
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

จากท่อไอเสียของรถจกัรยานยนต์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ
รถจักรยานยนต์  ลงวันที่   ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์   
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์   
ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยน าประกาศทั้ง  ๓  ฉบับ  มารวมไว้ด้วยกันเพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกในการอ้างอิง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐาน  

ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์  ลงวันที่   
๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)   
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ
รถจักรยานยนต์  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)   
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ
รถจักรยานยนต์  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
“เครื่องมือ”  หมายความว่า  เครื่องที่ท างานด้วยระบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรด   

(Non-dispersive  Infrared,  NDIR)  ส าหรับใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔



จากท่อไอเสียที่มีช่วงการวัดสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔.๕  โดยปริมาตร  และวัดปริมาณความเข้มข้น 
ของก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียที่มีช่วงการวัดไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วน  (ppm)   
ของค่าเทียบเท่านอร์มัลเฮ็กเซน  (N-Hexane)  หรือเครื่องมือระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า 

“ทาง”  หมายความว่า  ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถจักรยานยนต์ใช้ในทาง 
ข้อ ๔ ให้ก าหนดมาตรฐานไอเสียจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่  

๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๔.๕  โดยปริมาตรที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
(๒) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน  ต้องไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
ข้อ ๕ ให้ก าหนดมาตรฐานไอเสียจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่  

๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๓.๕  โดยปริมาตรที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
(๒) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน  ต้องไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
ข้อ ๖ ให้ก าหนดมาตรฐานไอเสียจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่  

๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๒.๕  โดยปริมาตรที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
(๒) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน  ต้องไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 
ข้อ ๗ วิธีการตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย  

ของรถจักรยานยนต์ตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ให้ท าตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) ปรับเทียบ  (Calibrate)  เครื่องมือด้วยก๊าซมาตรฐาน  (Standard  Gas)  ตามคู่มือการใช้งาน

ของผู้ผลิตเครื่องมือ 
(๒) เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานตามปกติ 
(๓) ขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาให้สอดหัววัด  (Probe)  ของเครื่องมือเข้าไปในท่อไอเสีย 

ให้ลึกที่สุดตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องมือ 
ในกรณีที่ไม่สามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเข้าไปในท่อไอเสียได้  เพราะติดอุปกรณ์ระงับเสียง

ให้ใช้ท่อพิเศษต่อที่ปลายท่อไอเสียแล้วจึงสอดหัววัดของเครื่องมือเข้าไปในท่อพิเศษที่เสริมต่อจ าก 
ปลายท่อไอเสียนั้น 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) ให้อ่านค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน   
เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่  ในกรณีที่เครื่องมือแสดงผลไม่คงที่ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของค่าที่อ่านได้ระหว่าง
ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของการวัดครั้งนั้น 

(๕) ให้ปฏิบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดสองครั้ง 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔


