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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
จากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน
โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการ โดยให มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับเปนการสมควรแกไขปรับปรุงคามาตรฐาน
กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน จึงสมควร
แกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐาน
คากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน
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
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ยกเลิกประกาศกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ฉบั บที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
รถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต” หมายความวา รถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน แตไมรวมถึง
รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอร รถยนตสามลอสวนบุคคล รถยนตรับจางสามลอ และ
รถใชงานเกษตรกรรม
“เครื่องยนตแกสโซลีน” หมายความวา เครื่องยนตชนิดเผาไหมภายใน ที่มีการจุดระเบิดดวยประกายไฟ
จากหัวเทียน
“เครื่องมือ” หมายความวา เครื่องวัดระบบนันดีสเปอรซีฟ อินฟราเรด (Non - dispersive Infrared,
NDIR) สําหรับใชวัดปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสีย ที่มีชวงการวัด
ไมนอยกวารอยละ ๔.๕ โดยปริมาตร และเครื่องวัดปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
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ที่มีชวงการวัดไมนอยกวา ๖๐๐ สวนในลานสวน (ppm) ของคาเทียบเทานอรมัล เฮ็กเซน (N – Hexane)
หรือเครื่องวัดระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทา
“ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับรถยนตที่ใชในทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ขอ ๔ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนตนั่งลักษณะเกงไมเกิน ๗ คน ที่
จดทะเบียนกอนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ไมวารถยนตดังกลาวจะจดทะเบียนเปนรถยนตประเภทใดไว
ดังตอไปนี้
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ ๔.๕ ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน ๖๐๐ สวนในลานสวน ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๕ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนตนั่งลักษณะเกงไมเกิน ๗ คน
ที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ไมวารถยนตดังกลาวจะจดทะเบียนเปนรถยนตประเภทใด
ไวดังตอไปนี้
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ ๑.๕ ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอนไมเกิน ๒๐๐ สวนในลานสวน ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๖ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนตประเภทอื่น นอกจากรถยนตตาม
ขอ ๔ และ ขอ ๕ ที่จดทะเบียนกอนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ไวดังตอไปนี้
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ ๔.๕ ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน ๖๐๐ สวนในลานสวน ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๗ ให กํ า หนดมาตรฐานไอเสี ย จากท อ ไอเสี ย รถยนต ที่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง แต วั น ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๐ ไมวารถยนตดังกลาวจะจดทะเบียนเปนรถยนตประเภทใด ไวดังตอไปนี้
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ ๐.๕ ที่วัดไดดวยเครื่องมือ
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน ๑๐๐ สวนในลานสวน ที่วดั ไดดวยเครื่องมือ
ขอ ๘ วิธีการตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
รถยนต ตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ ใหทําตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องมือดวยกาซมาตรฐาน (Standard Gas) ตามคูมือการใชงาน
ของผูผลิตเครื่องมือ
(๒) เดินเครื่องยนตของรถยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานปกติ
(๓) ขณะที่เครื่องยนตเดินเบา ใหสอดหัววัด (Probe) ของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสียใหลึก
ที่สุดตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องมือ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๙ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่ไมสามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสีย เพราะติดอุปกรณระงับเสียง
ใหใชทอพิเศษตอปลายทอไอเสีย แลวจึงสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอพิเศษที่ตอเสริมจากปลาย
ทอไอเสียนั้น
(๔) ใหอานคาปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไฮโดรคารบอน
เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่ ในกรณีที่เครื่องมือแสดงผลไมคงที่ใหใชคาเฉลี่ยของคาที่อานไดระหวาง
คาสูงสุดและคาต่ําสุดของการวัดครั้งนั้น
(๕) ใหปฏิบัติตาม (๓) และ (๔) ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดทั้งสองครั้ง
เปนเกณฑตัดสิน
ขอ ๙ ใหทําความสะอาดและเปลี่ยนไสกรองของเครื่องมือ ตามคูมือการใชงานของ
ผูผลิตเครื่องมือนั้น ๆ
ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

