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ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
วาดวย  กําหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ตองติดต้ังเคร่ืองมือหรือ 
เคร่ืองอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๓  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๑๐  (๔)  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  พ .ศ.   ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  ในการประชุม  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในขอบังคับนี้ 

“โรงงาน”  หมายความวา  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาทุกขนาดลําดับที่  ๘๘  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือโรงงาน 

ในลําดับอื่น ๆ  ที่มีแหลงกําเนิดมลพิษในทํานองเดียวกัน   

“เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ”  

หมายความวา  เคร่ืองตรวจวัดความเขมขนของมลพิษทางอากาศจากปลองที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ทางอากาศแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง  (Continuous  Emission  Monitoring  Systems : CEMS)  ประกอบดวย  

สวนสําคัญ  ๓  สวน  คือ   

(๑) สวนการเก็บและสงตัวอยาง  (Sampling  interface/Sampling  delivery  system)   

(๒) สวนการวิเคราะห  (Analyzer)   

(๓) สวนการจัดการขอมูล  (Data  acquisition  system) 
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ขอ ๒ โรงงานตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ตองติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ 
เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ  ดังนี้ 

ขนาดของหนวยการผลิต ประเภทโรงงาน 

คาตาง ๆ  ของเครือ่งมือหรือ 

เครือ่งอุปกรณพิเศษท่ีตอง 

ตรวจวัด 

หมายเหตุ 

หนวยผลิตพลังงานไฟฟา 

ท่ีมีกําลังการผลิตทุกขนาด 

โรงงานลําดับท่ี  ๘๘  ตาม

กฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๑๗  

(พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือโรงงานในลําดับอื่น ๆ   

ท่ีมีแหลงกําเนิดมลพิษ 

ในทํานองเดียวกนั   

 

ความทึบแสงหรอืฝุนละออง  

กาซซลัเฟอรไดออกไซด  

(SO2)  ออกไซดของ

ไนโตรเจน  (NOx)   

กาซออกซเิจน  (O2) 

๑)  หากเชื้อเพลิงไมมี

กํามะถันไมตองตรวจวัด  

SO2 

๒)  หากเชื้อเพลิงเปน

กาซธรรมชาตไิมตอง

ตรวจวัด  SO2  และความ

ทึบแสงหรอืฝุนละออง   

คาตาง ๆ  ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษที่ตองตรวจวัดมีหนวยวัด  ดังนี้ 
คาตาง ๆ  ของเครือ่งมือหรือเครือ่งอุปกรณท่ีตองตรวจวัด หนวยวัด 

ความทึบแสง  (Opacity) รอยละ  (%) 

ฝุนละออง  (Particulate) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  (mg/m3) 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด  (Sulfur  dioxide:  SO2) สวนในลานสวน  (ppm) 

ออกไซดของไนโตรเจน  (Oxides  of  nitrogen:  NOx)   

       วัดในรูปไนโตรเจนไดออกไซด 

สวนในลานสวน  (ppm) 

กาซออกซเิจน  (Oxygen:  O2) รอยละโดยปริมาณ  (%  by  volume) 

ขอ ๓ ขอกําหนดเกี่ยวกับการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ  ตลอดจนคาตาง ๆ  ที่ตรวจวัดวิเคราะหใหใชวิธีที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม  
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  กําหนดไว  
หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเห็นชอบ 
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ในการตรวจวัดความเขมขนของมลพิษทางอากาศจากปลองที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ

อยางตอเนื่องแบบแบงคาบเวลา  (Time  Sharing)  สามารถใชเคร่ืองตรวจวัดความเขมขนของมลพิษ 

ทางอากาศชุดเดียวกันสําหรับปลองที่มากกวา  ๑  ปลองแตไมเกิน  ๓  ปลอง  ทั้งนี้  คุณภาพอากาศ 

ที่ระบายออกจากปลองเหลานั้นตองมีคุณสมบัติและสภาวะที่คลายคลึงกัน  เชน  กระบวนการผลิต

ใกลเคียงกัน  ใชเชื้อเพลิงประเภทเดียวกัน  คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศใกลเคียงกัน 

ขอ ๔ คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณที่สอดคลองกับการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง  (CEMS)   

คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณที่สอดคลองกับการเชื่อมโยงระบบ  CEMS  เปนดังนี้ 

(๑) มี  Modem  ที่ใชในการเชื่อมโยงขอมูลอยางนอย  ๑  ชุด  หรือมีชองทางการสื่อสาร 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  Internet  ที่สามารถเชื่อมโยงไดตลอดเวลา 

(๒) มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อคาที่วัดไดเกินกวาคาที่กําหนด  และตองสงขอมูลใหกับศูนย 

รับขอมูลของสํานักงานนคิมอุตสาหกรรม  หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดไดทันที 

(๓) สามารถสงขอมูลปจจุบันอยางตอเนื่องใหกับศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม  

หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดได 

(๔) สามารถเก็บขอมูล  (History)  ไดอยางนอย  ๓๐  วัน  และสามารถสงขอมูลดังกลาวใหกับ

ศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอตุสาหกรรม  หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนดได

เมื่อมีการรองขอ 

ทั้งนี้  ผูประกอบกิจการโรงงานตองรับผิดชอบคาใชจายในการติดต้ังอุปกรณรับขอมูลและ

คาใชจายในการดําเนินงาน  (Operate)  ใหแกศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม  หรือที่การ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 

ขอ ๕ การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง  

(CEMS)   

การเชื่อมโยงระบบ  CEMS  ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้   

เมื่อโรงงานไดติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอง

แบบอัตโนมัติอยางตอเนื่องแลว  โรงงานจะตองแจงขอมูลดังตอไปนี้  ตอศูนยรับขอมูลของสํานักงาน

นิคมอุตสาหกรรม  หรือที่การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 
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(๑) ชื่อและทะเบียนโรงงาน 

(๒) รายละเอียดปลองและเครื่องมืออุปกรณที่ติดต้ัง 

(๓) คาที่ทําการตรวจวัด  (Parameters) 

(๔) รายละเอียดเคร่ืองมือและอุปกรณสงสัญญาณ 

(๕) หมายเลขโทรศัพทของโรงงานที่ใชเชื่อมตอกับระบบเชื่อมโยงของศูนยรับขอมูลของ

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม  หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด 

(๖) ชื่อผูประสานงานและหมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เมื่อศนูยรับขอมูลพรอมสําหรับการเชื่อมโยงระบบแลว  โรงงานจะตองทําการทดสอบระบบ

และสงขอมูลใหศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม   หรือที่การนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทยกําหนดทันที 

ขอ ๖ การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองที่ เปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ทางอากาศ  ใหรายงานผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  

ที่สภาวะแหง  (Dry  basis)  โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกิน  (Excess  air)  รอยละ  ๕๐  หรือมีปริมาตร

ออกซิเจนสวนเกิน  (Excess  Oxygen)  รอยละ  ๗  และรายงานเปนคาเฉลี่ยทุก ๆ  ๑  ชั่วโมงอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  โดยที่การรายงานผลการตรวจวัดตองมีขอมูลเกินกวารอยละ  ๘๐  ของชวงเวลา

ทั้งหมดในแตละวัน  (๐.๐๐  น. - ๒๔.๐๐  น.)  หากมีเหตุขัดของไมวากรณีใด ๆ  และไมสามารถรายงาน

ผลการตรวจวัดได  หรือมีขอมูลนอยกวารอยละ  ๘๐  ในวันนั้น ๆ  ใหรายงานสาเหตุและการแกไข

ปญหามายังศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม  หรือที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กําหนดภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปโดยไมเวนวันหยุดราชการ 

การสงรายงานผลการตรวจวัดใหสงมายังศูนยรับขอมูลของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ  

ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําหนด  โดยผานระบบสื่อสารผานดาวเทียมหรือระบบ

เครือขายโทรศัพทหรือระบบส่ือสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet) 

ขอ ๗ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับโรงงานที่ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกแหง   

ขอ ๘ โรงงานที่ไดรับใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการโรงงานหลังวันที่ขอบังคับนี้  

มีผลบังคับใชใหติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ  

ใหแลวเสร็จกอนแจงเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน  ในกรณีโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตใหใชที่ ดิน 
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และประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใชใหติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ

พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติใหแลวเสร็จภายใน  ๑  ป   

ทั้งนี้  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ประสาน  ตันประเสริฐ 

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 


