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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถยนตสามลอใชงาน
โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง สมควรแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
จากทอไอเสียรถยนตสามลอใชงาน
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 แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหส อดคล องกับ การโอนอํา นาจหนา ที่ข องสว นราชการ ใหเ ปน ไปตามพระราชบั ญญั ติป รับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล อ มแหงชาติ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคากาซคารบ อนมอนอกไซดแ ละกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตสามลอ ใชงาน
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนตสามลอใชงาน” หมายความวา รถยนตรับจางสามลอและรถยนตสามลอสวนบุคคล
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
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“รถยนตรับจางสามลอ” หมายความวา รถยนตรับจางสามลอบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
แบบใชเพลา
“รถยนตสามลอสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตนั่งสามลอสวนบุคคล หรือรถยนตบรรทุก
สามลอสวนบุคคล และตองมีขนาดกวางไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ยาวไมเกิน ๔ เมตร เครื่องยนตตองมีความจุ
กระบอกสูบรวมกันไมเกิน ๕๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
“เครื่องมือวัดกาซ” หมายความวา เครื่องที่ ทํางานดวยระบบนัน ดีสเปอรซีฟ อิน ฟราเรด
(Non - dispersive Infrared, NDIR) สําหรับใชวัดปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด
จากทอไอเสียที่มีชวงการวัดไมนอยกวารอยละ ๔.๕ โดยปริม าตรและวัดปริมาณความเขม ขนของ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียที่มีชวงการวัดไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ สวนในลานสวน (ppm) ของคาเทียบเทา
นอรมัลเฮ็กเซน (N-Hexane) หรือเครื่องวัดกาซระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทา
“ทาง” หมายความวา ทาง ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับรถยนตสามลอใชงานที่ใชในทาง
ขอ ๔ คาก าซคาร บอนมอนอกไซดจากทอ ไอเสีย ของรถยนตสามลอ ใช งานตอ งไม เกิ น
รอยละ ๔.๕ โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเครื่องมือวัดกาซ
ขอ ๕ คากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถยนตสามลอใชงานตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ สวน
ในลานสวนที่วัดไดดวยเครื่องมือวัดกาซ
ขอ ๖ วิธีการตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
ของรถยนตสามลอใชงาน ใหทําตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องมือวัดกาซดวยกาซมาตรฐาน (Standard Gas) ตามคูมือ
การใชงานของผูผลิตเครื่องมือวัดกาซเพื่อใหเครื่องมือวัดกาซอานคาไดถูกตอง
(๒) เดินเครื่องยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานปกติ
(๓) ขณะที่เครื่องยนตเดินเบาใหสอดหัววัด (Probe) ของเครื่องมือวัดกาซเขาไปในทอไอเสีย
ใหลึกที่สุดอยางนอยตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องมือวัดกาซ
ในกรณีที่ไมสามารถสอดหัววัดของเครื่องมือวัดกาซเขาไปในทอไอเสีย เนื่องจากติดอุปกรณ
ระงับเสียง ใหใชทอพิเศษตอปลายทอไอเสียแลวจึงสอดหัววัดของเครื่องมือวัดกาซเขาไปในทอพิเศษ
ที่ตอเสริมปลายทอไอเสีย เพื่อเปน การปองกัน อากาศภายนอกเขาไปเจือ จางไอเสียอัน จะทําใหผ ล
การตรวจวัดผิดพลาด
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(๔) ใหอานคาปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดแ ละกาซไฮโดรคารบอน
เมื่อเครื่องมือวัดกาซแสดงผลคงที่แลว ในกรณีที่เครื่องมือวัดกาซแสดงผลไมคงที่ ใหใชคาเฉลี่ยของ
คาที่อานไดระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสุดของการวัดครั้งนั้น
(๕) ใหปฏิบัติตาม (๓) และ (๔) ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดสองครั้ง
เปนเกณฑตัดสิน
ขอ ๗ การทําความสะอาดและเปลี่ยนไสกรองของเครื่องมือวัดกาซ ใหกระทําตามคูมือ
การใชงานของผูผลิตเครื่องมือวัดกาซ
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

