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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิก 

การใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐  ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถ

ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปน 

ผูติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

“การติดต้ัง”  หมายความวา  การติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียม

เหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

“ผูติดต้ัง”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกใหเปนผูติดต้ัง  

สวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

“ผูติดต้ังที่เปนผูผลิต”  หมายความวา  ผูติดต้ังที่เปนผูผลิตรถซ่ึงติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ

ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงกับรถที่ผู ติดต้ังผลิต  โดยมีการกําหนดรหัสหรือรุน 

เปนการเฉพาะ 

“ผูติดต้ังทั่วไป”  หมายความวา  ผูติดต้ังที่ไมเปนผูผลิตรถซ่ึงติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ

ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงกับรถที่ผานกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว 

“เจาหนาที่ผูประเมิน”  หมายความวา  ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจประเมิน

ความสามารถในการติดต้ัง 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังใหย่ืนคําขอตามแบบ

ที่กรมการขนสงทางบกกําหนด  ณ  สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูย่ืนคําขอเปนผูติดต้ังทั่วไปที่มีสถานประกอบกิจการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือ 

ผูย่ืนคําขอเปนผูติดต้ังที่เปนผูผลิต  ใหย่ืนตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก 
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(๒) ผูย่ืนคําขอเปนผูติดต้ังทั่วไปที่มีสถานประกอบกิจการอยูในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนตอสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถานที่ประกอบกิจการนั้นต้ังอยู 

ขอ ๓ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังที่เปนผูผลิต  จะตองเปนหางหุนสวน
สามัญจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดยตองย่ืนเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนการคา 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน  ๖  เดือน 
(๓) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ  หรือผูมีอํานาจ 

ลงนาม  หรือหลักฐานการมอบอํานาจ 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีผูย่ืนคําขอเปนผูติดต้ังที่เปนผูผลิตในตางประเทศมอบอํานาจ 

ใหผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศไทยเปนผูย่ืนคําขอ   
ขอ ๔ กรณีผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังทั่วไป  ใหย่ืนเอกสารหลักฐาน

ประกอบคําขอ  ดังนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 
 (ข) หนังสือที่แสดงถึงหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของกับการติดต้ัง  (ถามี) 
 (ค) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการติดต้ัง   
 (ง) เอกสารเก่ียวกับสถานที่ติดต้ัง  ไดแก  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิการใช

สถานที่   แผนที่แสดงที่ ต้ัง   ภาพแบบอาคารและพื้นที่ ติดต้ังโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน   
และภาพถายสถานที่ติดต้ัง 

 (จ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
 (ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒิของบุคลากรผูทําการติดต้ัง 
(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 (ก) สําเนาทะเบียนการคา 
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน  ๖  เดือน   
 (ค) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ  หรือผูมี

อํานาจลงนาม  หรือหลักฐานการมอบอํานาจ 
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 (ง) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการติดต้ัง 
 (จ) เอกสารเก่ียวกับสถานที่ติดต้ัง  ไดแก  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิการใช

สถานที่   แผนที่แสดงที่ ต้ัง   ภาพแบบอาคารและพื้นที่ ติดต้ังโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน   
และภาพถายสถานที่ติดต้ัง 

 (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
 (ช) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒขิองบุคลากรผูทําการติดต้ัง 
(๓) สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการ   รัฐ วิสาหกิจ   หรือสถาบันการศึกษา   

ใหดําเนินการย่ืนขอหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง 
 (ข) โครงสรางองคกรที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของกับการติดต้ัง 
 (ค) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการติดต้ัง   
 (ง) เอกสารเก่ียวกับสถานที่ติดต้ัง  ไดแก  แผนที่แสดงที่ต้ัง  ภาพแบบอาคารและพื้นที่

ติดต้ังโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน  และภาพถายสถานที่ติดต้ัง 
 (จ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
 (ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒิของบุคลากรผูทําการติดต้ัง 
ขอ ๕ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง  ตองไมเปนผูถูกยกเลิกการเปน 

ผูติดต้ัง  เวนแตพนระยะเวลาการถูกยกเลิกมาแลวไมนอยกวา  ๖  เดือน 
ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังทั่วไป  ตองมี 
(๑) อาคารสถานท่ี  มีลักษณะดังนี้ 
 (ก) ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง  ถาวร  สรางจากวัสดุที่ไมติดไฟงาย   
 (ข) สามารถติดต้ังเคร่ืองมือและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ที่ใชในการติดต้ัง 
 (ค) พื้นที่ใชในการติดต้ังตองเปนพื้นราบที่สะดวกเพียงพอและมีความปลอดภัยในการ

ทํางาน  ขนาดไมนอยกวา  ๔๐  ตารางเมตร  ความกวางไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร 
 (ง) มีพื้นที่สําหรับแสดงแผนผังการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในจุดที่เห็นไดอยางชดัเจน  โดยแผนผังดังกลาวตองระบุตําแหนงสวนควบ
และเคร่ืองอุปกรณที่จะทําการติดต้ังไวดวย 

 (จ) มีการกําหนดพื้นที่อันตรายและปายคําเตือนบงชี้เขตตาง ๆ  อยางชัดเจนและเหมาะสม 
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(๒) บุคลากรผูทําการติดต้ังตอง 

 (ก) มีวุฒิการศึกษาระดับ  ปวช.  ข้ึนไป  หรือเทียบเทาในสาขาชางยนต  หรือชางกล

โรงงาน  หรือ 

 (ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการติดต้ัง  เชน  หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝมือ

แรงงานจัดข้ึน  หรือหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดข้ึน  หรือหลักสูตรอื่น 

ที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบ  หรือ 

 (ค) ผานการทดสอบจากกรมการขนสงทางบก 

(๓) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพออยางนอย  ดังนี้ 

 (ก) เคร่ืองยก  บอ  หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนใด  เพื่อใชในการติดต้ังไดอยาง

ปลอดภัย  โดยผูปฏิบัติงานตองสามารถทํางานในลักษณะยืนได 

 (ข) เคร่ืองมือที่ใชในการติดต้ัง 

 (ค) เคร่ืองมือหรืออุปกรณอื่นที่สามารถใชตรวจสอบการร่ัวของกาซได 

 (ง) เคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมอยางนอย  ๒  ถัง 

(๔) เอกสารแสดงข้ันตอนและวิธีการติดต้ัง 

ขอ ๗ เมื่อไดรับคําขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  หากไมครบถวนถูกตองใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข

ภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหแกไข  หากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง

ใหดําเนินการตอไป  ดังนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงการใหความเห็นชอบในหลักการใหผูย่ืนคําขอทราบ  และใหผูย่ืนคําขอแจง  

นัดหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตามคําขอภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันที่

ไดรับหนังสือ  หากไมแจงภายในกําหนดใหถือวาคําขอนั้นส้ินสุดลง 

(๒) ใหเจาหนาที่ผูประเมินความสามารถในการติดต้ังออกประเมิน  ณ  สถานที่ประกอบ

กิจการของผูย่ืนคําขอ  เวนแตผูย่ืนคําขอเปนผูติดต้ังที่เปนผูผลิตในตางประเทศ  ใหเจาหนาที่ผูประเมิน

ทําการประเมินความสามารถในการติดต้ังโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานของผูย่ืนคําขอท่ีแสดงให

เห็นถึงความสามารถ  ในการเปนผูติดต้ัง  หากพบขอบกพรอง  ใหแจงผูย่ืนคําขอทราบและดําเนินการ

แกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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(๓) ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการใด ๆ  ที่เก่ียวของกับการขอรับการใหความเห็นชอบ

ภายในระยะเวลากําหนด  หรือไมแกไขขอบกพรองตาม  (๒)  ใหพิจารณายกเลิกคําขอ  และแจง 

การยกเลิกคําขอเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 

(๔) เมื่อเจาหนาที่ผูประเมินความสามารถในการติดต้ังทําการประเมินเสร็จแลว  และเห็นวา 

ผูย่ืนคําขอผานการประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนด  ใหนําเสนออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย 

เพื่ออนุมัติและออกหนังสือใหความเห็นชอบใหกับผูย่ืนคําขอตอไป 

ขอ ๘ ผูไดรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง  ตองอํานวยความสะดวกแกอธิบดี

หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย  เขาประเมินความสามารถ  หรือตรวจสอบการดําเนินกิจการ  ตลอดจน 

การปฏิบัติตาม  กฎ  ระเบียบ  ประกาศที่เก่ียวของกับการติดต้ังตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด   

เวนแตผูติดต้ังที่เปนผูผลิตในตางประเทศใหดําเนินการตามขอ  ๗  (๒)  โดยอนุโลม 

ขอ ๙ ผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดต้ังทั่วไปตองเก็บเอกสารหลักฐานบันทึกการติดต้ัง

ไวที่สถานประกอบกิจการใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนสงทางบก  เปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา  ๕  ป 

ขอ ๑๐ ผูได รับความเห็นชอบให เปนผูติดต้ังทั่วไปตองจัดใหมี ส่ิงตอไปนี้   แสดงให

ผูรับบริการเห็นอยางชัดเจน 

(๑) เคร่ืองหมายแสดงสถานติดต้ังรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  ตามแบบและขนาด

ทายประกาศนี้ 

(๒) ปายแสดงชื่อสถานติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถใชกาซปโตรเลียมเหลว   

เปนเชื้อเพลิง  พรอมขอความ  “โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก  เลขที่..................”   

(๓) หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง  พรอมดวยชื่อและรูปถายของบุคลากรผูทํา   

การติดต้ัง   

ขอ ๑๑ ผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดต้ังที่ประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เก่ียวกับสถาน

ประกอบกิจการใหแตกตางไปจากท่ีไดรับความเห็นชอบ   ใหย่ืนคําขอตอสํานักวิศวกรรมและ 

ความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก  หรือสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถานประกอบกิจการนั้นต้ังอยู  

เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไข  แลวแตกรณี 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ ผูติดต้ังซ่ึงประสงคจะขอตออายุหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ัง  ใหย่ืน 
คําขอตามแบบท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวยหนังสือใหความเห็นชอบ  หรือใบแทน   
กอนวันที่หนังสือใหความเห็นชอบส้ินอายุอยางนอย  ๓๐  วัน  แตทั้งนี้ตองไมกอน  ๙๐  วัน 

ขอ ๑๓ ผูติดต้ังซ่ึงประสงคจะขอยกเลิกการเปนผูติดต้ัง  ใหแจงกรมการขนสงทางบก 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

ขอ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   
ในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับความเห็นชอบเปนผูติดต้ังย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือใหความเห็นชอบ 
ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวยหลักฐานการแจงความ  (ถามี)  หรือหนังสือ 
ใหความเห็นชอบที่ชํารุดนั้น   

ในการออกใบแทนหนังสือใหความเห็นชอบ  ใหเปนไปตามแบบหนังสือใหความเห็นชอบเดิม  
แตใหระบุ  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนาดวย 

ขอ ๑๕ หนั งสือใหความเ ห็นชอบการเปนผู ติด ต้ัง เปนสิทธิ เฉพาะตัวของผู ได รับ 
ความเห็นชอบไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได 

ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดต้ังไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด  ใหกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักเตือน  ระงับ
ใชหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังชั่วคราว  หรือยกเลิกหนังสือใหความเห็นชอบการเปน 
ผูติดต้ังนั้นได  ตามสมควรแกกรณี 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชัยรัตน  สงวนชื่อ 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



 
 

 

 
 

หนงัสือใหความเหน็ชอบการเปนผูติดต้ัง 

สวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง 

เลขที่...................................... 

หนงัสือฉบับนีใ้หไวเพื่อแสดงวา 

ผูไดรับความเห็นชอบ 

 ต้ังอยูที่                           

           

 ไดรับความเหน็ชอบใหเปนผูติดต้ังตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 

ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
ดําเนนิการติดต้ัง  ณ  สถานที่ชื่อ 

ชื่อผูไดรับความเหน็ชอบหรือชื่ออ่ืน 

         ต้ังอยูที ่         

                    

หนงัสือฉบับนีใ้หมีอายุสามป นับต้ังแตวันที ่ เดือน    พ.ศ.   

 

         ใหไว  ณ  วันที่      

         ลงช่ือ 

(    ) 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย 

 
 
ออกใหคร้ังแรกเมื่อวนัที ่  เดือน    พ.ศ.   

 สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก 
 



เคร่ืองหมายแสดงสถานติดตั้งสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถ 
ท่ีใชกาซปโตรเลยีมเหลวเปนเช้ือเพลิง 

___________________________ 
 
 
 

 
 

                                  ไมนอยกวา ๑ เมตร 

       ไมนอยกวา ๑  เมตร 

หมายเหตุ  ๑. ตัวอักษร “LPG” สีขาว  

                 ๒. พ้ืนส่ีเหล่ียมขนมเปยกปนูสีเขียว 

 ๓. วงรีสีสม 

 ๔. ขอความ “สถานติดตั้งรถใชกาซ LPG” สีดํา 

 ๕. ขนาดตัวอักษร ส่ีเหล่ียม วงรี ตาม ๑ – ๔ ใหมีขนาดเหมาะสมกับ             

ความกวาง ความยาวของแผนปาย 


