานปูนซีเมนตที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือ
เปนวัตถุดิบในการผลิตปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียให
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนตที่ใช 
ของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต  แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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