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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิก
การใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใ ชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปน
ผูติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“การติดตั้ง” หมายความวา การติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียม
เหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต
“ผูติดตั้ง” หมายความวา ผูซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกใหเปนผูติดตั้ง
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
“ผูติดตั้งที่เปนผูผลิต” หมายความวา ผูติดตั้งที่เปนผูผลิตรถซึ่งติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ ใช ก าซป โตรเลี ยมเหลวเป น เชื้ อเพลิ งกั บรถที่ ผู ติ ดตั้ งผลิ ต โดยมี การกํ าหนดรหั สหรื อรุ น
เปนการเฉพาะ
“ผูติดตั้งทั่วไป” หมายความวา ผูติดตั้งที่ไมเปนผูผลิตรถซึ่งติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงกับรถที่ผานกระบวนการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว
“เจาหนาที่ผูประเมิน” หมายความวา ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจประเมิน
ความสามารถในการติดตั้ง
ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งใหยื่นคําขอตามแบบ
ที่กรมการขนสงทางบกกําหนด ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) ผูยื่นคําขอเปนผูติดตั้งทั่วไปที่มีสถานประกอบกิจการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
ผูยื่นคําขอเปนผูติดตั้งที่เปนผูผลิต ใหยื่นตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก
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(๒) ผูยื่ น คํ า ขอเปน ผู ติด ตั้ง ทั่ วไปที่มี ส ถานประกอบกิ จ การอยู ใ นเขตจั งหวัด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถานที่ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู
ขอ ๓ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งที่เปนผูผลิต จะตองเปนหางหุนสวน
สามัญจดทะเบียน หางหุน สว นจํากัด บริษัทจํากั ด หรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยตองยื่ นเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(๑) สําเนาทะเบียนการคา
(๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ หรือผูมีอํานาจ
ลงนาม หรือหลักฐานการมอบอํานาจ
(๔) หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูยื่นคําขอเปนผูติดตั้งที่เปนผูผลิตในตางประเทศมอบอํานาจ
ใหผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศไทยเปนผูยื่นคําขอ
ขอ ๔ กรณีผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งทั่วไป ใหยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ ดังนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
(ข) หนังสือที่แสดงถึงหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง (ถามี)
(ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
(ง) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ไดแ ก หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช
สถานที่ แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง ภาพแบบอาคารและพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง โดยแสดงขนาดสั ด ส ว นที่ ชั ด เจน
และภาพถายสถานที่ติดตั้ง
(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒิของบุคลากรผูทําการติดตั้ง
(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) สําเนาทะเบียนการคา
(ข) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน
(ค) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่น คําขอ หรือผูมี
อํานาจลงนาม หรือหลักฐานการมอบอํานาจ
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(ง) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
(จ) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง ไดแ ก หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช
สถานที่ แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง ภาพแบบอาคารและพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง โดยแสดงขนาดสั ด ส ว นที่ ชั ด เจน
และภาพถายสถานที่ติดตั้ง
(ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ช) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒขิ องบุคลากรผูทําการติดตั้ง
(๓) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา
(ก) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจของส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา
ใหดําเนินการยื่นขอหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้ง
(ข) โครงสรางองคกรที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง
(ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการติดตั้ง
(ง) เอกสารเกี่ยวกับ สถานที่ติดตั้ง ไดแก แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้น ที่
ติดตั้งโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน และภาพถายสถานที่ติดตั้ง
(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ฉ) หลักฐานเอกสารแสดงคุณวุฒิของบุคลากรผูทําการติดตั้ง
ขอ ๕ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปน ผูติดตั้ง ตองไมเปน ผูถูกยกเลิกการเปน
ผูติดตั้ง เวนแตพนระยะเวลาการถูกยกเลิกมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน
ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งทั่วไป ตองมี
(๑) อาคารสถานที่ มีลักษณะดังนี้
(ก) ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ถาวร สรางจากวัสดุที่ไมติดไฟงาย
(ข) สามารถติดตั้งเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ใชในการติดตั้ง
(ค) พื้นที่ใชในการติดตั้งตองเปน พื้นราบที่สะดวกเพียงพอและมีความปลอดภัยในการ
ทํางาน ขนาดไมนอยกวา ๔๐ ตารางเมตร ความกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
(ง) มีพื้น ที่สําหรับ แสดงแผนผังการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในจุดที่เห็นไดอยางชัดเจน โดยแผนผังดังกลาวตองระบุตําแหนงสวนควบ
และเครื่องอุปกรณที่จะทําการติดตั้งไวดวย
(จ) มีการกําหนดพื้นที่อันตรายและปายคําเตือนบงชี้เขตตาง ๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม
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(๒) บุคลากรผูทําการติดตั้งตอง
(ก) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเทาในสาขาชางยนต หรือชางกล
โรงงาน หรือ
(ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง เชน หลักสูตรที่กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานจัด ขึ้น หรือ หลั กสู ตรที่ สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาจัด ขึ้น หรือ หลัก สูต รอื่ น
ที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบ หรือ
(ค) ผานการทดสอบจากกรมการขนสงทางบก
(๓) เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพออยางนอย ดังนี้
(ก) เครื่องยก บอ หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นใด เพื่อใชในการติดตั้งไดอยาง
ปลอดภัย โดยผูปฏิบัตงิ านตองสามารถทํางานในลักษณะยืนได
(ข) เครื่องมือที่ใชในการติดตั้ง
(ค) เครื่องมือหรืออุปกรณอื่นที่สามารถใชตรวจสอบการรั่วของกาซได
(ง) เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมอยางนอย ๒ ถัง
(๔) เอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง
ขอ ๗ เมื่อไดรับคําขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้ง ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ หากไมครบถวนถูกตองใหแจงผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงใหแกไข หากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง
ใหดําเนินการตอไป ดังนี้
(๑) มีหนังสือแจงการใหความเห็นชอบในหลักการใหผูยื่นคําขอทราบ และใหผูยื่นคําขอแจง
นัดหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตามคําขอภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ หากไมแจงภายในกําหนดใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุดลง
(๒) ใหเจาหนาที่ผูประเมิน ความสามารถในการติดตั้งออกประเมิน ณ สถานที่ประกอบ
กิจการของผูยื่นคําขอ เวนแตผูยื่นคําขอเปนผูติดตั้งที่เปนผูผลิตในตางประเทศ ใหเจาหนาที่ผูประเมิน
ทําการประเมินความสามารถในการติดตั้งโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานของผูยื่นคําขอที่แสดงให
เห็นถึงความสามารถ ในการเปนผูติดตั้ง หากพบขอบกพรอง ใหแจงผูยื่นคําขอทราบและดําเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
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(๓) ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอรับการใหความเห็น ชอบ
ภายในระยะเวลากํา หนด หรือ ไมแ กไขขอบกพร องตาม (๒) ให พิจารณายกเลิก คําขอ และแจ ง
การยกเลิกคําขอเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
(๔) เมื่อเจาหนาที่ผูประเมินความสามารถในการติดตั้งทําการประเมินเสร็จแลว และเห็นวา
ผูยื่ น คํ าขอผา นการประเมิน ตามหลั กเกณฑ ที่กํ า หนด ให นํา เสนออธิบ ดี หรื อผู ที่ อธิ บดี ม อบหมาย
เพื่ออนุมัติและออกหนังสือใหความเห็นชอบใหกับผูยื่นคําขอตอไป
ขอ ๘ ผูไดรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้ง ตองอํานวยความสะดวกแกอธิบดี
หรือผู ที่อธิบ ดีม อบหมาย เข าประเมิน ความสามารถ หรือตรวจสอบการดํา เนิน กิ จการ ตลอดจน
การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับการติดตั้งตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
เวนแตผูติดตั้งที่เปนผูผลิตในตางประเทศใหดําเนินการตามขอ ๗ (๒) โดยอนุโลม
ขอ ๙ ผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดตั้งทั่วไปตองเก็บเอกสารหลักฐานบันทึกการติดตั้ง
ไวที่สถานประกอบกิจการใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนสงทางบก เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๕ ป
ขอ ๑๐ ผู ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบให เ ป น ผู ติ ด ตั้ ง ทั่ ว ไปต อ งจั ด ให มี สิ่ ง ต อ ไปนี้ แสดงให
ผูรับบริการเห็นอยางชัดเจน
(๑) เครื่องหมายแสดงสถานติดตั้งรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ตามแบบและขนาด
ทายประกาศนี้
(๒) ปายแสดงชื่อสถานติดตั้งสว นควบและเครื่ องอุปกรณของรถใชกาซปโ ตรเลียมเหลว
เปนเชื้อเพลิง พรอมขอความ “โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก เลขที่..................”
(๓) หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้ง พรอมดวยชื่อ และรูปถายของบุคลากรผูทํา
การติดตั้ง
ขอ ๑๑ ผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดตั้งที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลง แกไข เกี่ยวกับสถาน
ประกอบกิ จ การให แ ตกต า งไปจากที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ ให ยื่ น คํ า ขอต อ สํ า นั ก วิ ศ วกรรมและ
ความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู
เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๒ ผูติดตั้งซึ่งประสงคจะขอตออายุหนังสือ ใหความเห็น ชอบการเปน ผูติดตั้ง ใหยื่น
คําขอตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด พรอมดวยหนังสือ ใหความเห็น ชอบ หรือ ใบแทน
กอนวันที่หนังสือใหความเห็นชอบสิ้นอายุอยางนอย ๓๐ วัน แตทั้งนี้ตองไมกอน ๙๐ วัน
ขอ ๑๓ ผู ติ ด ตั้ ง ซึ่ ง ประสงค จ ะขอยกเลิ ก การเป น ผู ติ ด ตั้ ง ให แ จ ง กรมการขนส ง ทางบก
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
ขอ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือใหความเห็น ชอบการเปนผูติดตั้งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ใหผูไดรับความเห็น ชอบเปน ผูติดตั้งยื่น คําขอรับใบแทนหนังสือใหความเห็น ชอบ
ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกํา หนด พรอมดวยหลัก ฐานการแจง ความ (ถา มี) หรื อหนั งสื อ
ใหความเห็นชอบที่ชํารุดนั้น
ในการออกใบแทนหนังสือใหความเห็นชอบ ใหเปนไปตามแบบหนังสือใหความเห็นชอบเดิม
แตใหระบุ “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๑๕ หนั ง สื อ ให ค วามเห็ น ชอบการเป น ผู ติ ด ตั้ ง เป น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว ของผู ไ ด รั บ
ความเห็นชอบไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได
ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏวาผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดตั้งไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ใหกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักเตือน ระงับ
ใชหนังสือ ใหความเห็น ชอบการเปน ผูติดตั้งชั่วคราว หรือยกเลิกหนังสือ ใหความเห็น ชอบการเปน
ผูติดตั้งนั้นได ตามสมควรแกกรณี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยรัตน สงวนชื่อ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้ง
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกา ซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
เลขที่......................................
หนังสือฉบับนีใ้ หไวเพื่อแสดงวา
ผูไดรับความเห็นชอบ
ตั้งอยูท ี่
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูติดตั้งตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกา ซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
ดําเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ชื่อ
ชื่อผูไดรับความเห็นชอบหรือชื่ออื่น
ตั้งอยูท ี่
หนังสือฉบับนีใ้ หมีอายุสามป นับตัง้ แตวันที่

เดือน

พ.ศ.

ใหไว ณ วันที่
ลงชื่อ
(

)
อธิบดีกรมการขนสงทางบก
หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย

เดือน
พ.ศ.
ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่
สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก

เครื่องหมายแสดงสถานติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
___________________________
ไมนอยกวา ๑ เมตร

ไมนอยกวา ๑ เมตร

หมายเหตุ ๑. ตัวอักษร “LPG” สีขาว
๒. พื้นสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนสีเขียว
๓. วงรีสีสม
๔. ขอความ “สถานติดตั้งรถใชกาซ LPG” สีดํา
๕. ขนาดตัวอักษร สีเ่ หลี่ยม วงรี ตาม ๑ – ๔ ใหมีขนาดเหมาะสมกับ
ความกวาง ความยาวของแผนปาย

