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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ   
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 

ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  และขอ  ๙  ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ

ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศ

กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ  และการออกหนังสือรับรอง

การตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

“การตรวจและทดสอบการติดต้ัง”  หมายความวา  การตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ

และการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง   

“การตรวจและทดสอบถัง”  หมายความวา  การตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุ 

กาซปโตรเลียมเหลวของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

“ผูตรวจและทดสอบ”  ไดแก 

(๑) “ผูตรวจและทดสอบการติดต้ัง”  หมายความวา  ผูตรวจและทดสอบการติดต้ังและ 

สวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

(๒) “ผูตรวจและทดสอบถัง”  หมายความวา  ผูซึ่งทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะ

บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวที่ติดต้ังในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

ขอ ๒ การตรวจและทดสอบการติดต้ัง  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองของสวนควบและเคร่ืองอุปกรณที่ติดต้ังตองเปนไปตามมาตรฐาน  

สวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามท่ีกรมการขนสงทางบก

ประกาศกําหนด  รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ  ตองตรงตามหนังสือรับรองการติดต้ังสวนควบและ 

เคร่ืองอุปกรณ 
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(๒) ตรวจสอบความ ถูกตองของการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณให เปนไป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการติดต้ัง  ตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๓) ตรวจพินิจภายนอกถังซ่ึงตองไมปรากฏขอบกพรองอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (ก) ถังถูกไฟไหม 

 (ข) มีหลุมบอโดดเด่ียวลึกเกินรอยละ  ๕๐  ของความหนาผนังถังเดิม 

 (ค) มีรอยผุกรอนเปนแนวยาวต้ังแต  ๗๕  มิลลิเมตรข้ึนไป  และลึกเกินรอยละ  ๒๕   

ของความหนาผนังถังเดิม  หรือมีรอยผุกรอนเปนแนวยาวนอยกวา  ๗๕  มิลลิเมตร  และลึกเกินรอยละ  ๕๐  

ของความหนาผนังถังเดิม 

 (ง) มีรอยผุกรอนทั่วไปลึกเกินรอยละ  ๕๐  ของความหนาผนังถังเดิม   

 (จ) มีรอยบุบเวาที่รอยเชื่อมลึกเกิน  ๖  มิลลิเมตร 

 (ฉ) มีรอยบุบเวาที่บริเวณอื่นลึกเกินรอยละ  ๑๐  ของความกวางเฉล่ียของรอยบุบเวา 

 (ช) มีรอยบาด  รอยขูดขีด  หรือทิ่มแทง  ลึกเกินรอยละ  ๕๐  ของความหนาผนังถังเดิม  

หรือมีรอยดังกลาวยาวต้ังแต  ๗๕  มิลลิเมตรข้ึนไป  และลึกเกินรอยละ  ๒๕  ของความหนาผนังถังเดิม 

 (ซ) มีรอยร่ัว  ซึม  รอยราว  รอยหักพับ  หรือบวม   

 (ฌ) จํานวนเกลียวของล้ินถังที่กินกันลดลงจากที่ระบุไว  หรือเมื่อขันเกลียวแนนแลว 

กาซร่ัวซึม 

 (ญ) ล้ินเอียงจนเห็นไดชัดเจน 

 (ฎ) โกรงกําบังหรือฝาครอบเคร่ืองอุปกรณที่ติดต้ังบนถังเสียรูป  หลวม  หรือมีรอยเชื่อม

ชํารุดหรือฐานถังชํารุดทําใหถังเอียงจนเห็นไดชัดเจน   

 (ฏ) ถังบิดเบี้ยวไมไดรูปทรง  หรือมีการดัดแปลงหรือตอเติมถัง 

 (ฐ) เคร่ืองหมายประจําถังลบเลือนอานไดไมชัดเจน  มีการแกไขโดยไมถูกตอง  หรือ 

มีขอความไมถูกตองตาม  มอก.  ๓๗๐ - ๒๕๒๕ 

 (ฑ) อุปกรณระบายความดันเสียหาย  หรือเสียรูป  หรือไมตรงตามท่ีผูผลิตกําหนด 

(๔) ทดสอบการร่ัวของระบบเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวดวยการเติมกาซปโตรเลียมเหลว  

หรือกาซอื่นที่เหมาะสม  เชน  ไนโตรเจน  ใหมีความดันไมนอยกวา  ๗๐๐  กิโลปาสกาล  เปนเวลา 

ไมนอยกวา  ๑๐  นาที  ตองไมปรากฏวามีการร่ัวของระบบเชื้อเพลิง 
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ขอ ๓ การตรวจและทดสอบถังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบภายนอกถังแลว  ตองไมปรากฏขอบกพรองตามขอ  ๒  (๓) 
(๒) ถังเปลาตองมีมวลไมนอยกวารอยละ  ๙๕  ของมวลถังเดิม 
(๓) ทดสอบถังดวยความดันไฮดรอลิกขยายตัว  (hydrostatic  stretch  test)  ปริมาตร 

การขยายตัวถาวรของถังตองไมเกิน  ๑  ใน  ๕๐๐๐  ของปริมาตรเดิมของถัง  ตามวิธีการทดสอบของ  
มอก. ๓๗๐ - ๒๕๒๕ 

ขอ ๔ ผูตรวจและทดสอบตองดําเนินการตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑) ทําการตรวจและทดสอบ  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไวในหนังสือใหความเห็นชอบ  

โดยบุคลากรของผูตรวจและทดสอบ   
(๒) ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการตรวจและทดสอบตามที่กําหนดไวในเอกสารแสดงข้ันตอน

และวิธีการตรวจและทดสอบ 
(๓) ทําการตรวจและทดสอบเฉพาะรถท่ีติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณจากผูไดรับ 

ความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังจากกรมการขนสงทางบกเทานั้น  เวนแต  กรณีเปนรถที่ไดติดต้ังสวนควบ
และเคร่ืองอุปกรณไวแลวกอนวันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก็ใหสามารถทําการตรวจและทดสอบได 

(๔) จัดเก็บคาบริการตรวจและทดสอบตามอัตราท่ีระบุไวในคําขอรับหนังสือใหความเห็นชอบ
การเปนผูตรวจและทดสอบ 

ขอ ๕ เมื่อผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทําการตรวจทดสอบเสร็จแลวเห็นวา  สวนควบและ
เคร่ืองอุปกรณ  และการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณเปนไปตามที่กําหนด  ใหผูตรวจและทดสอบ
การติดต้ังติดเคร่ืองหมายผานการตรวจและทดสอบตามแบบทายประกาศนี้  ไวที่ดานในซายของ 
กระจกกันลมหนาใหเห็น  ไดอยางชัดเจน  พรอมกับออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดต้ัง
ตามแบบทายประกาศนี้  และแนบภาพถายที่แสดงถึงการตรวจและทดสอบรถที่ใหการรับรองนั้น  ใหแก
เจาของรถหรือผูครอบครองรถ  และติดเคร่ืองหมายแสดงการใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 
ไวที่รถ 

ขอ ๖ เมื่อผูตรวจและทดสอบถังทําการตรวจทดสอบแลวเห็นวา  ถังเปนไปตามที่กําหนด  
ใหผูตรวจและทดสอบถังติดเคร่ืองหมายผานการตรวจและทดสอบถังตามแบบทายประกาศนี้  ไวที่ 
ถังหรือภาชนะบรรจุกาซทุกใบใหเห็นไดอยางชัดเจน  พรอมกับออกหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบถังตามแบบทายประกาศนี้  ใหแกเจาของรถหรือผูครอบครองรถ   
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ขอ ๗ ใหผูตรวจและทดสอบการติดต้ังจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ  

ตามขอ  ๕  พรอมรายละเอียดไวเปนเวลาอยางนอย  ๕  ป  โดยรายละเอียดการตรวจและทดสอบ 

อยางนอยตองประกอบดวย  ดังนี้   

(๑) ชื่อผูตรวจและทดสอบ 

(๒) เลขที่หนังสือรับรอง 

(๓) วัน  เดือน  ป  ที่ทําการตรวจและทดสอบ 

(๔) สถานที่ตรวจและทดสอบ 

(๕) หมายเลขทะเบียนรถ  หรือหมายเลขประจํารถ  (Vehicle  Identity  Number : VIN)   

(๖) รายการตรวจและทดสอบมาตรฐานสวนควบและเคร่ืองอุปกรณที่ติดต้ัง 

(๗) รายการตรวจและทดสอบการติดต้ัง 

(๘) ชื่อผูทําการตรวจและทดสอบ  พรอมระบุหมายเลขทะเบียนวิศวกร  หรือตําแหนงหนาที่ 

(๙) ภาพถายหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผูทําการตรวจและทดสอบไดตรวจและทดสอบ

กับรถที่ใหการรับรองนั้น 

ขอ ๘ ใหผูตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  จัดทําสําเนาหนังสือ

รับรองการตรวจและทดสอบตามขอ  ๖  พรอมรายละเอียดการตรวจและทดสอบท่ีมีรายการอยางนอย  

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  พรอมระบุหมายเลขทะเบียนวิศวกร  หรือตําแหนง

หนาที่ 
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ขอ ๙ การตรวจและทดสอบการติดต้ังตองดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 
(๑) รถที่ติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงโดยผูติดต้ัง  

ที่เปนผูผลิต  ใหทําการตรวจและทดสอบโดยผูตรวจและทดสอบการติดต้ังที่เปนผูผลิต  กอนการ 
จดทะเบียนคร้ังแรก  และตองไดรับการตรวจและทดสอบคร้ังตอไปทุก  ๕  ป 

(๒) รถที่ติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงโดยผูติดต้ัง
ทั่วไป  ใหทําการตรวจและทดสอบโดยผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทั่วไปกอนการใชงาน  และตอง
ไดรับการตรวจและทดสอบคร้ังตอไป  ทุก  ๕  ป 

ขอ ๑๐ รถที่แกไขเปล่ียนแปลงหรือติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณใหม  ดังตอไปนี้   
ตองทําการตรวจและทดสอบตามประกาศนี้ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงหรือติดต้ังสวนควบและ 
เคร่ืองอุปกรณ  ดังกลาว 

(๑) ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  (cylinder  or  container) 
(๒) ล้ินบรรจุ  (filling  valve) 
(๓) ล้ินระบายความดัน  (pressure  relief  valve) 
(๔) ล้ินกันกลับ  (check  valve  or  non  return  valve) 
(๕) ล้ินเปดปด  (shut-off  valve) 
(๖) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว  (level  indicator  or  fixed  liquid  level  gauge) 
(๗) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน  (overfill  protection  device) 
(๘) อุปกรณระบายความดัน  (pressure  relief  device) 
(๙) อุปกรณควบคุมการเปดปดล้ินระยะไกลพรอมดวยล้ินปองกันการไหลเกิน  (remotely  

controlled  service  valve  with  excess  flow  valve) 
(๑๐) อุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ  (vaporizer  and  pressure  regulator) 
ขอ ๑๑ ให เจาของรถหรือผูครอบครองรถนํารถมาทําการตรวจสอบถังโดยผูตรวจ 

และทดสอบถัง  เมื่อใชงานมาแลวครบ  ๑๐  ป  นับแตวันที่ผลิต  และตองไดรับการตรวจและทดสอบทุก ๆ  
๕  ป 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

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

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



 

 

รถใชกาซ 

LPG

 
หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดต้ัง                  เลขท่ี 

    รถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 
       

 
                     
                    ลําดับการตรวจท่ี ................................ 

วันท่ี .................................................... 

  รถหมายเลขทะเบียน................................จังหวัด................................ชนิด........................... 
หมายเลขเครื่องยนต...............................................หมายเลขถังกาซ................................................................. 
จดทะเบียนตาม       พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒          พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒      
ไดผานการตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับ
รถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงแลว ขอรับรองวา มีการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณครบถวน 
ถูกตอง ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ มีอายุ ๕ ปนับแตวนัท่ีออก และใหใชไดจนถึง วนัท่ี......................... 
เวนแตจะมีการเปล่ียนแปลงหรือติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณใหมตามท่ีกฎหมายกําหนด   
 
 
 
ลงช่ือ ................................................                          ลงช่ือ ................................................... 
         (..............................................)             (………………………………) 
           วิศวกรผูตรวจและทดสอบ         ผูไดรับความเห็นชอบ 
เลขทะเบียน .....................................          หรือผูไดรับมอบอํานาจ 
ส้ินอายุ วันท่ี .................................... 
 

      

 
                                     

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีมีถังกาซหลายใบใหลอกลายหมายเลขถังกาซพรอมลงลายมือช่ือวิศวกรและทดสอบประทับตราสํานักงาน        
ครอมบนลายหมายเลขถังกาซใหครบทุกถังและติดไวท่ีดานหลังหนังสือนี้ 

ช่ือสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลว 
พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพท  

 

ลอกลายหมายเลขถังกาซ 
พรอมลงลายมือช่ือวิศวกรผูตรวจและทดสอบและประทับตราสํานกังานครอมบนลายหมายเลขถังกาซ 

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

ลอกลายหมายเลขตัวรถ 
พรอมลงลายมือช่ือวิศวกรผูตรวจและทดสอบและประทับตราสํานกังานครอมบนลายหมายเลขตัวรถ 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถงั 
_____________________________ 

เลขท่ี ..........................                                   วันท่ี......................................... 

หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถัง 
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชือ้เพลงิ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

ออกใหโดย……………. (ผูตรวจและทดสอบถัง)........................................................................................................ 
ท่ีอยู ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................โทรศัพท............................................................ 
ไดรับความเห็นชอบตามหนังสือเลขท่ี ..................................... ตั้งแตวันท่ี.......................... ถึงวันท่ี ........................... 
 

ขาพเจานาย...................................................ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลขท่ี...................สาขาวิศวกรรม...................... ไดทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว   
หมายเลขถัง ........................ ช่ือผูผลิต  ........................................วันท่ีผลิต.............................................. แลว ขอรับรองวา           
มีความปลอดภัยในการใชงาน ตามเกณฑท่ีกําหนด และถูกตองตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒  พรอมนี้ไดปดเครื่องหมายรับรองไวท่ีถังแลว 

 
ลงช่ือ ........................................................วิศวกรผูตรวจและทดสอบ 

  (.......................................................) 
 ตําแหนง .............................................................. 

    ลงช่ือ ................(ผูมีอํานาจลงนาม).................ผูตรวจและทดสอบ 
(.......................................................) 

 ตําแหนง .............................................................. 

หมายเหตุ  ใหผูตรวจและทดสอบถัง ลอกลายหมายเลขตัวรถ และหมายเลขถังกาซแลวติดลงในกรอบดานลาง พรอมใหวิศวกร 

                  ผูทําการตรวจและทดสอบลงลายมือช่ือครอมบนลายหมายเลขดังกลาว 

 

ลายหมายเลขตัวรถ  

ลายหมายเลขถัง  

คําเตือน 
 ผูใดที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือ
ประชาชน ผูนั้นอาจมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ ซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดดังกลาว อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ วรรคสอง ซึ่งตองระวาง
โทษในอัตราเดียวกนั 


