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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๒๘  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ได
กําหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  
ที่  ๗๑/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในคราวการ
ประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของขอ  ๒  ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ลงวันที่   
๑๗  เมษายน  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓)  คาเฉลี่ยของกาซโอโซนในเวลา  ๑  ชั่วโมง  จะตองไมเกิน  ๐.๑๐  สวนในลานสวน  
หรือไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และในเวลา  ๘  ชั่วโมง  จะตองไมเกิน  ๐.๐๗  สวน 
ในลานสวน  หรือไมเกิน  ๐.๑๔  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ลงวันที่  ๑๗  เมษายน  
๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  การวัดหาคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดหรือกาซโอโซน  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การวัดหาคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  ใหใชเคร่ืองวัดระบบ

เคมีลูมิเนสเซน  หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพษิใหความเห็นชอบ  และ 
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(๒) การวัดหาคาเฉลี่ยของกาซโอโซนในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือในเวลา  ๘  ชั่วโมง  ใหใช
เคร่ืองวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน  หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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