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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต
โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ประกอบกั บเปน การสมควรแกไขปรับปรุง คามาตรฐานกา ซ
คารบอนมอนอกไซดแ ละคากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต จึงสมควรแกไข
ปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซ
ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต
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
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
และมาตรา ๕๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั 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 ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
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(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต ลงวันที่ ๑๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถจักรยานยนต” หมายความวา รถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต
“เครื่องมือ” หมายความวา เครื่องที่ทํางานดวยระบบนันดีสเปอรซีฟอินฟราเรด (Non - dispersive
Infrared, NDIR) สําหรับใชวัดปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียที่มีชวง
การวัดสูงสุดไมนอยกวารอยละ ๔.๕ โดยปริมาตร และวัดปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอน
จากทอไอเสียที่มีชวงการวัดไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ สวนในลานสวน (ppm) ของคาเทียบเทานอรมัลเฮ็กเซน
(N-Hexane) หรือเครื่องมือระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทา
“ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับรถจักรยานยนตใชในทาง
ขอ ๔ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนกอนวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ไวดังตอไปนี้
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด ตองไมเกินรอยละ ๔.๕ โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน ตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๕ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนตั้งแต
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ไวดังตอไปนี้
(๑) กาซคารบอนมอนอกไซด ตองไมเกินรอยละ ๓.๕ โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน ตองไมเกิน ๒,๐๐๐ สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๖ วิธีการตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
ของรถจักรยานยนตตามขอ ๔ และขอ ๕ ใหทําตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องมือดวยกาซมาตรฐาน (Standard Gas) ตามคูมือการใชงาน
ของผูผลิตเครื่องมือ
(๒) เดินเครื่องยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานตามปกติ
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(๓) ขณะที่เครื่องยนตเดินเบาใหสอดหัววัด (Probe) ของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสียใหลึกที่สุด
ตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องมือ
ในกรณีที่ไมสามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสียได เพราะติดอุปกรณระงับเสียง
ใหใชทอพิเศษตอที่ปลายทอไอเสียแลวจึงสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอพิเศษที่เสริมตอจากปลายทอไอเสียนั้น
(๔) ให อ านค าปริ มาณความเข มข นของก าซคาร บอนมอนอกไซด และก าซไฮโดรคาร บอน
เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่ ในกรณีที่เครื่องมือแสดงผลไมคงที่ใหใชคาเฉลี่ยของคาที่อานไดระหวาง
คาสูงสุดและคาต่ําสุดของการวัดครั้งนั้น
(๕) ใหปฏิบัติตาม (๓) และ (๔) ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดสองครั้ง
เปนเกณฑตัดสิน
ขอ ๗ ใหทําความสะอาดและเปลี่ยนไสกรองของเครื่องมือตามคูมือการใชงานของผูผลิตเครื่องมือ
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

