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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตั้ง และแบบหนังสือรับรองการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ และขอ ๗ ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตั้ง และแบบหนังสือรับรองการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ถัง” หมายความวา ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ขอ ๒ ถังที่จะนํามาติดตั้งตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ลิ้นบรรจุ (filling valve)
(๒) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve)
(๓) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
(๔) ลิ้นเปดปด (shut-off valve)
(๕) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge) เปนระบบ
ไฟฟาและมีหนาปดแสดงที่หองผูขับรถ
(๖) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๗) อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device)
(๘) อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้น ระยะไกลพรอมดวยลิ้น ปองกันการไหลเกิน (remotely
controlled service valve with excess flow valve)
ขอ ๓ การติดตั้งถังใหทําไดบริเวณใตทองรถ หรือภายในตัวถังรถ และตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หามติดตั้งไวในหองเครื่องยนต หรือสวนหนาของตัวถังรถ หรือดานหนาของเพลาลอหนา
และตองติดตั้งอยูหางจากสวนทายสุดของกันชนหลัง ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร
(๒) หามติดตั้งบนหลังคา หรือเหนือหองโดยสาร
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(๓) ตองวางถังในลักษณะที่สามารถมองเห็น แผน ปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับถังไดโดย
ไมตองรื้อถอนสวนประกอบใด ๆ ออก
(๔) ยึดถังหรือขาถังใหติดแนนกับตัวรถ ในกรณีที่ใชแถบโลหะรัด ตองมีวัสดุที่ยืดหยุนได
เชน สักหลาด หนัง ยาง พลาสติก เปนตน หุมหรือคั่นกลางเพื่อปองกันโลหะเสียดสีกัน และเมื่อรถ
สั่นสะเทือน ถังตองไมขยับเขยื้อน และตองติดตั้งถังตามคูมือที่ผูผลิตกําหนด
(๕) อุปกรณยึดถังตองทนตอแรงกระชากที่เกิดจากความเรงหรือความหนวงของรถ และเมื่อ
เกิดแรงดังกลาวถังยังตองยึดติดกับตัวรถอยางมั่นคงไมขยับเขยื้อน
(๖) หามเชื่อมหรือตอเติมถังกับสิ่งอื่นใด เวนแตเปนการเชื่อมมาจากโรงงานผูผลิต
กรณีมีเหตุจําเปนตองติดตั้งถังบริเวณอื่น นอกจากที่กําหนด จะกระทําไดเมื่อกรมการขนสง
ทางบกเห็นวามีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมในการใชงาน
ขอ ๔ ภายใตบังคับความในขอ ๒ การติดตั้งถังหลายใบในรถคันเดียวกัน ถาใชทอนํากาซ
รวมสําหรับบรรจุกาซ ถังแตละใบตองมีลิ้นเปดปดใหบรรจุกาซไดคราวละถัง และถาใชทอนํากาซรวม
ที่ตอจากถัง ไปยังเครื่องยนต ถังแตละใบตองมีลิ้นเปดปดใหจายกาซไดคราวละถังดวย
ขอ ๕ ภายใตบั งคับความในขอ ๓ การติดตั้ งถังใตท องรถ ตองปฏิ บัติตามหลักเกณฑ
การติดตั้งเพิ่มเติมดังนี้
(๑) จะมีเรือนกักกาซที่ติดตั้งบนถังหรือไมก็ได
(๒) สว นลา งสุด ของถั ง และเครื่ อ งอุ ป กรณ ที่ติ ด กั บถั ง ต องอยู สูง กวา ระยะต่ํ าสุ ด ของรถ
ไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และกรณีที่ติดตั้งถังดานหลังเพลาลอทายสุดของรถ สวนลางสุดของถัง
รวมทั้งเครื่องอุปกรณที่ติดกับถัง ตองอยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และอยู
สูงจากพื้นถนน ไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของระยะหางระหวางแกนของถังกับแกนของเพลาลอทายสุด
(๓) เครื่องอุปกรณที่ติดตั้งกับถังตองอยูหางจากตัวถังรถเพื่อปองกันมิใหเกิดการเสียดสีกนั
(๔) ติดแผนโลหะหนาพอสมควรสําหรับปองกันเศษหินที่กระเด็นจากการหมุนของลอรถ
ขอ ๖ การติ ด ตั้ ง ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ สํ า หรั บ การใช ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว
เปนเชื้อเพลิง ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ติดตั้งใหหางจากอุปกรณที่เป น แหลง ความรอน แหลงที่ เกิดประกายไฟ หรื อแหล ง
สารเคมี เชน ทอไอเสีย เปนตน ไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร เวนแตมีการปองกันเปนอยางดี
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(๒) ไมติดตั้งในตําแหนงที่อาจจะไดรับความเสียหายเนื่องจากการชํารุดของชิ้นสวนของรถ
ที่ทํางานในลักษณะเหวี่ยงหรือหมุน เชน สายพาน หรือเพลาขับ เปนตน
(๓) ไมใหสวนหนึ่งสวนใดพนออกนอกตัวถังรถ
ขอ ๗ การติ ด ตั้ ง เรื อ นกั ก ก า ซที่ มี ลั ก ษณะเป น ฝาครอบเครื่ อ งอุ ป กรณ ที่ ติ ด ตั้ ง บนถั ง
เรือนกักกาซนั้น ตองมีทอที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสมสําหรับระบายกาซที่รั่วซึมจากเครื่องอุปกรณ
ดังกลาวออกนอกตัวรถไดดี โดยปลายทอตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร
กรณีไมสามารถติดตั้งเรือนกักกาซที่มีลักษณะเปน ฝาครอบได ตองติดตั้งเรือนกักกาซแบบ
เปนกลองบรรจุถงั ที่มีลักษณะและหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตองทําดวยวัสดุไมติดไฟงาย และมีฝาปดแนน
(๒) มีชองทําดวยวัสดุใสใหสามารถมองเห็นเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังได
(๓) วางกลองบรรจุถังบนที่รองรับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถบรรจุกาซไดสะดวกและยึดกลอง
บรรจุถังใหติดแนนกับพื้นรถ
(๔) จุดต่ําสุดของกลองบรรจุถัง ตองมีทอที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสมสําหรับระบายกาซ
ที่รั่วซึมตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๘ การติดตั้งทอนํากาซ ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) สวนลางสุดของทอนํากาซตองอยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร
และในกรณี ที่ติดตั้งถังดานหลังเพลาลอทายสุดของรถ ส วนล างสุดของทอนํากาซที่ตอจากถั ง ต องอยู
สูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และตองอยูสูงจากพื้นถนนไมนอยกวา ๑ ใน ๖
ของระยะหางระหวางแกนของถังกับแกนเพลาลอทายสุด
(๒) ทอนํากาซตองมีความหนาและมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในที่เหมาะสมกับการทํางาน
ของลิ้ น ควบคุ ม การไหลและอั ต ราการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ อ งยนต แ ละสามารถทนความดั น ได
โดยปลอดภัย
(๓) ทอนํากาซตองไมถูกกระทบกระเทือน หรือเสียดสีกับสิ่งอื่นใด
(๔) ทอนํากาซสวนที่อยูภายในตัวถังรถตองเปนชิ้นสวนเดียวกันโดยไมมีการเชื่อมหรือตอ
(๕) ทอนํากาซที่ติดตั้งในตําแหนงซุมลอ หรือ ในตําแหนงที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหาย
จากการกระแทกของหินที่กระเด็นจากลอหรือใตทองรถ ตองมีอุปกรณปองกันความเสียหาย
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(๖) ทอนํากาซสวนที่อยูใตทองรถตองตอเขาในโครงคัสซี หรือสวนของตัวถังรถ ที่สามารถ
ปองกันการกระทบกระแทกจากภายนอกได และตองไมติดตั้งในตําแหนงที่ออกแบบไวสําหรับยกรถ
(๗) ทอนํากาซตองยึดแนนกับโครงคัสซีหรือสวนของตัวถังรถดวยตัวยึด โดยตัวยึดตองมี
ระยะหางกันไมเกินชวงละ ๕๐ เซนติเมตร
(๘) ทอนํากาซส วนที่ผานเขาไปในห องผูโดยสารหรือหอ งผูขับรถ ตองเดิน ในทอโลหะ
อีกชั้น หนึ่งสําหรับใหกาซระบายออกนอกตัวถังรถไดเมื่อมีกาซรั่ว และตองมีการปองกันการเสียดสี
ระหวางทอโลหะกับทอนํากาซเปนอยางดี
(๙) ขอตอตาง ๆ ตองเปนขอตอแบบเกลียว และวัสดุที่ใชตองเหมาะสมกับทอนํากาซ
ขอ ๙ การติดตั้งทอนํากาซสําหรับบรรจุกาซกรณีที่ติดตั้งถังภายในตัวถังรถ ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ทอนํากาซตองเปนทอแบบยืดหยุนหรือแบบคงตัวชนิดที่สามารถทนตอแรงสั่นสะเทือน
เนื่องจากการใชงานได มีขนาดเหมาะสม ทนความดันไดโดยปลอดภัย
(๒) ตอทอนํากาซกับลิ้นบรรจุที่ถังออกไปยังตัวรถดานใดดานหนึ่ง แตตองไมยื่น พนออก
นอกตัวรถ
(๓) ปลายทอนํากาซตองติดตั้งอุปกรณรับเติมกาซที่ยึดติดกับตัวรถอยางมั่นคง ในตําแหนง
ที่อากาศถายเทไดสะดวก และอยูหางจากประตูทางขึ้นลงพอสมควร
ขอ ๑๐ การติดตั้งระบบควบคุมการเปดปดกาซ ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ติดตั้งลิ้นควบคุมการเปดปดกาซในตําแหนงที่กาซจะไมพุงเขารถเมื่อเกิดกาซรั่วจากลิ้น
ควบคุมการเปดปดกาซไมวาจะรั่วจากทอทางเขาหรือทอทางออก
(๒) ลิ้นเปดปดกาซตองปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชน้ํามันเบนซิน
(๓) เมื่อเครื่องยนตดับ ลิ้นเปดปดกาซตองปดโดยอัตโนมัติ
(๔) ระบบไฟฟาที่ควบคุมการเปดปดกาซไปยังเครื่องยนต ตองมีฟวสปองกัน การลัดวงจร
และตองตอแยกออกจากระบบไฟฟาอื่น ๆ ในรถ
ขอ ๑๑ การติดตั้งอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ทอนํากาซที่ตอจากอุปกรณทําไอกาซและปรับความดัน กาซ ไปยังเครื่องผสมอากาศ
กั บ ก า ซ ต อ งเป น ท อ นํ า ก า ซแบบยื ด หยุ น ที่ ท นความดั น ได ไ ม น อ ยกว า ๑๐๐ กิ โ ลปาสกาล
และทนความดันแตกได ไมนอยกวา ๘๗๕ กิโลปาสกาล
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(๒) หามตอทอหรืออุปกรณอื่นใดเพื่อนําความรอนจากทอไอเสียไปยังอุปกรณทําไอกาซและ
ปรับความดันกาซ
(๓) ไมติดอุปกรณทําไอกาซและปรับความดัน กาซเขากับสวนใดสวนหนึ่งของเครื่องยนต
ระบบสงกําลัง หรือในหองโดยสาร
ขอ ๑๒ กรณีที่รถใชน้ํามัน เบนซินสลับกับกาซปโตรเลียมเหลว ลิ้นเปดปดน้ํามัน ตองปด
โดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชกาซ
ขอ ๑๓ เมื่ อ ผู ติ ด ตั้ ง ทํ า การติ ด ตั้ ง ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ ค รบถ ว นถู ก ต อ งแล ว
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ออกหนังสือรับรองการติดตั้งใหแกเจาของรถหรือผูครอบครองรถ
(๒) มอบเอกสารคําแนะนําการใชงานเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับการใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง โดยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ้นอายุการรับรองถังหรือภาชนะบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว และการนํารถเขาตรวจและทดสอบกอนใชรถ ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถทราบ
(๓) ตองจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณพรอมรายละเอียด
การติดตั้งของรถที่ไดเขารับบริการไวที่สถานติดตั้งใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนสง
ทางบก เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป
ขอ ๑๔ หนังสือรับรองการติดตั้งใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยรัตน สงวนชื่อ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

เลขที่………………….
หนังสือรับรองการติดตัง้ สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชือ้ เพลิง
ออกใหโดย...............................(ผูติดตั้ง)...................................................................................................................
ที่อยู...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ไดรับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่..........................ตั้งแตวันที่............................ถึงวันที่...................................
ขาพเจาขอรับรองวารถหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขประจํารถ................................................
จังหวัด…………………………ชนิด...............................................หมายเลขตัวรถ................................................
หมายเลขเครื่องยนต..........................................................ไดรับการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใช
กาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว เมื่อวันที่.........................................และไมมกี าร
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถ โดยมีรายละเอียดการติดตั้งแนบทายหนังสือรับรองนี้
ใหไว ณ วันที่.....................................................
ลงชื่อ (ผูไดรับความเห็นชอบ หรือผูรับมอบอํานาจ) ผูติดตัง้
(
)
หมายเหตุ
๑. ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถเก็บรักษาหนังสือรับรองฉบับนี้ไว เพื่อใชแสดงใหกับผูตรวจและทดสอบเมื่อเขารับ
การตรวจและทดสอบทุกครั้ง และเมื่อมาดําเนินการแจงเปลี่ยนแปลงการใชชนิดเชื้อเพลิง ณ กรมการขนสงทางบก
๒. ถาทําการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุ กาซปโตรเลียมเหลว ลิ้นบรรจุ ลิ้นระบายความดัน ลิ้นกันกลั บ
ลิ้นเปดปด อุปกรณวัดระดั บกาซของเหลว อุปกรณป องกันการบรรจุเกิน อุ ปกรณระบายความดัน อุป กรณควบคุมการเปดปดลิ้ น
ระยะไกล ลิ้นปองกันการไหลเกิน และอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ ใหทําการตรวจและทดสอบใหมทุกครั้ง

