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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ และขอ ๙ ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรอง
การตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใ ชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“การตรวจและทดสอบการติดตั้ง” หมายความวา การตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ
และการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
“การตรวจและทดสอบถั ง ” หมายความว า การตรวจและทดสอบถั ง หรื อ ภาชนะบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
“ผูตรวจและทดสอบ” ไดแก
(๑) “ผู ต รวจและทดสอบการติ ด ตั้ ง ” หมายความว า ผู ต รวจและทดสอบการติดตั้งและ
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
(๒) “ผูตรวจและทดสอบถัง” หมายความวา ผูซึ่งทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวที่ติดตั้งในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
ขอ ๒ การตรวจและทดสอบการติดตั้ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐาน
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกํา หนด รวมทั้ งรายละเอี ย ดตา ง ๆ ตอ งตรงตามหนัง สื อรั บ รองการติ ดตั้ ง ส วนควบและ
เครื่องอุปกรณ
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(๒) ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการติ ด ตั้ ง ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ ใ ห เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการติดตั้ง ตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
(๓) ตรวจพินิจภายนอกถังซึ่งตองไมปรากฏขอบกพรองอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ถังถูกไฟไหม
(ข) มีหลุมบอโดดเดี่ยวลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
(ค) มีรอยผุกรอ นเปนแนวยาวตั้งแต ๗๕ มิลลิเมตรขึ้น ไป และลึกเกิน รอยละ ๒๕
ของความหนาผนังถังเดิม หรือมีรอยผุกรอนเปนแนวยาวนอยกวา ๗๕ มิลลิเมตร และลึกเกินรอยละ ๕๐
ของความหนาผนังถังเดิม
(ง) มีรอยผุกรอนทั่วไปลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
(จ) มีรอยบุบเวาที่รอยเชื่อมลึกเกิน ๖ มิลลิเมตร
(ฉ) มีรอยบุบเวาที่บริเวณอื่นลึกเกินรอยละ ๑๐ ของความกวางเฉลี่ยของรอยบุบเวา
(ช) มีรอยบาด รอยขูดขีด หรือทิ่มแทง ลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม
หรือมีรอยดังกลาวยาวตั้งแต ๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป และลึกเกินรอยละ ๒๕ ของความหนาผนังถังเดิม
(ซ) มีรอยรั่ว ซึม รอยราว รอยหักพับ หรือบวม
(ฌ) จํานวนเกลียวของลิ้น ถังที่กิน กัน ลดลงจากที่ระบุไว หรือเมื่อขัน เกลียวแนน แลว
กาซรั่วซึม
(ญ) ลิ้นเอียงจนเห็นไดชัดเจน
(ฎ) โกรงกําบังหรือฝาครอบเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังเสียรูป หลวม หรือมีรอยเชื่อม
ชํารุดหรือฐานถังชํารุดทําใหถังเอียงจนเห็นไดชัดเจน
(ฏ) ถังบิดเบี้ยวไมไดรูปทรง หรือมีการดัดแปลงหรือตอเติมถัง
(ฐ) เครื่องหมายประจําถังลบเลือนอานไดไมชัดเจน มีการแกไขโดยไมถูกตอง หรือ
มีขอความไมถูกตองตาม มอก. ๓๗๐ - ๒๕๒๕
(ฑ) อุปกรณระบายความดันเสียหาย หรือเสียรูป หรือไมตรงตามที่ผูผลิตกําหนด
(๔) ทดสอบการรั่วของระบบเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวดวยการเติมกาซปโตรเลียมเหลว
หรือกาซอื่น ที่เ หมาะสม เชน ไนโตรเจน ใหมีความดัน ไมนอยกวา ๗๐๐ กิโลปาสกาล เปนเวลา
ไมนอยกวา ๑๐ นาที ตองไมปรากฏวามีการรั่วของระบบเชื้อเพลิง
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ขอ ๓ การตรวจและทดสอบถังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบภายนอกถังแลว ตองไมปรากฏขอบกพรองตามขอ ๒ (๓)
(๒) ถังเปลาตองมีมวลไมนอยกวารอยละ ๙๕ ของมวลถังเดิม
(๓) ทดสอบถัง ดว ยความดัน ไฮดรอลิก ขยายตัว (hydrostatic stretch test) ปริม าตร
การขยายตัวถาวรของถังตองไมเกิน ๑ ใน ๕๐๐๐ ของปริมาตรเดิมของถัง ตามวิธีการทดสอบของ
มอก. ๓๗๐ - ๒๕๒๕
ขอ ๔ ผูตรวจและทดสอบตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ทําการตรวจและทดสอบ ณ สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไวในหนังสือใหความเห็นชอบ
โดยบุคลากรของผูตรวจและทดสอบ
(๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตรวจและทดสอบตามที่กําหนดไวในเอกสารแสดงขั้นตอน
และวิธีการตรวจและทดสอบ
(๓) ทํา การตรวจและทดสอบเฉพาะรถที่ ติ ด ตั้ง ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ จ ากผู ไ ด รั บ
ความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งจากกรมการขนสงทางบกเทานั้น เวนแต กรณีเปนรถที่ไดติดตั้งสวนควบ
และเครื่องอุปกรณไวแลวกอนวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ใหสามารถทําการตรวจและทดสอบได
(๔) จัดเก็บคาบริการตรวจและทดสอบตามอัตราที่ระบุไวในคําขอรับหนังสือใหความเห็นชอบ
การเปนผูตรวจและทดสอบ
ขอ ๕ เมื่อผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทําการตรวจทดสอบเสร็จแลวเห็นวา สวนควบและ
เครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณเปนไปตามที่กําหนด ใหผูตรวจและทดสอบ
การติดตั้ งติด เครื่ องหมายผา นการตรวจและทดสอบตามแบบทายประกาศนี้ ไว ที่ดา นในซายของ
กระจกกันลมหนาใหเห็น ไดอยางชัดเจน พรอมกับออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้ง
ตามแบบทายประกาศนี้ และแนบภาพถายที่แสดงถึงการตรวจและทดสอบรถที่ใหการรับรองนั้น ใหแก
เจาของรถหรือผูครอบครองรถ และติดเครื่องหมายแสดงการใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง
ไวที่รถ
ขอ ๖ เมื่อผูตรวจและทดสอบถังทําการตรวจทดสอบแลวเห็นวา ถังเปนไปตามที่กําหนด
ใหผูตรวจและทดสอบถังติดเครื่องหมายผานการตรวจและทดสอบถังตามแบบทายประกาศนี้ ไวที่
ถังหรือภาชนะบรรจุ กาซทุกใบใหเห็น ไดอยางชัดเจน พร อมกับออกหนังสือรั บรองการตรวจและ
ทดสอบถังตามแบบทายประกาศนี้ ใหแกเจาของรถหรือผูครอบครองรถ
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ขอ ๗ ใหผูตรวจและทดสอบการติดตั้งจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
ตามขอ ๕ พรอมรายละเอีย ดไวเปน เวลาอยางน อย ๕ ป โดยรายละเอียดการตรวจและทดสอบ
อยางนอยตองประกอบดวย ดังนี้
(๑) ชื่อผูตรวจและทดสอบ
(๒) เลขที่หนังสือรับรอง
(๓) วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจและทดสอบ
(๔) สถานที่ตรวจและทดสอบ
(๕) หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขประจํารถ (Vehicle Identity Number : VIN)
(๖) รายการตรวจและทดสอบมาตรฐานสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ติดตั้ง
(๗) รายการตรวจและทดสอบการติดตั้ง
(๘) ชื่อผูทําการตรวจและทดสอบ พรอมระบุหมายเลขทะเบียนวิศวกร หรือตําแหนงหนาที่
(๙) ภาพถายหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผูทําการตรวจและทดสอบไดตรวจและทดสอบ
กับรถที่ใหการรับรองนั้น
ขอ ๘ ใหผูตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว จัดทําสําเนาหนังสือ
รับรองการตรวจและทดสอบตามขอ ๖ พรอมรายละเอียดการตรวจและทดสอบที่มีรายการอยางนอย
ดังนี้ ไวเปนเวลา ๕ ป
(๑) ชื่อผูตรวจและทดสอบ
(๒) เลขที่หนังสือรับรอง
(๓) วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจและทดสอบ
(๔) สถานที่ตรวจและทดสอบ
(๕) หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขประจํารถ (Vehicle Identity Number : VIN)
(๖) รายละเอียดของถัง อาทิเชน ผูผลิต หมายเลขถัง วันผลิต มวลถังเปลา
(๗) รายการตรวจและทดสอบถัง
(๘) ชื่อผูทําการตรวจและทดสอบถัง พรอมระบุหมายเลขทะเบียนวิศ วกร หรือตําแหนง
หนาที่
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ขอ ๙ การตรวจและทดสอบการติดตั้งตองดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) รถที่ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงโดยผูติดตั้ง
ที่เปน ผู ผ ลิต ใหทํ าการตรวจและทดสอบโดยผูต รวจและทดสอบการติดตั้ งที่เป น ผูผ ลิ ต ก อนการ
จดทะเบียนครั้งแรก และตองไดรับการตรวจและทดสอบครั้งตอไปทุก ๕ ป
(๒) รถที่ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงโดยผูติดตั้ง
ทั่วไป ใหทําการตรวจและทดสอบโดยผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทั่วไปกอนการใชงาน และตอง
ไดรับการตรวจและทดสอบครั้งตอไป ทุก ๕ ป
ขอ ๑๐ รถที่แ กไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อติ ดตั้ งส วนควบและเครื่อ งอุ ปกรณ ใ หม ดั งต อไปนี้
ตอ งทํา การตรวจและทดสอบตามประกาศนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่มี ก ารเปลี่ย นแปลงหรื อ ติ ดตั้ ง สว นควบและ
เครื่องอุปกรณ ดังกลาว
(๑) ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (cylinder or container)
(๒) ลิ้นบรรจุ (filling valve)
(๓) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve)
(๔) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
(๕) ลิ้นเปดปด (shut-off valve)
(๖) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
(๗) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๘) อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device)
(๙) อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้น ระยะไกลพรอมดวยลิ้น ปองกันการไหลเกิน (remotely
controlled service valve with excess flow valve)
(๑๐) อุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ (vaporizer and pressure regulator)
ขอ ๑๑ ให เ จ า ของรถหรื อ ผู ค รอบครองรถนํ า รถมาทํ า การตรวจสอบถั ง โดยผู ต รวจ
และทดสอบถัง เมื่อใชงานมาแลวครบ ๑๐ ป นับแตวันที่ผลิต และตองไดรับการตรวจและทดสอบทุก ๆ
๕ ป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยรัตน สงวนชื่อ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้ง
รถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
ชื่อสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลว
พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพท

เลขที่

หนังสือใหความเห็นชอบเลขที่....................................
สิ้นอายุวันที่.................................................................

ลําดับการตรวจที่ ................................
วันที่ ....................................................
รถหมายเลขทะเบียน................................จังหวัด................................ชนิด...........................
หมายเลขเครื่องยนต...............................................หมายเลขถังกาซ.................................................................
จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ไดผานการตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับ
รถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงแลว ขอรับรองวา มีการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณครบถวน
ถูกตอง ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีความปลอดภัยในการใชงาน
หนังสือรับรองฉบับนี้ มีอายุ ๕ ปนับแตวนั ที่ออก และใหใชไดจนถึง วันที่.........................
เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณใหมตามที่กฎหมายกําหนด

รถใชกาซ

LPG

ลงชื่อ ................................................
(..............................................)
วิศวกรผูตรวจและทดสอบ
เลขทะเบียน .....................................
สิ้นอายุ วันที่ ....................................

ลงชื่อ ...................................................
(………………………………)
ผูไดรับความเห็นชอบ
หรือผูไดรับมอบอํานาจ

ลอกลายหมายเลขตัวรถ
พรอมลงลายมือชื่อวิศวกรผูตรวจและทดสอบและประทับตราสํานักงานครอมบนลายหมายเลขตัวรถ
ลอกลายหมายเลขถังกาซ
พรอมลงลายมือชื่อวิศวกรผูตรวจและทดสอบและประทับตราสํานักงานครอมบนลายหมายเลขถังกาซ

หมายเหตุ : กรณีมีถังกาซหลายใบใหลอกลายหมายเลขถังกาซพรอมลงลายมือชื่อวิศวกรและทดสอบประทับตราสํานักงาน
ครอมบนลายหมายเลขถังกาซใหครบทุกถังและติดไวที่ดานหลังหนังสือนี้

เลขที่ ..........................

แบบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง
_____________________________
วันที.่ ........................................

หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชือ้ เพลิง ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ออกใหโดย……………. (ผูตรวจและทดสอบถัง)........................................................................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................โทรศัพท............................................................
ไดรับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ..................................... ตั้งแตวันที.่ ......................... ถึงวันที่ ...........................
ขาพเจานาย...................................................ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขที่...................สาขาวิศวกรรม...................... ไดทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
หมายเลขถัง ........................ ชื่อผูผลิต ........................................วันที่ผลิต.............................................. แลว ขอรับรองวา
มีความปลอดภัยในการใชงาน ตามเกณฑทกี่ ําหนด และถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต
พ.ศ. ๒๕๒๒ พรอมนี้ไดปดเครื่องหมายรับรองไวที่ถังแลว
ลงชื่อ ........................................................วิศวกรผูตรวจและทดสอบ
(.......................................................)
ตําแหนง ..............................................................
ลงชื่อ ................(ผูมีอํานาจลงนาม).................ผูตรวจและทดสอบ
(.......................................................)
ตําแหนง ..............................................................
หมายเหตุ ใหผูตรวจและทดสอบถัง ลอกลายหมายเลขตัวรถ และหมายเลขถังกาซแลวติดลงในกรอบดานลาง พรอมใหวิศวกร
ผูทําการตรวจและทดสอบลงลายมือชื่อครอมบนลายหมายเลขดังกลาว
ลายหมายเลขตัวรถ
ลายหมายเลขถัง
คําเตือน
ผูใดที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือ
ประชาชน ผูนั้นอาจมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ ซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดดังกลาว อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ วรรคสอง ซึ่งตองระวาง
โทษในอัตราเดียวกัน

