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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

การติดตั้งระบบการใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน

เช้ือเพลิงในรถยนต 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานนี้กําหนดขอกําหนดสําหรับการติดตั้งระบบการใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในรถยนต 

สําหรับเครื่องยนตที่ติดตั้งบนรถยนต ทั้งเพื่อขับเคลื่อนรถยนตหรือเพื่อขับเคลื่อนอุปกรณเสริมการทํางาน

บางตัว เชน ตัวผสม ปม โดยกําหนดขอกําหนดสําหรับการออกแบบ  การสรางชิ้นสวนประกอบ และ

ขอกําหนดสําหรับการติดตั้งและทดสอบในรถยนต การทดสอบการใชงานและการตรวจพินิจตามวาระ   

1.2 มาตรฐานนี้ไมครอบคลุมการใชกาซปโตรเลียมเหลวในระบบสงกาซใหอุปกรณในรถคาราวาน รถบาน

เคลื่อนที่ รถฟอรคลิฟท รถกวาดถนน รถขัดพื้น รถหัวลาก  ชานชาลาตางระดับ และเครื่องยนตสําหรับ

อุตสาหกรรม หรือสําหรับขับเคล่ือนยานพาหนะทางน้ํา  

1.3 มาตรฐานนี้ไมเกี่ยวกับการดัดแปลงโครงสรางของรถยนต หากมีการดัดแปลงตองไดรับความเห็นชอบจาก

หนวยงานรับผิดชอบกอน และตองมีวิศวกรอาชีพที่มีประสบการณรับผิดชอบ 

สําหรับชิ้นสวนตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  

2. บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas, LPG) หมายถึง กาซไฮโดรคารบอนเหลว ดังตอไปนี้ อยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมกันเปนสวนใหญ 

โพรเพน  (Propane) 

โพรพีน   (Propene) 

บิวเทน    (Butane) 

บิวทีน     (Butene) 

2.2 หนวยงานรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการควบคุม การติดตั้งระบบการ

ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในรถยนต  

2.3 ผูไดรับอนุญาต หมายถึง ผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานรับผิดชอบ 

2.4 หัวรับกาซ (Filling connection) หมายถึง อุปกรณในระบบเติมกาซท่ีใชตอเชื่อมและรับกาซปโตรเลียมเหลว

ซึ่งสงมาจากสถานีบริการกาซ 
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2.5 ระบบล้ินกันกลับที่หัวรับกาซ หมายถึง ระบบล้ินอัตโนมัติที่ยอมใหกาซไหลไปไดทิศทางเดียวเทานั้นที่หัว

รับกาซ 

2.6 ตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ (automatic fill limiter) หมายถึง อุปกรณในระบบเติมกาซที่ตัดการเติมโดย

อัตโนมัติ เมื่อปริมาณกาซเหลวสูงถึงระดับที่กําหนด 

2.7 อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ (automatic fuel shut-off device) หมายถึง อุปกรณที่ตัดการจายกาซโดย

อัตโนมัติ เวนแตมีเงื่อนไขอยางอ่ืนกําหนด 

2.8 ที่เก็บถังกาซ (compartment) หมายถึง โครงสรางที่หอหุมถังกาซทั้งใบรวมถึงขอตอตางๆ ทั้งหมด เพื่อกักเก็บ

กาซที่อาจรั่วซึมออกมาและสามารถระบายออกสูบรรยากาศได 

2.9 ถังกาซ (container) หมายถึง ภาชนะทนความดัน สําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน 

2.10 มาตรปริมาณ (content gauge) หมายถึง มาตรที่ชี้บอกปริมาณกาซเหลวในถังกาซซ่ึงอาจอานไดที่ถังกาซหรือ

ที่ระยะหางออกไป 

2.11 ลิ้นปองกันการไหลเกิน (excess-flow valve) หมายถึง ลิ้นที่โดยปกติอยูในตําแหนงเปดซ่ึงจะปดโดยอัตโนมัติ 

เมื่อการไหลไปในทิศทางที่ระบุเกินขีดจํากัดที่กําหนดไว 

2.12 ทอเติม (fill line) หมายถึง ทอที่ใชในการสงเชื้อเพลิงจากหัวรับกาซไปยังถังกาซ 

2.13 มาตรระดับจํากัดของเหลว (fixed liquid level gauge) หมายถึง มาตรที่ชี้บอกขีดจํากัดระดับของเหลวสูงสุด

ในถังกาซ ทํางานรวมกับทอซึ่งจัดใหปลายเปดวางอยูที่ระดับของของเหลว เพื่อใหการระบายกาซเปลี่ยนเปน

การระบายของเหลวเมื่อผิวหนาของเหลวถึงขีดระดับ 

2.14 สวิตชเลือกเชื้อเพลิง (fuel selector) หมายถึง อุปกรณที่ใชเลือกเชื้อเพลิงที่สงเขาสูเครื่องยนต 

2.15 ตัวกรองเชื้อเพลิง (fuel filter) หมายถึง สวนประกอบที่สามารถแยกสารอนุภาคทั้งหมดออกจากเชื้อเพลิง ซึ่ง

สารอนุภาคเหลานี้อาจทําใหสวนประกอบอื่นๆ หรือลิ้นที่อยูหลังอุปกรณปรับความดันในระบบทํางาน

ผิดปกติ สวนประกอบดังกลาวสามารถถอดออกเพื่อทําความสะอาดหรือเปล่ียนได 

2.16 หัวฉีดเชื้อเพลิง (fuel injector) หมายถึง อุปกรณที่ทํางานโดยระบบควบคุมเครื่องยนตเพื่อฉีดกาซปโตรเลียม

เหลวเขาในเครื่องยนตภายใตความดัน ทั้งในสถานะของเหลวหรือกาซ 

2.17 ทอบริการเชื้อเพลิง (fuel service line) หมายถึง ทอที่ไมใชทอเติม แตเปนทอที่ใชสงกาซปโตรเลียมเหลว ใน

สถานะของเหลวที่ความดันเกิน 450 kPa (กิโลพาสคัล)  

2.18 ลิ้นกันกลับ (non-return valve) หมายถึง ล้ินอัตโนมัติที่ยอมใหกาซไหลไปไดเพียงทิศทางเดียวเทานั้น 

2.19 ตัวผสมกาซ-อากาศ (gas-air mixer) หมายถึง อุปกรณผสมกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะกาซกับอากาศเขา

เครื่องยนต 

2.20 ลิ้นระบายความดันของเหลว (hydrostatic relief valve) หมายถึง ลิ้นที่ใชระบายและปองกันความดันเกินใน

ทอบริการเชื้อเพลิงที่มีกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลว 
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2.21 อุปกรณปรับความดัน (pressure regulator) หมายถึง อุปกรณที่ใชสําหรับควบคุมความดันของเชื้อเพลิงที่จาย

ใหกับเครื่องยนต 

2.22 ลิ้นนิรภัย (safety valve) หมายถึง ล้ินที่ระบายไอออกสูบรรยากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันไมใหความดัน

เกินที่กําหนด และถูกกระตุนใหทํางานโดยความดันสถิตที่ทางเขาของลิ้น 

2.23 ลิ้นบริการ (service valve) หมายถึง ลิ้นเปด-ปดที่ทํางานดวยมือ ติดตั้งที่ถังกาซ สามารถเปดหรือปดกาซ

ปโตรเลียมเหลว ที่จายใหกับเครื่องยนตเพื่อใชในกรณีบํารุงรักษาหรือเหตุฉุกเฉิน 

2.24 เรือนกักกาซ (sub-compartment) หมายถึง โครงสรางที่ติดกับถังกาซ ซึ่งหอหุมขอตอตางๆ ของถังกาซ มี

วัตถุประสงคเพื่อกักเก็บกาซที่อาจรั่วซึมออกมาและสามารถระบายออกสูบรรยากาศได 

2.25 หมอตมหรือเครื่องทําไอ (vaporizer) หมายถึง อุปกรณที่เปล่ียนสถานะกาซปโตรเลียมเหลวจากของเหลวเปน

ไอ เพื่อจายใหกับตัวผสมกาซ-อากาศ หรือ หัวฉีดเชื้อเพลิง 

2.26 อุปกรณที่ใชแลว (previously used equipment) หมายถึง อุปกรณที่ใชแลวและสามารถนํามาติดตั้งใหมหรือ

ยายไปติดตั้งกับรถยนตคันอื่น เมื่ออุปกรณอยูในสภาพดี   

 อุปกรณที่ใชแลวและหามนํากลับมาใชใหม ไดแก 

(1) ทอหรือทอออนที่สัมผัสกับกาซปโตรเลียมเหลวแลว 

(2) ขอตอที่ใชเช่ือมทอหรือทอออนของอุปกรณที่รับความดัน 

(3) จุกที่ใชอุดรอยรั่วซึม 

2.27 ความดัน (pressure) หมายถึง ความดันมาตร 

2.28 วิศวกรอาชีพ หมายถึง วิศวกรซึ่งไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

วิศวกรรม  

2.29 การดัดแปลงรถยนต (vehicle modifications) หมายถึง การดัดแปลงใดๆ ตอรถยนตอันเปนผลมาจากการ

ติดตั้งบริภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว ตองเปนไปตามวิธีปฏิบัติที่ดีทางวิศวกรรม การดัดแปลงครอบคลุมการ

ปรับเปลี่ยนดังตอไปนี้ 

2.29.1 ชวงลาง (suspension) 

 ประกอบดวยตําแหนงที่ยึด รูปทรง การปรับความสูงจากพื้น (ground clearance) เพลา (axle) และเพลา

สั้น (stubaxle) หรือกลไกบังคับเล้ียว (steering mechanism) 

2.29.2 ถังเชื้อเพลิงเดิม  

 ประกอบดวยชุดถัง ขายึดถัง ระบบระบายหรือเติมเชื้อเพลิง  

หมายเหตุ ในบางกรณี ถังเชื้อเพลิงเดิม อาจติดบนโครงสรางของรถยนต 

2.29.3 โครงสรางรถยนต 

 ประกอบดวยรูที่เจาะเพิ่ม รอยเชื่อม จุดที่รับภาระโดยตรงและการปรับแตงโครงสรางที่อยูใกลกับจุด

ยึดเข็มขัดนิรภัย  
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 รูที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 13 mm (มิลลิเมตร) ตองหางจากขอบของแผง (panel) ไมนอย

กวา 40 mm และยอมใหใชเฉพาะติดตั้งลิ้นเติม ปลอกกั้นระยะ (spacer tubes) ที่พันสาย (wiring 

looms) หรือรูเพื่อการระบายเทานั้น 

 รอยเชื่อม หรือจุดที่รับภาระโดยตรง หรือ โครงสรางที่ปรับแตงใดๆ ตองอยูหางจากจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

หรือจุดยึดที่นั่งเด็กไมนอยกวา 200 mm  

2.29.4 ระบบหามลอ (braking system)  

 ประกอบดวยเบรกมือ และสวนประกอบ 

2.29.5 ที่ตั้งลออะไหล (spare wheel location) 

 ประกอบดวยขาและจุดยึดลออะไหลซึ่งตองออกแบบใหทนภาระ 20 เทาของความเรงเนื่องจากแรง

โนมถวงของโลก ในทุกทิศทาง  

2.29.6 จุดยึด (anchorages) 

 ประกอบดวยจุดยึดที่นั่ง จุดยึดเข็มขัดนิรภัย และจุดยึดที่นั่งเด็ก  

หมายเหตุ การดัดแปลงที่กระทําในบริเวณขอ 2.29.1 ถึง ขอ 2.29.6 ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3.  สวนควบและเครื่องอุปกรณ    

3.1 ความเหมาะสมโดยทั่วไป 

3.1.1  ทั่วไป  

สวนควบและเครื่องอุปกรณตองเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ไดแก อุณหภูมิ ความดัน การกัดกรอน 

การเขากันได และการสั่นสะเทือน ความเหมาะสมนั้นตองพิสูจนได โดยการทดสอบที่เหมาะสม  

3.1.2  ความเหมาะสมกับความดัน 

ความดันออกแบบสวนควบและเครื่องอุปกรณแตละชิ้น ที่ตอโดยตรงกับถังกาซ ตองเทากับ 2.55 MPa 

(เมกะพาสคัล) ความเหมาะสมของสวนควบและเครื่องอุปกรณอาจคํานวณจากความแข็งแรงตามหลักวธิ ี

ความดันปกติของถังกาซ  

3.2 ชิ้นสวนเคลื่อนที่  

ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีที่ยัง

มิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาวแนะนําใหเปนไปตาม UNECE Regulation No. 67 หรือ

มาตรฐานที่เทียบเทาอันเปนที่ยอมรับวามีความปลอดภัยเพียงพอ) 

3.3 ความเหมาะสมในการติดตั้ง 

สวนควบและเครื่องอุปกรณตองแข็งแรงและทนตอความเคนที่เกิดจากการติดตั้งและการขันขอตอตาง ๆ 

3.4 การดัดแปลง 

การดัดแปลงสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ไดรับรองแลว การดัดแปลงจะทําไดตอเมื่อไดรับการรับรองจาก

ผูทําหรือหนวยงานรับผิดชอบกอน 
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4. ชุดประกอบยอยของถังกาซ 

4.1  การใชงาน  

ขอ 4. นี้เปนขอกําหนดของตําแหนง การยึด การปองกัน การระบาย และ การติดตั้ง สําหรับชุดประกอบยอย

ของถังกาซ 

4.2  ถังกาซ 

ตองเปนไปตาม มอก. 370  

4.3 สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับถังกาซ 

สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งสําหรับเติมกาซบนรถยนตตองไดรับการออกแบบเฉพาะประกอบดวย 

(1) หัวรับกาซ    

(2) ฝาปดหัวรับกาซ 

(3) ระบบล้ินกันกลับที่หัวรับกาซ   

(4) ตัวจํากัดการเติมเกนิอัตโนมัต ิ

(5) ลิ้นบริการ 

(6) ลิ้นปองกันการไหลเกิน  

(7) ลิ้นนิรภัย 

(8) มาตรปริมาณ  

(9) อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัต ิ

4.4 ความเหมาะสมของสวนควบและเครื่องอุปกรณ  

สวนควบและเครื่องอุปกรณของถังกาซตองเปนตามประกาศของกรมการขนสงทางบก  

4.5 หัวรับกาซ 

หัวรับกาซตองเปนเกลียว ACME ขนาด 4.52 mm ( 3
41  นิ้ว) ดังแสดงในรูปที่ 1 หรือเปนเกลียวซาย (CGA V-

1) ดังแสดงในรูปที่ 2 หัวรับกาซโดยผานทอตองยึดใหแนนเพื่อกันการหมุนตามในขณะตอหรือถอดหัวจาย

กาซออก   
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รูปที่ 1 หัวรับกาซเกลยีว ACME 
(ขอ 4.5) 
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รูปที่ 2 หัวรับกาซเกลยีวซาย (CGA V-1) 
(ขอ 4.5) 

4.6 ระบบล้ินกันกลับในหัวรับกาซ 

4.6.1 ระบบเติมกาซที่ถังกาซโดยตรง 

หัวรับกาซตองควบมากับล้ินกันกลับคูอยางนอยหนึ่งชุดและเปนชนิดกันกาซรั่วซึม 

4.6.2 ระบบเติมกาซโดยผานทอ 

4.6.2.1 หัวรับกาซ 

หัวรับกาซที่อยูไกลจากถังกาซ ตองมีระบบปองกันการไหลยอนกลับของกาซอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

แปนเกลยีวยดึฐานรบั 
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(1) ลิ้นกันกลับเดี่ยวชนิดกันกาซรั่วซึมที่หัวรับกาซ และลิ้นกันกลับคูที่ถังกาซ โดยอยางนอยหนึ่ง

ลิ้นตองเปนชนิดกันกาซรั่วซึม 

(2) ลิ้นกันกลับชนิดกันกาซรั่วซึมที่ถังกาซ รวมกับลิ้นกันกลับคูที่หัวรับกาซ โดยอยางนอยหนึ่ง

ลิ้นตองเปนชนิดกันกาซรั่วซึม 

(3) ลิ้นกันกลับคูที่มีอยางนอยหนึ่งล้ินตองเปนชนิดกันกาซรั่วซึม ติดตั้งทั้งที่ถังกาซและที่หัวรับ

กาซ 

(4) ลิ้นกันกลับเดี่ยวชนิดกันกาซรั่วซึมที่หัวรับกาซ และมีลิ้นเปด-ปดดวยมือรวมทั้งลิ้นกันกลับ

ชนิดกันกาซรั่วซึมที่ถังกาซ 

4.6.2.2  ทอเติมกาซ 

ทอเติมกาซตองเปนดังนี้ 

(ก) ทอคงตัว ขอตอ หรือชุดทอออน ตองเปนไปตามขอ 5.2.1  ขอ 5.2.2.2  ขอ5.2.2.3  ขอ5.3 และ

ขอ 5.4 

(2) เสนผานศูนยกลางภายในของทอเติมกาซตองไมนอยกวา 10 mm โดยเสนผานศูนยกลางของรู

เปด (orifice) ภายในของขอตอใด ๆ ระหวางปลายสุดของลิ้นกันกลับสําหรับสวมเติมกาซ

และสวนหนาของล้ินตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ ตองไมนอยกวา 7.8 mm 

 (3) ทอคงตัวทีใ่ชเปนทอเติมกาซไปยังตวัจํากัดการเติมเกนิอัตโนมัติที่ถังกาซ ตองมีทอหุมโดย

ตลอด 

4.6.3 ลิ้นกันกลับภายใน 

หากเกิดความเสียหายตอระบบภายนอกของถังกาซ ลิ้นกันกลับภายในอยางนอยหนึ่งตัวในระบบปองกัน

การไหลยอน ตองยังทํางานได  

4.6.4 ฝาปดหัวรับกาซ 

ฝาปดหัวรับกาซตองทนความดันออกแบบ (2.55 MPa)  และตองออกแบบไมใหเกิดความดันสะสม 

4.6.5 ตําแหนงของจุดเติมกาซ 

จุดเติมกาซตองอยูในตําแหนงตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

4.6.5.1 ตองติดตั้งหัวรับกาซและควบคุมดูแลการเติมกาซจากภายนอกของรถยนตได หัวรับกาซอาจติดตั้ง

โดยตรงบนถังกาซไดเฉพาะกรณีที่การเขาถึงหัวรับกาซจากภายนอกไมทําใหไอของกาซปโตรเลียม

เหลวเขาไปในหองโดยสารจนทําใหที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซทํางานไมมีประสิทธิผล 

4.6.5.2 ตองปองกันหัวรับกาซโดยติดตั้งไวในสวนเวาใตแผนตัวถังของรถยนต หรือติดตั้งในตําแหนงที่

โครงสรางของรถยนตจัดเตรียมไว  

4.6.5.3 ตองไมติดตั้งหัวรับกาซที่กันชนหลังซ่ึงรับแรงกระแทก  

หมายเหตุ  ระยะระหวางหัวรับกาซและระดับพื้นถนนควรมีระยะไมนอยกวา 450 mm เพื่อใหเติมกาซได

สะดวกและลดความเสี่ยงของการเชื่อมตอที่ไมสมบูรณ 
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4.6.5.4 ถาหัวรับกาซอยูต่ํากวาตัวถังของรถยนต ตองมีโครงสรางของคัสซีหรือสวนของตัวถังที่มั่นคง เพื่อ

ปองกันหัวรับกาซจากการกระแทกหรือการชนทั้งจากดานหนา ดานหลัง และดานขาง และตองไม

ติดตั้งต่ํากวา 

(1) สวนของโครงสรางท่ีต่ําที่สุดของตัวถัง หรือ 

(2) สวนของโครงสรางท่ีต่ําที่สุดของโครงรถยนตหรือสวนตอของโครงรถยนต แลวแตกรณี 

4.7 ตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ 

4.7.1 การออกแบบ 

ตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติตองเปน ดังนี้ 

4.7.1.1 การตัดการเติมกาซตองไมเกี่ยวของกับการระบายกาซปโตรเลียมเหลวสูบรรยากาศ 

4.7.1.2 หลังจากติดตั้งแลว ตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติตองไมสามารถปรับเปลี่ยนระดับของเหลวไดจาก

ภายนอกถังกาซ 

4.7.1.3 ความแมนของตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติชนิดที่ปรับคาไดดวยการหมุนบนหนาปด เชน ชนิดที่เปน

สกรู เมื่อปรับตั้งคาที่ถูกตองแลว ใหยึดตําแหนงนั้นไวอยางถาวร 

4.7.1.4 หากมีถังกาซหลายใบ ตองติดตั้งตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติไวที่ถังกาซแตละใบ 

4.7.2  สมรรถนะ 

เมื่อติดตั้งตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติที่ถังกาซ และหมุนถังกาซไปยังตําแหนงที่ถูกตองแลว ตัวจํากัด

การเติมเกินอัตโนมัติตองมีสมรรถนะ ดังนี้ 

4.7.2.1 ตองตัดการเติมกอนเกินขีดระดับสูงสุดที่กําหนด 

4.7.2.2 ตองสามารถตัดการเติมที่ความดันครอมระหวาง 70 kPa และ 1 000 kPa  ลิ้นกันกลับใด ๆ ที่ติดหรืออยู

ในตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติไมถือวาเปนสวนหนึ่งของตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ 

4.7.2.3 อัตราการรั่วซึมเขาไปภายในถังกาซภายหลังการตัดแลว ตองไมทําใหปริมาตรของของเหลวเพิ่มขึ้น

มากกวารอยละ 5  ของปริมาตรทั้งหมดของถังกาซภายในเวลา 8 min (นาที) 

4.8 มาตรระดับจํากัดของเหลว 

เมื่อใชมาตรระดับจํากัดของเหลว ตองชี้บอกระดับการเติมของเหลวสูงสุดที่ยอมให 

ชองตอท่ีเชื่อมระหวางมาตรระดับจํากัดของเหลวกับสวนในของถังกาซ ตองอยูภายในถังกาซและมีเสนผาน

ศูนยกลางไมเกิน 1.4 mm 

มาตรระดับจํากัดของเหลว ตองเปนดังนี้ 

4.8.1 ลิ้นของมาตรระดับจํากัดของเหลวตองเปนแบบซีลท่ีแกนเพื่อกันรั่วซึม 

4.8.2 ตองไมสามารถถอดชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดออกจากลิ้นของมาตรระดับจํากัดของเหลว 

4.8.3 ตองมีฝาปดหรือปล๊ักอุดทางออกและทนตอความดันออกแบบของถังกาซ 

4.9 มาตรปริมาณ 

 หากใชมาตรแบบไฟฟา ตองผานการรับรองใหใชในบริเวณอันตรายได 
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4.10 ลิ้นปองกันการไหลเกิน 

 ลิ้นปองกันการไหลเกิน ตองเปนดังนี้ 

4.10.1 เปนแบบติดตั้งภายในถังกาซ 

4.10.2 ปดที่อัตราการไหลระบุของกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลว ไมเกิน 215 ml/s (มิลลิลิตรตอ

วินาที) 

4.10.3 อัตราการไหลลัดผานเมื่อปดตองไมเกิน 3.3 ml/s ของกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลวที่ความ

ดันครอม 350 kPa 

4.10.4 ลิ้นตองเปดคืนโดยอัตโนมัติ เมื่อเหตุของการไหลเกินหมดไป 

หมายเหตุ  เพื่อใหตรงตามขอ 4.15.4 ล้ินปองกันการไหลเกินควรตดิตัง้ไวติดกับลิ้นบรกิาร 

4.11 ลิ้นบริการ 

ลิ้นบริการตองเปน ดังนี ้

4.11.1 ตองเปนลิ้นแบบเปด-ปดดวยมือ วัสดุทีใ่ชตองเขากนัไดกับกาซปโตรเลียมเหลวที่ใชงาน 

4.11.2 ตองปดในทิศตามเข็มนาฬิกา 

4.11.3 ตองออกแบบแปนเกลียวกดซีลเพื่อไมใหแปนเกลียวคลายออกขณะแกนหมุน 

4.11.4 ตองช้ีบอกทิศทางของการเปดหรือปดลิ้นใหชดัเจน 

4.12 อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ถังกาซ 

 อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ถังกาซ ตองปดการไหลของของเหลวไปยังทอบริการอัตโนมตัิ เวนแต 

มีการจุดระเบิด หรือเครื่องยนตหมุนอยู 

อาจยอมใหอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติเปดถึง 3 s เมื่อมีการจุดระเบิดครั้งแรก เพื่อใหมีการลอกาซกอน

การจุดระเบิด  ยอมใหเปดไดไมเกิน 3 s เม่ือเครื่องยนตหยุดกลางคัน ซึ่งแตกตางจากการดับเครื่องยนต 

เมื่อลิ้นถูกกระตุน อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ตองเปดไดที่ทุกความดันครอมจนถึงความดันทํางานที่

กําหนด  

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ตองทนความดันไหลกลับไดสูงสุด 0.275 MPa  และตองมีตัวกรอง

ปองกันทางดานเขา  และเมื่อติดตั้งตองใหแนใจวาทิศทางการไหลถูกตอง 

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ที่อยูในที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซของถังกาซ ตองไมมีอุปกรณไฟฟา

อยูภายใน หากมีตองเปนแบบซีลสนิท  

อุปกรณจํากัดกระแสแบบสายเดี่ยว เชน ฟวส ตองติดตั้งที่แหลงจายกําลังไฟฟาเขาอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิง

อัตโนมัติ เพื่อปองกันการลัดวงจร 

ตองติดตั้งอุปกรณปลดการทํางานของอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ตามขอ 7.9.2.7 (1) โดยติดไวที่ใต

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ  
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การเดินระบบไฟฟา เพื่อใหอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติทํางานหรือปลดการทํางาน ตองไดรับการ

ปองกันเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากระบบอื่นใหนอยที่สุด การปองกันนี้ทําไดโดยการเดิน

สายไฟฟาโดยตรงจากแหลงจายกําลังไฟฟา หรือติดตั้งตัวปองกันไฟยอนในวงจร 

หมายเหตุ   ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถึงชุดอุปกรณเชื้อเพลิงรวมที่มี สวิตชเลือกเชื้อเพลิง/สวิตชความปลอดภัย/

มาตรเชื้อเพลิง 

สวิตชทํางานของอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ตองไมตอท่ีสายดิน อาจยอมใหตอสวิตชลงดินโดยผาน

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสที่มีรีเลยตอลงดิน แตตองตัดที่แหลงจายกําลังไฟฟา รีเลยตองติดตั้งใกลชุดควบคุม

อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด แตตองไมมากกวา 300 mm การเดินสายไฟฟาระหวางชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสกับ

รีเลยตองปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการลัดวงจร 

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ อาจมีขอตอที่ตอไปยังลิ้นบริการดวยมือ ในทุกกรณีอุปกรณเปด-ปด

เชื้อเพลิงอัตโนมัติตองติดตั้งในตําแหนงที่ไดรับการปองกัน 

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ไมสามารถติดตั้งในที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซตามที่ระบุในขอ 

4.16.1 อาจติดตั้งอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติไวนอกที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซ โดยใหติดตั้งใกล

กับลิ้นบริการมากที่สุด และตองไมมากกวา 1 000 mm จากทางออกของล้ินบริการ และตองไมมีสวนใดของ

ลิ้นหรือทออยูในหองเก็บสัมภาระ เวนแตอยูในหองยอย  

การติดตั้งอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติเกาที่ถังกาซ ตองตรวจสอบการใชระบบกาซปโตรเลียมเหลวทั้ง

ระบบ  

4.13 ตัวกรองเชื้อเพลิง 

ตองติดตั้งตัวกรองเชื้อเพลิงที่สามารถดักฝุนละอองทั้งหมดที่อาจเปนสาเหตุของการทํางานผิดพลาดของ

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ 

4.14 ลิ้นนิรภัย 

4.14.1 ทั่วไป 

ลิ้นนิรภัยตองเปน ดังนี้ 

4.14.1.1 เปนแบบที่อยูภายใน 

4.14.1.2 ตองเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมกับแบบของถังกาซ  

4.14.1.3 ความดันที่กําหนดเมื่อการไหลเต็มที่เทากับ 3.3 MPa 

หมายเหตุ   ความดันเริ่มเปดลิ้น ตองไมนอยกวารอยละ  80 ของความดันท่ีกําหนดเมื่อการไหลเต็มท่ี 

4.14.2 การระบายของล้ินนิรภัย 

ลิ้นนิรภัยตองระบายกาซออก โดยไมพุงตรงไปที่ถังกาซ หรือไปที่สิ่งกีดขวาง หรือรถยนตที่อยูติดกัน 

และตองไมระบายตรงเขาไปในหองโดยสาร การจัดวางตองเปน ดังนี้ 

4.14.2.1 ระบายไปยังท่ีเก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซ  

4.14.2.2 การเดินทอใหเปนไปตามขอ 4.14.3 ไปยังจุดระบายที่ไกลออกไป 
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4.14.2.3 ลิ้นนิรภัยของถังกาซที่ติดตั้งภายนอกซึ่งไมมีที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซ ตองใชทอจายสั้น (short 

discharge pipe) ตัวนําทาง (directional guide) หรือแผงกั้น (baffle) โดยลดความเร็วของการระบาย

เพื่อความปลอดภัย 

หมายเหตุ   ขอตอ ตัวยึดทอ หรือแผงกั้นเบี่ยง (deflector) ซึ่งติดอยูที่ทางออกของลิ้นนิรภัย ตองไมทําใหอัตรา

การระบายของกาซลดลง โดยผูติดตั้งตองสอบทวนกับผูขายเพื่อใหแนใจวา อุปกรณตางๆ ที่ติดตั้ง

นั้น ตองไมมีผลกระทบตออัตราการระบายของกาซ  

4.14.3 การเดินทอระบายกาซจากลิ้นนิรภัย 

ทอระบายกาซจากลิ้นนิรภัย ตองเปนดังนี้ 

4.14.3.1 ขนาดของทอ ขอตอ และ การจัดวางของลิ้นนิรภัย ตองทําใหการระบายออกเต็มที่ และไมนอยกวาที่

กําหนดไวสําหรับถังกาซโดยผูทําถังกาซระบุ  

4.14.3.2 ความยาวเทียบเทาสูงสุดของระบบทอเทากับ 3 m โดยหักลบ 0.5 m สําหรับทุกๆขอตอฉาก และ 0.3 

m สําหรับทุก ๆ ขอโคงรัศมีส้ัน (short-radius bend) หรือขอโคงดัด (sweep bend) ที่มีรัศมีความโคง

นอยกวา 3 เทาของเสนผานศูนยกลางทอ  

4.14.3.3 วัสดุของทอตองกันกาซรั่วซึมไดจนถึงอุณหภูมิ 700 oC (องศาเซลเซียส) 

4.14.3.4 ทอตองสามารถทนความดันระบายของกาซได และขอตอใด ๆ ที่ติดกับทางออกของลิ้นนิรภัยตอง

ไมรบกวนการทํางานของลิ้น  

4.14.3.5 ชนิดของทอ ตําแหนงและฐานรับ และการออกแบบทั่วไปของระบบ ตองไมกอใหเกิดความเสียหาย

ตอล้ินนิรภัย ทั้งเวลาทํางานปกติ และขณะรถยนตเกิดอุบัติเหตุ 

4.14.3.6 ตองจัดระบบทอเพื่อลดโอกาสที่จะอุดตันใหนอยที่สุด เนื่องจากอุบัติเหตุการชนอยางแรง และ

โดยเฉพาะตองไมเดินทอผานระหวางกันชนกับตัวถังรถยนต 

4.14.3.7 จุดที่ระบายตองมีอุปกรณกันน้ําและฝุน ซึ่งปดไดเอง และไมมีชิ้นสวนที่หลุดออกไปไดขณะเปด 

และไมกีดขวาง หรือ เปล่ียนทิศการระบายออก 

4.14.3.8 ทิศของการระบาย ตองไหลขึ้นบนในแนวดิ่งหรืออาจเบนออกไดไมเกิน 45 องศา จากแนวดิ่ง 

4.15 ตําแหนงของสวนควบและเครื่องอุปกรณบนถังกาซ 

สวนควบและเครื่องอุปกรณบนถังกาซ ตามขอ 4.3 และตองติดตั้งตามขอกําหนด ดังนี้ 

4.15.1 ตองติดตั้งชิ้นสวนแตละชิ้นโดยตรงบนถังกาซ โดยปราศจากทอหรือขอตอ ยกเวนชิ้นสวนที่เกี่ยวกับหัว

รับกาซที่เปนระบบเติมกาซโดยผานทอ 

4.15.2 ตองตอลิ้นนิรภัยติดกับชองกาซสวนบนในถังกาซ และไมมีล้ินอื่นใดกั้นระหวางนั้น 

4.15.3 ตองติดตั้งตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ เพื่อไมใหเติมเกินรอยละ 80 ของความจุถังกาซ โดยวางถังกาซให

ถูกตองตามท่ีผูทําระบุ 
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4.15.4 ตองจัดวางลิ้นปองกันการไหลเกินใหควบคุมการไหลของเชื้อเพลิงเหลวจากถังกาซได หากลิ้นภายนอก

ชํารุดซึ่งทําใหกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลวไหลเกิน 

 หมายเหตุ โดยทั่วไปลิ้นปองกันการไหลเกินจะติดตั้งใกลกับทางเขาของลิ้นบริการ 

4.16 ที่เก็บถังกาซและเรือนกักกาซ 

4.16.1 ถังกาซที่ติดตั้งภายใน 

ถังกาซที่อยูภายในตัวถังรถยนต ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

4.16.1.1 ตองหุม ถังกาซ รวมทั้งชิ้นสวนและขอตอที่ตดิอยูกับถังกาซในที่เก็บถังกาซ หรือ 

4.16.1.2 ตองหุม ล้ิน ขอตอ และ ตัวเชื่อมทอตางๆ ไวในเรือนกักกาซ ซึ่งมีชองระบายสูบรรยากาศ  

หมายเหตุ 1.  การติดตั้งตองทําใหเขาถึงล้ินบรกิาร และล้ินที่เปดสําหรับอานระดับจํากัดของเหลวได

 สะดวก  

 2. หองเก็บของทายรถไมถอืเปนท่ีเก็บถังกาซตามขอ 4.16.1.1 เพราะยากที่จะซลีรอยรั่วซึม 

  ทั้งหมดและบํารุงรักษารรูะบาย และยังมีอุปกรณไฟฟาอยูภายในอีกดวย 

4.16.2 การทํา 

การทําที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซตองกนัไมใหกาซที่อาจรั่วซึมออกจากทอ ขอตอและสวนประกอบ

อื่นผานไปยังหองผูโดยสาร หองเก็บของ หรือหองอื่น ๆ ของรถยนต 

4.16.3 การระบาย 

ตองระบายสวนในของที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซออกสูบรรยากาศโดยรูระบายหนึ่งรูหรือหลายรู ซึ่ง

มีพื้นที่หนาตัดรวมไมนอยกวา 500 mm2 (ตารางมิลลิเมตร) ตําแหนงและการจัดวางของรูระบายและทอที่

ใชรวมกัน ตองเปนแบบที่จะลดการสะสมของกาซที่ตกตามแรงโนมถวงในบริเวณสวนลาง  ทางออก

ของรูระบายตองอยูหางจากทอไอเสียหรือแหลงความรอนที่คลายคลึงกันไมนอยกวา 250 mm 

ทอระบายหรือทอรอยสายใดๆ ที่จําเปนเพื่อตอไปยังอากาศภายนอกตองเปนไปตามขอ 4.16.4  พื้นที่

ระบายตองเปนพื้นที่สุทธิ ขอมูลรูระบายเปนไปตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ขอมูลรูระบาย 
(ขอ 4.16.3) 

เสนผานศูนยกลางรูระบาย 

mm 

พื้นที่ระบาย 

mm 2 

เสนผานศูนยกลางรูระบาย 

mm 

พื้นที่ระบาย 

mm2 

6 30 30 700 

8 50 35 960 

10 80 40 1 250 

12 115 45 1 590 

15 180 50 1 960 

20 315 55 2 370 

25 490 60 2 830 

 

4.16.4  ทอรอยสายและทอระบาย  

ทอรอยสายและทอระบายใดๆ ตามขอ 4.16.3 หรือขอ 5.6 ตองติดตั้งและเปน ดังนี้ 

4.16.4.1 ความหนาของวัสดุที่ใชทําที่จุดบางสุดตองไมนอยกวา 

(1)   0.7 mm สําหรับวัสดุผสมที่เปน ผา กับ ยางหรือพลาสติก 

(2)   1.5 mm สําหรับวัสดุที่เปนพลาสติกหรือยางที่ไมไดเสริมแรงตามขอ 4.16.4.1(1) 

(3)   1.0 mm สําหรับวัสดุผสมของใยเสริมแรงแบบเกลียว กับ ยางหรือพลาสติก 

4.16.4.2 เมื่อวางตัวอยางทอระบายลงบนพื้นเรียบและกดดวยน้ําหนัก 20 kg (กิโลกรัม) บนแผนรองขนาด  

100 mm x 100 mm ที่วางราบบนทอระบาย ที่อุณหภูมิหองระหวาง 15 oC ถึง 30 oC ตัวอยางทอ

ระบายตองไมยุบลงจนต่ํากวารอยละ 80 ของเสนผานศูนยกลางเดิม และตองคืนสภาพกลับมาอยาง

นอยรอยละ 90  ของเสนผานศูนยกลางเดิมภายหลังการยกน้ําหนักออก 

4.16.4.3 ตัวอยางทอระบายที่จัดวางโดยตอปลายทั้งสองดานแทนการติดตั้งจริงและอุดไว แลวทดสอบที่ความ

ดัน 30 kPa ความดันตองไมตกเกิน 2 kPa ใน 30 min 

4.16.4.4 ตัวยึดปลายทอตองทนแรงดึงได 100 N (นิวตัน) 

หมายเหตุ วัสดุทอรอยสายบางชนิดที่มีรองเกลียวภายในอยางชัดเจน อาจยากที่จะซีลใหสนิทกับหัวเสียบ 

ควรหลีกเลี่ยงเทาท่ีจะเปนไปไดถึงแมวาจะระมัดระวังอยางดีแลวก็ยากที่จะผานการทดสอบความ

ดัน 

4.16.4.5 วัสดุที่ใชทําตองเขากันไดกับกาซปโตรเลียมเหลวที่ใชงาน หรือ เปนไปตามมาตรฐาน SAE J369 

class SE/NBR 

4.16.4.6 วัสดุที่ใชทําตองทนทานตอการเสื่อมสภาพจากแสงอัลตราไวโอเลต 

4.16.4.7 ทอรอยสายหรือทอระบายตองกันกาซรั่วซึมจากพื้นที่ปด และตองระบายออกสูบรรยากาศ 
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4.16.4.8 ทอรอยสายตองส้ันที่สุดเทาที่ทําไดโดยยังคงความปลอดภัย 

4.16.4.9 การตอปลายตองเปนแบบแถบรัดทางกล และตองไมใชกาวหรือสารประกอบซีลยึดใหอยูกับที่ 

4.14.4.10 รูสําหรับทอระบายตองอยูหางจากขอบของแผง หรือ รอยเชื่อม หรือจุดที่รับภาระโดยตรง ไมนอย

กวา 40 mm  

4.17 การยึดถังกาซ 

4.17.1 การวางใหถูกตอง 

เพื่อใหคาความแมนของมาตรปริมาณ  มาตรระดับจํากัดของเหลว  ลิ้นนิรภัย  และตัวจํากัดการเติมเกิน

อัตโนมัติ ไมเปลี่ยนแปลงไป  ตองวางถังกาซใหถูกตองโดยอางอิงกับวิธีการติดตั้งของผูทํา และ

เครื่องหมายตําแหนงที่แสดงไวให 

ตองตีตราวันที่ตรวจพินิจใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อติดตั้งถังกาซอยางถาวรแลว 

4.17.2 การเขาถึงล้ิน 

ตองสามารถเปดปดล้ินบริการหรือลิ้นเปดปดการเติมไดสะดวกในสภาวะที่ติดตั้งเรียบรอยแลว 

อาจจัดวางลิ้นใหเปดปดไดจากภายในรถยนต ในกรณีนี้ซีลของผนังที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซตอง

เปน ดังนี้ 

4.17.2.1 ถาอุปกรณขับเคล่ือนล้ินผานเขาออกผนังดังกลาว ตองซีลเพื่อกันกาซรั่วซึม 

4.17.2.2 ถาอุปกรณขับเคล่ือนล้ินทั้งหมดอยูภายในผนังดังกลาว อาจใชจุกอุดกันกาซรั่วซึมได โดยไมตองใช

เครื่องมือ 

4.17.3 การยึดถังกาซติดกับตัวรถยนต 

ตองยึดถังกาซกับตัวรถยนตอยางปลอดภัยจากการลื่นไถล การหมุน และการสั่นสะเทือน โดยใหเปนไป

ตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

4.17.3.1 วิธีการยึดดังแสดงในรูปที่ 3 ตองไมทําใหเกิดความเคนเกินคาที่ยอมรับไดที่ถังกาซ หรือตนเหตุที่

สําคัญตอการเส่ือมสภาพของถังกาซโดยเฉพาะ 

(1)   เมื่อใชแถบรัด ตองมีอยางนอย 2 แถบ ตามการคํานวณในขอ 4.17.3.4 

(2)   รอยเฉือนบนแถบรัดตองจัดวางใหอยูดานนอกถังกาซ 

(3)   หลีกเลี่ยงการใชโลหะที่ไมเขากัน เชน แถบรัดเคลือบสังกะสีตองไมสัมผัสกับถังกาซเหล็กกลาไร

สนิม  

(4)   ตองลดการกัดกรอนของถังกาซ โดยหลีกเลี่ยงการเก็บกักความชื้นที่ไมมีการระบายออก และ

ตองไมใชวัสดุคืนตัวระหวางถังกาซกับแถบรัด 
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รูปที่ 3 การยดึถังกาซ 
(ขอ 4.17.3.1) 

4.17.3.2 การเชื่อมขายึดและโครงยึดถังกาซกับถังกาซ ตองทําจากโรงงานผูทําเทานั้น หามเชื่อมหรือบัดกรีที่

หนางาน 

4.17.3.3 วิธีการยึดตองไมทําใหความแข็งแรงของโครงสรางรถยนตลดลง และตองเสริมแรงเทาที่จําเปนให

เปนไปตามขอ 4.17.3.4  

4.17.3.4 แรงที่จะแยกใหถังกาซหลุดจากรถยนตตองไมนอยกวา 20 เทาของความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง

ของโลก คูณกับมวลของถังกาซที่เติมเต็ม ในทุกทิศทาง 

 ความแข็งแรงของตัวยึดอาจออกแบบโดยการทดสอบทางพลศาสตรแลว (วัดความหนวงภายใน 20 

ms) หรือการทดสอบทางสถิตศาสตร (กดแรงตรงไปที่ศูนยกลางมวลของถังกาซ) หรือโดยการ

คํานวณ 

 ถาการทดสอบทางพลศาสตร การทดสอบทางสถิตศาสตร หรือการคํานวณ ไมสามารถทําได ถังกาซ

ที่มีความจุไมเกิน 150  ลิตรน้ํา ตองออกแบบตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) ตองยึดถังกาซกับโครงสรางรถยนตอยางนอย 4 จุด ระยะหางตองเพียงพอที่จะแนใจวาถัง

กาซมีเสถียรภาพ 

(2) หากยึดถังกาซกับแผนโลหะบาง ตองประกบหรือดามแผนโลหะบางนั้นดวยแผนเหล็ก

เสริมแรงความหนาไมนอยกวา 2.5 mm สองแผน โดยแตละจุดสัมผัสตองมีพื้นที่ไมนอย
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กวา 5 500 mm2  แผนเหล็กเสริมแรงตองเขารูปกับแผนโลหะบาง ควรใชแหวนกลมรัศมี 5 

mm ที่มุมแผนเสริมแรงสี่เหลี่ยมและวางอยูในศูนยกลางของรูสลักเกลียวและรูของแผน

เสริมแรง ถารูสลักเกลียวไมอยูกลางของแผนเสริมแรง ใหพับขอบที่ใกลที่สุดเปนรูปฉาก 

(L-section) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการยึด โดยยังคงรักษาพื้นที่สัมผัสไมนอยกวา 5 500 

mm2 

หมายเหตุ  แผนเรียบหรือแผนที่ฉีกขาดจะใชได ตอเมื่อตองเพิ่มแผนเสริมแรง เนื่องจากการยืด

และการลา จุดยึดควรติดกับโครงของรถยนตเทาที่จะทําได 

(3) เมื่อสลักเกลียวของจุดยึดผานเขาไปในรู ตองใสปลอกกั้นระยะกันยุบ เมื่อมีภาระ 

(4) สลักเกลียว สลักเกลียวปลอย หรือสลักเกลียวปลอยสองขาง เพื่อยึดหนาแปลน ตองมีเสน

ผานศูนยกลางไมนอยกวาคาที่กําหนดในตารางที่ 2 และเปนดังนี้ 

(4.1) เกลียวเปนไปตามมอก. 159 สมบัติทางกลเปนไปตามมอก. 171    และมิติพื้นฐาน

เปนไปตามมอก. 2407  

(4.2) เกลียวนอกเหนือไปจากขอ 4.17.3.4(4.1) ตองเปนระดับคุณภาพเชิงพาณิชย 

(commercial grade) 

(5) เมื่อใชแถบรัด อยางนอยตองใช 2 แถบ และมีขนาดไมนอยกวาคาที่กําหนดในตารางที่ 2  

(6) เมื่อเชื่อมชิ้นสวนติดกัน เชน สลักเกลียวปลอยสองขางกับแถบรัด ความแข็งแรงของรอย

เชื่อมตองไมนอยกวาความแข็งแรงของช้ินสวนนั้น ๆ 

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยถังกาซทรงกระบอกที่ยึดดวยแถบรัด อาจมีการปดหัวทายตามแนวยาว

 ของถังกาซเพื่อปองกันการกระแทก 

4.17.3.5 สลักเกลียวปลอยหรืออุปกรณยึดตองเปนแบบที่ไมคลายออกเองได หรือใหล็อคหรือใสหมุด

หลังจากขันแนนแลว 

4.17.3.6 ถังกาซที่ติดตั้งใตพื้นรถ ตองยึดกับโครงของรถยนต หรือถายึดถังกาซกับพื้นเรียบใตรถตองไดรับ

การรับรองจากวิศวกรอาชีพ 

ถังกาซที่มีความจุเกิน 150 ลิตรน้ํา ตองแนบแบบการยึดโดยวิศวกรอาชีพ และวิธีการติดตั้งที่เปนลาย

ลักษณอักษร โดยระบุการยึดถังกาซท่ีเปนไปตามขอกําหนดความแข็งแรงขั้นต่ําสุดของมาตรฐานนี้ ตาม

ขอกําหนดที่รับรองดวยตัวเอง ตามตารางที่ 2 และผูติดตั้งยังคงเปนผูรับผิดชอบโดยเก็บสําเนารายงาน

การติดตั้ง 
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ตารางที่ 2 เสนผานศนูยกลางของสลกัเกลียว สลักเกลียวปลอย หรอืสลกัเกลียวปลอยสองขาง   

ขนาดแถบรัด และขอกําหนดที่รับรองดวยตัวเอง 
(ขอ 4.17.3.4(4) ขอ 4.17.3.4(5) และขอ 4.17.3.6)  

ความจุถังกาซ 

ลิตรน้ํา 

ขนาดแถบรัด 

(ขนาดระบุต่ําสุด) 

mm 

เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียว สลักเกลียวปลอย 

หรือ สลักเกลียวปลอยสองขาง ชั้นคุณภาพ 4.6 

สําหรับแถบรัด หรือหนาแปลนที่ใชยึด 

(ขนาดระบุต่ําสุด) 

mm 

ไมเกิน 100 30 × 3 10 

มากกวา 100 ถึง 150 50 × 6 12 

เกิน 150 รับรองโดยวิศวกรอาชีพ 

 

4.17.4 การติดตั้งถังกาซหลายใบ 

การติดตั้งถังกาซมากกวาหนึ่งใบโดยใชโครงยึดอันเดียวกัน ตองออกแบบเปนพิเศษและมีใบรับรองการ

ติดตั้งโดยวิศวกรอาชีพ 

4.18 ตําแหนงของถังกาซ ความสูงจากพื้น 

ถังกาซตองอยูในตําแหนงตามขอกําหนด ดังนี ้

4.18.1 ความสูงจากพื้นกําหนดจากมวลของรถยนตที่ไมมีมวลบรรทุก แตรวมน้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอเย็น และ

สารหลอล่ืนที่เต็มถัง ความสูงตองเปนไปตามมาตรฐานผูทํารถยนต 

4.18.2 สําหรับรถยนตที่มีมวลนอยกวา 4 500 kg หรือมีความสูงจากพื้นถึงคัสซีไมเกิน 600 mm ที่ดานทายรถ  

ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของถังกาซ ที่เก็บถังกาซ หรือ เรือนกักกาซ ที่อยูใตรถหรือดานหนาหรือดาน

ทายรถยื่นออกนอกขอบเขตของระยะหางตามรูปที่ 4 ดังนี้ 

4.18.2.1   200 mm เหนือระดับพื้น  

4.18.2.2   200 mm เขามาขางในจากจุดกึ่งกลางของกันชนเดิมหนาหรือหลัง ถาไมมีกันชน ใหนับ 

    ระยะเขามาขางในจากแนวไกลสุดของตัวถังรถในแนวกึ่งกลางของรถยนต และ 

4.18.2.3   ระนาบเอียงที่ผานสัมผัส ลอหนาหรือลอหลังและลากออกไปจรดแนวไกลสุดของตัวถัง 

    หรือกันชน 
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รูปที่ 4 ขอบเขตของระยะหางสําหรับรถยนตที่มีมวลนอยกวา 4 500 kg  

หรือ มีความสูงจากพืน้ถึงคัสซีไมเกิน 600 mm 
(ขอ 4.18.2) 

4.18.3 สําหรับรถยนตที่มีมวลตั้งแต 4 500 kg ขึ้นไป หรือมีความสูงจากพื้นถึงคัสซีมากกวา 600 mm ที่ดานทาย

รถ  ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของถังกาซ ที่เก็บถังกาซ หรือ เรือนกักกาซยื่นออกนอกขอบเขตของ

ระยะหางตามรูปที่ 5 ดังนี้ 

4.18.3.1   300 mm เหนือระดับพื้น  

4.18.3.2   หนาคานขวางคัสซีตัวทายสุด หรือถาไมมีคาน ใหนับจากแนวแกนของลอสุดทาย  

4.18.3.3   200mm เขามาขางในจากจุดกึ่งกลางของหนากันชนหนาเดิม หรือ ถาไมมีกันชน ใหนับระยะเขามา

ขางในจากแนวไกลสุดของตัวถังรถในแนวกึ่งกลางของรถยนต และ 

4.18.3.4   ระนาบเอียง ดานหนาและหลังตามที่กําหนดในขอ 4.18.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอก.2576-2555 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ขอบเขตของระยะหางสําหรับรถยนตที่มีมวลตัง้แต 4 500 kg ขึ้นไป  

หรือมีความสูงจากพืน้ถึงคัสซีมากกวา 600 mm 
(ขอ 4.18.3) 

4.18.4 ตองไมยึดถังกาซบนหลังคา หรือ อยูเหนือหองผูโดยสาร หรือล้ําออกไปดานหนา หรือดานขางของตัวถัง

รถยนต 

4.18.5 ตองไมยึดถังกาซล้ําออกไปดานหลังของรถยนตโดยไมไดรับการรับรองเปนกรณีพิเศษของการยึด 

ตําแหนง และการปองกัน (ดูหมายเหตุ 2.) 

4.18.6 ตองติดตั้งถังกาซภายในรถยนตและตองไมยึดกับที่นั่งหลังคนขับ ยกเวนไดรับการรับรองเปนพิเศษจาก

หนวยงานรับผิดชอบ 

4.18.7 ตองไมติดตั้งถังกาซบนหลังคาหรือเหนือหองผูโดยสารของรถยนต     

4.19 การปองกัน 

ถังกาซและสวนควบและเครื่องอุปกรณตองอยูในตําแหนงและมีการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ

กระแทก อุบัติเหตุ หรือ วัตถุท่ีหลุดมาชน ใหนอยที่สุด โดยมีขอกําหนดเฉพาะ ดังนี้ 

4.19.1 ถังกาซแตละใบตองอยูในตําแหนงหรือมีการปองกันเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดจากการใชงาน

ตามปกติ โดยเฉพาะ 

(1)   ตองหลีกเล่ียงตําแหนงที่ไมมีการปองกันวัสดุที่กระเด็นจากลอมากระแทก  

(2)   ตองปองกันความเสียหายที่เกิดจากสิ่งของที่บรรทกุมากระแทก 

หมายเหตุ  หองเก็บสัมภาระของรถยนตนั่งไมรวมอยูในขอ 4.19.1.2 

     สุดเขตตรงนี้ 

หรือตรงนี้ถาไมมี 

คานขวางคัสซีตัวทายสุด 

ถาไมมีกันชน 

ใหวัดตรงนี้ 

ในแนวกึ่งกลาง 

200 mm 

300 mm เกิน 600 mm 

ดานหลัง 
ดานหนา 

กันชน 

สันขอบกันชน 

ตัวถังเดิม 

ระดับพื้น 

คานขวางคัสซ ี

ตัวทายสุด 
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4.19.2 ตองไมติดตั้งถังกาซที่มีความหนานอยกวา 2.0 mm ยกเวนมีกลองครอบที่ปองกันอยางแนนหนา ตาม

วัตถุประสงคของขอนี้ ใหถือวา หองเก็บของหรือหองเก็บสัมภาระถือเปนกลองครอบได  ตําแหนงที่วาง

ตองไมมีสวนใดของถังกาซอยูหางจากผนังขางของรถยนตนอยกวา 75 mm ตองไมมีการดัดแปลงผนัง

ของรถยนตเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

4.19.3 ผนังของถังกาซตองไมสัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของตัวถังรถยนต ทอ หรือ วัตถุใด ๆ ซึ่งจะทําใหเกิด

การเสียดสี หรือกักเก็บความชื้นจากการบํารุงรักษาหรือจากการลางรถ  และตองมีระยะหางไมนอยกวา 5 

mm 

4.19.4 ในกรณีที่ถังกาซอยูหางจากเพลาสงกําลัง (tailshaft) นอยกวา 200 mm ตองมีการปองกันถังกาซและสวน

ควบและเครื่องอุปกรณจากความเสียหายที่เกิดจากการชํารุดของเพลา 

4.19.5 ถาติดตั้งถังกาซไวใตพื้นรถยนต  ตองติดตั้งแผนปองกันการกระแทกของถังกาซกับพื้น เมื่ออยูในเงื่อนไข

อยางนอยหนึ่งขอดังตอไปนี้  

(1) ระยะหางจากถังกาซถึงพื้น นอยกวา 300 mm  

(2) มวลของรถยนต นอยกวา 4 500 kg   

(3) เมื่อถังกาซทั้งใบอยูหลังแนวกลางของเพลาทายของรถยนต 

แผนปองกันตองแข็งแรงเทียบเทาแผนเหล็กหนาอยางนอย 1.5 mm โดยจัดวางใหปองกันสวนของถังกาซ

ที่อาจจะเปนอันตราย และตองมีการระบายน้ําหากรูปทรงของแผนปองกันสามารถเกิดน้ําขังได 

แผนปองกันตองไมแทรกอยูระหวางถังกาซกับแถบรัด หรือโครงยึดถังกาซ 

4.19.6 ลิ้นหรือขอตอหรือแผนปองกันบนถังกาซซึ่งวางตามแนวยาวที่ดานขางของรถยนต และยึดไวตามขอ 

4.17.1 ตองไมยื่นออกดานนอกของระนาบดิ่งที่สัมผัสกับผนังถังกาซ ดังแสดงในรูปที่ 6 

4.19.7 ไอเสียตองไมพนตรงไปที่ถังกาซ 

 

รูปที่ 6 การปองกนั (ถังกาซซ่ึงวางตามแนวยาวทีด่านขางของรถยนต) 
(ขอ 4.19.7) 
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4.20 การบังความรอน 

ถังกาซที่ติดตั้งอยูหางจากระบบไอเสียนอยกวา 150 mm ตองจัดใหมีแผนบังความรอน 

ถาใชแผนโลหะบังความรอนชั้นเดียวที่มีขนาดเพียงพอที่บังไดมิดและมีระยะไมนอยกวา 15 mm จากถังกาซ 

ระยะหางจากแหลงความรอนไปยังถังกาซอาจลดระยะหางลงเหลือไมนอยกวา 40 mm 

หมายเหตุ  ระบบไอเสียตองไมลอดใตถงักาซ เวนแตไมมีทางอืน่ 

4.21 ความเหมาะสมสําหรับบริเวณอันตราย 

อุปกรณหรือสวนประกอบทางไฟฟาที่อยูในที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซหรือทอที่เกี่ยวของตองผานการ

รับรองใหใชในบริเวณอันตรายได 

5. ทอบริการเช้ือเพลิง 

5.1 การใชงาน 

ขอ 5. นี้เปนขอกําหนดของทอบริการเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวและชิ้นสวนประกอบตาง ๆ  

ขอกําหนดสําหรับทอบริการเชื้อเพลิงที่มีความดันมากกวา 450 kPa ใหเปนไปตามขอ 5.2 ถึงขอ 5.10  ทอ

บริการเชื้อเพลิงที่มีความดันไมเกิน 100 kPa  ใหเปนไปตามขอ 5.11  และทอบริการเชื้อเพลิงที่มีความดัน

ระหวาง 100 kPa ถึง 450 kPa ใหเปนไปตามขอ 5.12 

5.2 การวางทอคงตัว 

5.2.1 ทั่วไป 

ทอคงตัวซึ่งรับความดันจากถังกาซ ตองเปนดังนี ้

5.2.1.1  ทอเหล็กเคลือบทองแดง ตามมอก. 276 หรือ  

5.2.1.2  ทอทองแดงตาม มอก. 1139 ที่มีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 10 mm ความหนาระบขุองผนังทอไม

นอยกวา 0.91 mm หรือเสนผานศูนยกลางตั้งแต 10 mm ขึ้นไป ความหนาระบุของผนังทอไมนอย

กวา 1.02 mm 

5.2.2 การวางทอคงตัว 

การวางทอคงตัวตองเปนดังนี ้

5.2.2.1  การวางทอคงตัวสําหรับทอบริการเชื้อเพลิงตองมีขนาดเล็กที่สุดเทาท่ีจําเปนโดยสอดคลองกับความ

ตองการสูงสุดของเครื่องยนต และมีเสนผานศูนยกลางภายนอกไมนอยกวา 6 mm 

5.2.2.2  ในการติดตั้ง ขอตอและการเชื่อมตอตองถูกจํากัดใหมีจํานวนนอยที่สุดเทาที่จําเปน 

5.2.2.3 ตองไมใชทอคงตัวระหวางชิ้นสวนซึ่งสามารถเคลื่อนที่สัมพัทธกัน เชน ระหวางตัวถังรถยนต/คัสซี 

กับ เครื่องยนต/ถังเชื้อเพลิง ที่ติดตั้งแบบยืดหยุน 

5.3 การวางทอออนและชุดประกอบทอออน 

ทอออนและชุดประกอบทอออนตองเปนไปตาม มอก. 1184 ซึ่งใชกับความดันกาซสูงสุด 2.6 MPa 
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5.4  ขอตอและการเชื่อมตอ 

ขอตอใด ๆ สําหรับการเชื่อมตอหรือการติดตั้งสวนประกอบ หรือทอคงตัว หรือชุดประกอบทอออน ซึ่งรับ

ความดนัถังกาซ ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ และตองเขากันไดกับทอคงตวัที่เปนทอบรกิาร

เชื้อเพลิง 

 5.4.1 สําหรับการวางทอเหล็กเคลือบทองแดง ใชขอตอแบบปลายบาน (flare connection) 90 องศา ผนัง 2 ช้ัน 

ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 ขอตอแบบปลายบาน 90 องศา ผนัง 2 ชั้น 
(ขอ 5.4.1) 

 5.4.2 สําหรับทอทองแดง ใชขอตอแบบปลายบาน 90 องศา ดังรปูที่ 8  

 

รูปที่ 8  ขอตอแบบปลายบาน 90 องศา สวนปลายลางของขอตอเปนเกลียวแบบปลายเรียว (taper) 
 (ขอ 5.4.2) 

หมายเหตุ  ตองใชเครือ่งบานหัวทีไ่มสรางความดันมากเกินไปจนทําใหความหนาของผนังทอบางลง 

5.4.3 ขอตอแบบหนาแปลน 

5.4.4 ขอตอแบบเชื่อม หรือ บัดกรีดวยทองเหลือง ซ่ึงขอตอนั้นตองทําเปนชุดประกอบจากโรงงานเทานั้น 

5.4.5 ขอตอแบบสกรูที่ใชเกลียวเปนซีล ใหใชเฉพาะเกลียวแบบปลายเรียวตอปลายเรียว ( taper-to-taper) 

เทานั้น 

5.4.6 ยูเนียนแบบหนาเรียบ (ground face union) 

5.4.7 การเชื่อมตอดวยลิ้นบรกิาร  

5.4.8 ยอมใหใชขอตอแบบโอลีฟ (olive) หรือแบบปลอกดักเชื่อมสลัก (ferrule) ดังรูปที่ 9 ได 
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รูปที่ 9 ขอตอแบบโอลีฟ หรือแบบปลอกดักเชื่อมสลัก  
(ขอ 5.4.8) 

5.5 การติดตั้งและการปองกัน 

การติดตั้งทอบริการเชื้อเพลิงใหเปนดังนี ้

5.5.1 การติดตั้งทอบริการเชื้อเพลิงใหมีระยะสั้นที่สุด 

5.5.2 ตัวถังรถยนตตองสามารถใชเปนเครื่องปองกันการกระแทกหรือการชนโดยไมตั้งใจ 

 ทอบริการเชื้อเพลิงที่อยูใตตัวถังรถยนต ตองกําบังดวยชิ้นสวนโครงสรางของคัสซี หรือ สวนใตโครงรถ 

(underframe) หรือมีการปองกันอยางเพียงพอจากการกระแทกหรือการเสียดสี  

 หากจําเปนตองติดตั้งทอบริการเชื้อเพลิงภายในซุมลอ (wheel arches) ทอบริการเชื้อเพลิงตองไดรับการ

ปองกันจากการกระแทกของสิ่งแปลกปลอมที่กระเด็นใส และทอบริการเชื้อเพลิงตองอยูในตําแหนงที่ไม

ถูกเสียดสีกับลอรถ ภายใตทุกภาวะของการเลี้ยวและภาระบรรทุก 

5.5.3 ไมควรใชอุโมงคเพลาขับ (drive shaft tunnel) สําหรับวางตําแหนงของทอบริการเชื้อเพลิง หากจําเปนให

วางทอบริการเชื้อเพลิงในแนวมุมลางสุดของอุโมงค โดยวางอยูไมเกิน 15 mm เหนือจุดตัดแนวพื้นของ

อุโมงค ทอบริการเชื้อเพลิงตองวางใหมีระยะทางที่ส้ันที่สุด และทอบริการเชื้อเพลิงตองมีระยะหางอยาง

นอย 40 mm จากเพลาขับในทุกสภาวะการเดินเครื่อง    

 วิธีนี้ไมใหใชกับรถยนตซึ่งมีเพลาเปลือย (open axle shaft) ที่ติดตั้งในอุโมงคแบบปด   

5.5.4 ทอคงตัวที่อาจเกิดการสึกกรอน ตองมีการปองกันอยางมีประสิทธิผลตลอดชวงความยาวของทอ 

โดยเฉพาะการสึกกรอนที่เกิดจากการใชงานบนถนน 

 ตองใชทอพลาสติกหุมทอทองแดงตลอดชวงความยาว โดยสามารถเวนระยะไดไมเกิน 150 mm จาก

สวนประกอบที่ใชกับกาซปโตรเลียมเหลว 

5.5.5 ตองติดตั้งทอคงตัวกับโครงคัสซี หรือตัวรถอยางมั่นคง ดวยคลิปโลหะหรือคลิปพลาสติกที่เหมาะสมทุก

ระยะหางไมเกิน 600 mm  

ขอตอแบบโอลีฟ ขอตอแบบปลอกดักเชื่อมสลัก 

ดานหนา ดานหลัง 
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5.5.6 ตองมีการบุรอง (cushioning) เพื่อปองกันการกัดกรอนจากการขัดสีหรือการผุกรอนของทอบริการ

เชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได จากทั้งโครงรถและคลิป 

5.5.7 ตองใชวงแหวน (grommet) ขนาดที่เหมาะสมกับทอคงตัวหรือสวนประกอบทอยางที่ติดตั้งผานแผงตัวรถ 

(body panel)  

5.5.8 ตองติดตั้งชุดประกอบทอออนอยางมั่นคงกับโครงคัสซี หรือตัวรถดวยคลิปโลหะหรือคลิปพลาสติกที่

เหมาะสมทุกระยะหางไมเกิน 600 mm 

หมายเหตุ 1.  ถาเปนทอรอยทอระบาย (vent hose conduit) ไมจําเปนตองยึดตลอดระยะความยาวของทอ 

                       รอยนั้น 

2.  ขอกําหนดนี้ไมบังคับใชกับทอบรกิารเชื้อเพลิงที่เดินอยูภายในทอระบายกาซในเรือนกัก 

    กาซ ซ่ึงมีการปองกันการกระแทกและการขัดสีไวแลว 

5.5.9 ทอคงตัว ชุดประกอบทอออน สวนประกอบ หรือ ขอตอ ซ่ึงรับความดนัถังกาซ และมีระยะหางนอยกวา 

150 mm จากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาน้ําหลอเย็น ตองมกีารกั้นกลางดวยแผนปองกันรังสีความรอน 

หมายเหตุ  1.  ถาใชแผนโลหะบังความรอนชั้นเดียวที่มีขนาดเพียงพอที่บังไดมิดและมีระยะไมนอยกวา

15 mm จากทอบริการเชื้อเพลิง ระยะหางจากแหลงความรอนไปยังทอบริการเชื้อเพลิงอาจ

ลดระยะหางลงเหลือไมนอยกวา 40 mm 

 2.   ตัวอยางของแหลงความรอน เชน สวนของระบบระบายไอเสีย เทอรโบชารจ และเครื่องทํา

ความเย็นบางชนิด 

5.6 การวางทอและขอตอในชองปด 

ทอคงตัว ขอตอ หรือ ชุดประกอบทอออน ที่ติดตั้งในชองปด ตองเปนดังนี ้

5.6.1 สวนประกอบ/ขอตอ ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว ตองไมติดตัง้ในหองผูขับขี่ หองโดยสาร หรือ หองเก็บ

สัมภาระ ยกเวนถังกาซ 

5.6.2 ถังกาซที่ติดตั้งในหองปดของรถตองเดินทอกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลวตามเสนทางที่ส้ัน

ที่สุดออกไปนอกหองปดของรถและตองมีทอรอยตามขอ 4.16.4 

5.6.3 ขอตอของทอคงตัวและชุดประกอบทอออน ตองสามารถเขาถึงได 

5.7 การติดตั้งถังกาซหลายใบ  

การติดตั้งถังกาซมากกวา 1 ใบ และมีการเชื่อมตอถังกาซสวนที่เปนของเหลวเขากับทอบริการเชื้อเพลิงรวม

ตองติดตั้งลิ้นกันกลับแบบสปริงระหวางถังกาซแตละใบกับทอบริการเชื้อเพลิงรวม   และตองติดตั้งลิ้น

ระบายความดันของเหลวที่ทอบริการเชื้อเพลิงนั้น 

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ตองไมทํางานอยางอิสระหากติดตั้งถังกาซหลายใบที่มีจุดเติมกาซรวม 

ทอรวม (manifolds) ที่ใชกับการติดตั้งถังกาซหลายใบตองอยูในตําแหนงที่ไดรับการปองกัน 

ทอยอยของทอรวมตองมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทอตาง ๆ ล้ิน และขอ

ตอ อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน การขยายตัว หรือการหดตัว  



มอก.2576-2555 

26 

 

ตัวอยางการติดตั้งถังกาซหลายใบ ดังแสดงในรูปที่ 10 

 

 

รูปที่ 10 ตัวอยางการตดิตั้งถังกาซหลายใบ 
(ขอ5.7) 

5.8 ลิ้นระบายความดันของเหลว 

ลิ้นระบายความดันของเหลวตามขอ 5.7 ตองตั้งใหทํางานที่ 3.1 MPa และติดตั้งตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

5.8.1 ทิศทางของกาซท่ีระบายออกตองหันออกไปจากชองปด และแหลงที่มีประกายไฟ  และเกิดการสะสมของ

ฝุนนอยที่สุด   

5.8.2 ตําแหนงที่ติดตั้งตองปองกันความเสียหายและฝุน และเขาถึงไดเพื่อการตรวจสอบและบริการ 

5.9 รถพวงและรถกึ่งพวง (trailers and semitrailers)  

ทอคงตัวและชุดประกอบทอออนตองไมวางผานระหวางหัวลากและรถพวง 

5.10 อุปกรณทีใ่ชแลว  

อุปกรณที่ใชแลวอาจนํามาติดตั้งใหมหรือยายไปติดตั้งในรถคันอื่นได  

แตสวนประกอบและวัสดุ ดังตอไปนี้หามนํามาใชใหม 

(1) ทอคงตัวหรือชุดประกอบทอออน ซึ่งใชกับกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของเหลว  
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(2) ขอตอตาง ๆ ที่เคยใชเชื่อมตอกับทอคงตัว หรือชุดประกอบทอออนเขากับสวนประกอบตางๆ 

(3) วงแหวนหรือขอตอที่เคยใชในการซีลทอคงตัวหรือชุดประกอบทอออนผานฝากั้นหองเครื่องยนต 

 (bulkheads) 

5.11 ทอเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับความดันไมเกิน 100 kPa 

 ขอตอและการเชื่อมตอสําหรับทอเชื้อเพลิงความดันต่ําตองเหมาะสมกับการใชกาซปโตรเลียมเหลว สามารถ

ทนความดันได 5 เทาของความดันบริการสูงสุด และเปนไปตามขอ 5.2.2.2 และขอ 5.4 

ทอออนกาซปโตรเลียมเหลวที่ใชกับความดัน 100 kPa หรือนอยกวา ควรเปนไปตามมอก.1184 

ทอออนความดันต่ําตองมีความยาวและความยืดหยุนเพียงพอท่ีจะรองรับการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต 

การเดินทอระบายจากลิ้นนิรภยั ตองเปนไปตามขอ 4.14.3 (ถามี) 

5.12 ทอเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับความดันมากกวา 100 kPa ถึง 450 kPa 

 ขอตอและการเชื่อมตอสําหรับทอออนกาซปโตรเลียมเหลวที่มีความดันมากกวา 100 kPa ถึง 450 kPa ตอง

เหมาะสมกับการใชกาซปโตรเลียมเหลว สามารถทนความดันได 5 เทาของความดันบริการสูงสุด และ

เปนไปตามขอ 5.2.2.2 และขอ 5.4 

 ทอออนกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับความดันไอมากกวา 100 kPa ถึง 450 kPa ควรเปนไปตามมอก.1184 

 ทอออนความดันต่ําตองมีความยาวและความยืดหยุนเพียงพอท่ีจะรองรับการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต 

6.  สวนควบและเคร่ืองอุปกรณควบคุมเชื้อเพลิง 

6.1 การใชงาน 

ขอ 6. นี้เปนขอกําหนดของสวนควบและเครื่องอุปกรณควบคุมเชื้อเพลิงและระบบควบคุมเครื่องยนต 

สวนควบและเครื่องอุปกรณควบคุมเชื้อเพลิงครอบคลุมอุปกรณทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการเปลี่ยนกาซ

ปโตรเลียมเหลวที่ความดันสูงที่ทอบริการไปเปนสวนผสมกาซกับอากาศเพื่อปอนเขาเครื่องยนต ซึ่ง

ประกอบดวย 

(1) ตัวกรองเชื้อเพลิงที่มีไวเพ่ือปองกันอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัต ิและอุปกรณปรับความดัน 

(2) ระบบเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ (lock off) 

(3) อุปกรณปรับความดนักาซ 

(4) หมอตมหรือเครื่องทําไอ (ไมรวมถึงระบบดูดไอ) 

(5) สวิตชเลือกเชื้อเพลิง ถาสามารถใชเชื้อเพลิงไดมากกวา 1 ชนิด 

(6) ตัวผสมกาซ-อากาศ หรือ อุปกรณอื่นๆ ที่วดัเชื้อเพลิง 

สวนควบและเครื่องอุปกรณขางตนอาจรวมเปนชุดเดียวกันได 

หมายเหตุ ขอกําหนดนี้มาจากพื้นฐานของระบบกาซในรถยนตทั่วไป  เชื้อเพลิงอยูในสถานะเปน

ของเหลวจากถังกาซ ไหลผานหมอตมหรือเครื่องทําไอดวยน้ํารอน ถูกลดความดัน 2 ขั้นใน
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อุปกรณปรับความดัน จนไดกาซที่ความดันบรรยากาศ และ ถูกดูดเขาเครื่องยนตผานตัวผสม

กาซ-อากาศ 

ระบบดูดไอกาซ-อากาศ หรือ ระบบดูดไอและของเหลวรวม อาจนํามาใชงานได และ ระบบ

อื่นๆ ที่อาจพัฒนาขึ้น เชน การฉีดเชื้อเพลิง ซ่ึงกรณีตางๆ นี้สามารถทําได 

6.2 ตัวกรองเชื้อเพลิง 

ตองติดตั้งตัวกรองเชื้อเพลิงที่ทอบริการเชื้อเพลิงทุกทอกอนเขาสูอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ เพื่อกําจดั

สิ่งแปลกปลอม ที่อาจทําใหอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติหรืออุปกรณปรับความดันทํางานบกพรอง 

6.3 อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่อุปกรณปรับความดัน 

อุปกรณนี้ตองติดตั้งไวระหวางตัวกรองเชื้อเพลิงกับทางเขาขั้นที่หนึ่งของอุปกรณปรับความดัน อุปกรณนี้

ตองทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหกาซในสถานะของเหลวไหลเขาไปในหมอตมหรือเครื่องทําไอ 

เวนแตกรณีระบบจุดระเบิดอยูในตําแหนงพรอมทํางานหรือเครื่องยนตกําลังหมุน  

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงนี้อาจยอมใหเปดคางเปนเวลา 3 s สําหรับการเปดสวิตชครั้งแรกเพื่อติดเครื่องยนต 

และยอมใหเปดคางสูงสุดเปนเวลา 3 s หลังเครื่องยนตหยุดกลางคัน ซึ่งแตกตางจากการดับเครื่องยนต 

เมื่อลิ้นถูกกระตุน อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติตองเปดไดที่ทุกคาความดันตกครอมจนสูงถึงคาความ

ดันทํางาน 

อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติตองไมถูกกระตุนใหทํางานโดยการสวิตชตรงกับสายดิน แตอาจยอมใหมี

การสวิตชทางออมกับสายดินไดเมื่อทํางานรวมกับหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส โดยตองมีการใชรีเลยเพื่อ

สวิตชแหลงจายไฟฟาไปยังอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ รีเลยตองอยูใกลกับชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส

มากที่สุดเทาที่ทําได แตตองไมมากกวา 300 mm สายไฟที่ตอระหวางหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสกับรีเลย

ตองถูกปองกันอยางเหมาะสมจากการเกิดการลัดวงจรลงดินไดโดยอุบัติเหตุ 

ชิ้นสวนใดๆ ของอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่รับกาซในสถานะของเหลวตองจัดวางไวในที่ที่ไดรับ

การปองกันจากการกระแทกที่เกิดจากการชนกัน 

การตอควบโดยตรงของอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติกับหมอตมหรือเครื่องทําไอ และอุปกรณปรับ

ความดันตองยึดอยางมั่นคงกับแปนรอง 

6.4 หมอตมหรือเครื่องทําไอ  

หมอตมหรือเครื่องทําไอทุกตัวตองมีเครื่องหมายและฉลากอยางถาวร แสดงถึง 

(1) ชื่อผูทําและเครื่องหมายการคา 

(2) การบงชี้แบบรุน เครื่องหมาย หรือลําดับชุดที่แนนอน  

(3) หมายเลขเครื่อง หรือ เดือน ปที่ทํา 

6.5 อุปกรณปรับความดนั 

หากเครื่องยนตหยุดหมุน ไมวาระบบจุดระเบิดจะอยูในตําแหนงเปดหรือปด อุปกรณปรับความดันหรือ

ระบบปรับความดันตองไมปลอยใหไอไหลผานได  
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6.6 การติดตั้งหมอตมหรือเครื่องทําไอและอุปกรณปรับความดนั 

หมอตมหรือเครื่องทําไอและอุปกรณปรับความดันตองตดิตั้ง โดยที ่

6.6.1 ตองเขาถึงไดเพ่ือการบํารุงรักษา การปรับแตง และการตรวจพินิจเปนประจํา 

6.6.2 ติดตั้งใหใกลกับทางเขาทอไอดีเครื่องยนต (engine inlet track) ตามความเหมาะสม 

6.6.3 ปกปองจากแรงกระแทกเมื่อเกิดการชน 

6.6.4 อยูใกลหรือตอตรงกับอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติของทอบริการเชื้อเพลิง ซึ่งการตอทอตองใหสั้น

ที่สุดเทาที่ทําได และมีความยาวไมเกิน 500 mm ในทุกกรณี 

6.6.5 ยอมใหมีการขยับตัวอยางอิสระและเพียงพอของทอออนสําหรับกาซและน้ํา 

6.6.6 ติดตั้งอยางมั่นคง 

6.6.7 ระบบหมุนเวียนสารหลอเย็นถูกตอตามคําแนะนําของผูทํา และตองไมมีลิ้นควบคุมการไหลในระบบที่

สามารถตัดการไหลของน้ํารอนได เชน เทอรมอสแตต ล้ินควบคุมตัวทําความรอน 

หมายเหตุ หมอตมหรือเครื่องทําไอไมควรอยูสูงกวาระดับของดานบนของหมอน้ํา เนือ่งจากถาระดับน้ําไมพออาจ

ทําใหน้ําเกิดการแข็งตัว 

6.7 หัวฉีดเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวหรืออุปกรณอื่นๆ ที่วดักาซ 

ตองติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวหรืออุปกรณอื่นๆ ที่วัดกาซอยางมั่นคง และหากยื่นหางออกไป

ตองถูกยึดใหรับน้ําหนักของตัวเองได  และตองไมติดตั้งไสกรองอากาศหลังหัวฉีด 

6.8 ตัวผสมกาซ-อากาศ 

ตองติดตั้งตัวผสมกาซ-อากาศอยางมั่นคง และหากยื่นหางออกไปตองยึดค้ําใหสามารถรับน้ําหนักของตัวเอง

และแรงที่เกิดจากการทํางานได  และตองไมติดตั้งไสกรองอากาศหลังตัวผสมกาซ-อากาศ 

หมายเหตุ  คารบูเรเตอรบางตัวไมเหมาะสมที่จะใชกับกาซปโตรเลียมเหลว ควรอางอิงกับผูทํารถยนตเพื่อ

คําแนะนําที่เกี่ยวของ 

6.9 สวิตชเลือกเชื้อเพลิง 

6.9.1 ทั่วไป 

เมื่อมีเชื้อเพลิงทางเลือกพรอมใช แตไมตองการใหมีการใชงานพรอมกัน สวิตชเลือกเชื้อเพลิงตอง

ปองกันการจายเชื้อเพลิงมากกวา 1 ชนิดในเวลาเดียวกัน 

เมื่อจัดเตรียมการลัดผานแบบใชมือ ตองจัดใหมีการปองกันการปดระบบโดยไมตั้งใจ  อาจเปนอุปกรณ

เชิงกลหรือการกั้นเปนพื้นที่หามเขาไว 

6.9.2 ชนิดเชื้อเพลิงทางเลือก 

ตองติดตั้งอุปกรณตัดเชื้อเพลิงในระบบเช้ือเพลิงทางเลือก เพื่อตัดเชื้อเพลิงที่ไมตองการในขณะนั้นไปที่

เครื่องยนต 

ถาติดตั้งอุปกรณตัดเชื้อเพลิงหางจากเครื่องยนต ตองใชทอออนที่มีความยาวเพียงพอรองรับการขยับตัว

ของเครื่องยนต  อุปกรณตัดเชื้อเพลิงตองติดตั้งในตําแหนงที่ไดรับการปองกันจากความเสียหายเมื่อเกิด
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การชน  อยูไกลจากอุปกรณไฟฟาแรงสูงเทาที่จะทําได เมื่อใชทอออน ตองติดตั้งอุปกรณตัดเชื้อเพลิง

อยางมั่นคง  

ถาใชทอออนเปนทอน้ํามันในการติดตั้ง ทอออนตองเปนทอเสริมความแข็งแรงสําหรับชนิดของ

เชื้อเพลิงที่ใช ควรเปนไปตามมอก. 1184 หรือเทียบเทา  และตองเปนระดับชั้นที่ใชกับอุณหภูมิภายนอก

สูงถึง 100 OC  ตองเตรียมงานทอโลหะไวรับทอออนโดยการบานปากทอโลหะ และทอออนตองถูกยึด

อยางแนนหนากับทอแข็งดวยสายรัดที่เหมาะสม ตองระมัดระวังไมใหทอแข็งมีขอบคมที่จะบาดทอออน

ได  ตองวางทอออนในแนวที่หางจากแหลงความรอน เชน ระบบไอเสีย หรือเครื่องยนต  หรือไดรับการ

ปองกันโดยการกําบังที่เหมาะสม 

6.9.3 อุปกรณระบายลัดผาน 

การใชน้ํามันเบนซินและเชื้อเพลิงในสถานะกาซ ตองติดตั้งอุปกรณระบายลัดผานไวในปมเชื้อเพลิง 

หรือ ระหวางปมเชื้อเพลิงกับลิ้นเปด-ปดอัตโนมัติในทอเชื้อเพลิงเหลวไปยังคารบูเรเตอรในรถยนตที่

ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงรวม ไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณระบายกับปมเชื้อเพลิงที่มีอุปกรณระบายลัดผาน

หรืออุปกรณที่เทียบเทา 

6.9.4 การควบคุมการเลือกเชื้อเพลิง 

รถยนตที่ไมไดใชการฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ตองจัดใหมีการควบคุมการเลือกเชื้อเพลิงไวอยาง

นอย 3 ตําแหนง โดยมีเครื่องหมายแสดงไวอยางชัดเจนในการเลือกแตละชนิดจากเชื้อเพลิง 2 ชนิด ตัว

ควบคุมการเลือกตองวางอยูในตําแหนงที่คนขับหรือผูปฏิบัติงานเขาถึงไดโดยงาย สําหรับรถยนตที่ใช

การฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส สวิตช 2 ทางเปนที่ยอมรับได 

6.10 การดัดแปลงระบบน้ํามันเบนซิน 

ระบบเช้ือเพลิงทางเลือกตองจัดใหมีการปองกันการแหงของชิ้นสวนอโลหะในระบบน้ํามันเบนซิน วิธีการ

ดังกลาวตองเปนไปตามการแนะนําของผูทํารถยนต 

หมายเหตุ 1. ขอกําหนดสําหรับทอน้ํามันเบนซิน เปนไปตาม SAE J30 ควรปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานและขอกําหนด

จําเพาะของผูทํารถยนต 

               2. แนะนําใหเปลีย่นลกูลอยของคารบูเรเตอรจากทองเหลือง/ทองแดงเปนลูกลอยพลาสติก 

6.11 การวางสายไฟฟา 

การวางสายไฟฟาตองวางอยางเหมาะสม โดยพันเทป หนีบ หรือรอยในทอรอยสาย ตลอดความยาว

สายไฟฟาใหเปนไปตาม มอก.11 หรือมอก.838 หรือมอก.955  

พื้นที่หนาตัดขวางของตัวนํา(กําหนดโดยการไหลของกระแสไฟฟา) และฉนวน (กําหนดโดยอุณหภูมิ) 

วงจรไฟฟาตองมีอุปกรณจํากัดกระแสไฟฟา หรือฟวสตองเปนแบบใชงานเฉพาะกับระบบเชื้อเพลิงทางเลือก 

หมายเหตุ ถาใชฟวสเปนอุปกรณจํากัดกระแสไฟฟา ฟวสตองมีขนาด ดังนี ้

(1) รอยละ 110  ของกระแสไฟฟาพกิัดของวงจร ตองไมหลอมละลาย 

(2) รอยละ 135 ของกระแสไฟฟาพกิัดของวงจร ตองหลอมละลายภายใน 60 s 
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(3) รอยละ 150 ของกระแสไฟฟาพกิัดของวงจร ตองหลอมละลายภายใน 15 s 

ตัวตัดวงจรที่สอดคลองตามเง่ือนไขนี้ ยอมรับได 

ตัวตอและขั้วตอไฟฟาตองมีจุดตอที่บีบอัดหรือบัดกรีอยางมีประสิทธิภาพ และตองหอหุมดวยฉนวนเพื่อ

ปองกันการรั่วลงดินโดยอุบัติเหตุระหวางการทํางานหรือการใหบริการตามปกติ 

6.12 ระบบจัดการเครื่องยนต (engine management system) 

การปรับแตงใดๆ ที่บริภัณฑเดิมหรือระบบจัดการเชื้อเพลิงของเครื่องยนตตองไมมีผลกระทบรุนแรง 

(adversely affect) ตอการออกแบบ ระดับความปลอดภัย และสมรรถนะเมื่อใชเชื้อเพลิงที่ผูทําออกแบบไว

เดิม รวมทั้งระบบ OBD (on-board diagnostics) 

 

7.  การตรวจสอบและทดสอบการใชงาน 

7.1 การใชงาน 

ขอ 7. นี้เปนขอกําหนดการติดตั้งระบบการใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในรถยนตตองเปนไปตาม

ขอกําหนดในหัวขอนี้  โดยไมจําเปนตองทําตามลําดับที่เขียนไว หากมีการถอดขอตอ ตองทดสอบการรั่วซึม

ใหม 

การทดสอบประกอบดวย 

(1) การทดสอบชุดประกอบยอยของถังกาซ  

(2) การทดสอบการติดตั้ง  

(3) การตรวจสอบตามระยะเวลา และการทดสอบ ซ่ึงประกอบดวย  

(3.1)   ตรวจสอบทั้งระบบ  

(3.2)   ตรวจพนิิจถังกาซโดยหนวยทดสอบที่ไดรับอนุญาต 

หมายเหตุ  ขอกําหนดนี้ใชสําหรับการทดสอบการติดตั้งท่ีครบสมบูรณและชุดประกอบยอยเทานั้น หากเปนการ

ทดสอบชิ้นสวนแตละชิ้นใหใชขอกําหนดท่ีไดรับการรับรองแลวของชิ้นสวนแตละชิ้น วัตถุประสงค

เพื่อทดสอบการประกอบขอตอและการเชื่อมตอตาง ๆ และทดสอบการทํางานของชิ้นสวนที่จะตอง

ถูกควบคุม 

7.2 อุปกรณทีใ่ชแลว 

หากมีการนําอุปกรณที่ใชแลวมาติดตั้งใหมหรือยายไปยังรถคันอื่น ตองตรวจสอบและทดสอบการใชงาน

เชนเดียวกับการติดตั้งอุปกรณใหม 

7.3 การดัดแปลงและซอมแซม 

การดัดแปลงหรือซอมแซมการติดตั้ง ตองตรวจพินิจและทดสอบตามขอกําหนดในขอ 7 นี้ และตองเปนไป

ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ  หากตองการถอดถังกาซออกชั่วคราวตองอุดระบบเติมกาซไวกอน เพื่อปองกัน

การรั่วซึมไหลของกาซ 
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7.4 ขอควรระวัง  

วิธีการทดสอบที่มีการปฏิบัติกับกาซปโตรเลียมเหลว และอาจนําไปสูการปลอยกาซทิ้ง ตองดําเนินการตาม

ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

(1)  ตองถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก และวางไวในตําแหนงที่ปลอดภัย 

 หมายเหตุ  อาจจําเปนตองตอสายขั้วลบกลับเขาไปใหม ในกรณีที่ตองทดสอบชิน้สวนที่ทํางานดวยไฟฟา 

(2)  พื้นที่ทํางานและวิธีการตองเปนไปตามระเบียบของหนวยงานรับผิดชอบ  

(3)  ถามีการเติมกาซลงในถังกาซเกินกวาระดับสูงสุดที่กําหนด ตองขับรถโดยไมมีการหยุดเครื่องยนตเปน

ระยะทางที่เพียงพอเพื่อใชเชื้อเพลิงสวนที่เกิน  ถาไมสามารถทําได ใหถายเชื้อเพลิงสวนเกินออก ตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของการถายกาซ  

7.5 การตรวจพินจิ 

กอนตรวจสอบและทดสอบการใชงาน  ใหตรวจพินิจระบบและชิ้นสวนเบื้องตนโดยผูไดรับอนุญาตหรือ

ภายใตการกํากับของผูไดรับอนุญาต ตองดําเนินการตรวจสอบใหครบถวน เพื่อใหแนใจวาการติดตั้งเปนไป

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

7.6 การตรวจจับการรัว่ซึม 

การตรวจจับการรั่วซึมตองใชวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมตามภาคผนวก ก. หากพบรอยรั่วซึมตองแกไขทุกแหง 

และทดสอบบริเวณนั้นซ้ํา หรือไมยอมรับส่ิงที่ทดสอบนั้น 

7.7 การทดสอบการรั่วซึมชุดประกอบยอยของถังกาซ 

7.7.1 ทั่วไป 

ตองนําวิธีการทดสอบและขอกําหนดการผานหรือไมผานในขอ 7.7.2  และขอ 7.11 มาใชกับชุดประกอบ

ยอยของถังกาซ ซ่ึงประกอบดวยเปลือกถังกาซและสวนควบและเครื่องอุปกรณ ดังตอไปนี ้

(1)  ลิ้นกันกลับสําหรับการเติม  หรือล้ินอื่นๆ  ไมรวมถึงทอหรอืทอออน 

(2)  ตัวจํากัดการเติมเกนิอัตโนมัต ิ

(3)  มาตรปริมาณ 

(4) มาตรระดับจํากัดของเหลว (ถามี) ไมรวมถึงทอท่ีตองตอใชงาน 

(5)  ลิ้นนิรภัย ไมรวมถึงทอระบายที่อาจตองตอใชงาน 

(6)  ลิ้นบริการรวมกับล้ินปองกันการไหลเกิน 

(7)  อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ถังกาซ 

หมายเหตุ  ชุดประกอบยอยของถังกาซโดยทั่วไปจะประกอบและทดสอบโดยผูขายถังกาซ ในกรณีนี้ผูติดตั้ง

ไมจําเปนตองทดสอบซ้ํา นอกจากมีการปรับหรือเปลี่ยนสวนควบและเครื่องอุปกรณ 
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7.7.2 การทดสอบการรั่วซึม 

ชุดประกอบยอยของถังกาซแตละใบ ตองทําการทดสอบความดันดวยกาซเฉื่อยแทนกาซปโตรเลียมเหลว 

ตามวิธีการ ดังนี้ 

คําเตือน   หามใชกาซออกซิเจนอัด หากใชอากาศอัดรวมกับกาซปโตรเลียมเหลว อาจกอใหเกิดอันตรายได 

ถาจะทดสอบโดยใชอากาศอัด ตองไลกาซปโตรเลียมเหลวออกจากถังกาซใหหมด  

(1)  ปดลิ้นบริการ และ ล้ินของมาตรระดับจํากัดของเหลว (ถามี) 

(2)  อัดใหถังกาซมีความดัน (2.3 ±  0.05) MPa 

(3)  ถอดอุปกรณอัดความดันออก 

(4)  ตรวจสอบการรั่วซึมของขอตอท้ังหมดระหวางถังกาซและสวนควบและเครื่องอุปกรณตางๆ 

(5)  ตรวจสอบการรั่วซึมของล้ินเติม ล้ินของมาตรระดับจํากัดของเหลว (ถามี) และลิ้นบริการ 

(6)  ใชปลั๊กอุดหรือฝาปดทางออกของลิ้นและเปดลิ้นไว ตรวจสอบรอยรั่วซึมซีลกานลิ้นของลิ้นที่ปกติ

เปดเม่ือใชงาน   

 เมื่อไมมีการติดตั้งอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ถังกาซ ล้ินปองกันการไหลเกินตองทดสอบ

ตามขอ 7.10 

 อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติตองทดสอบตามขอ 7.13 

(7)  หากมีการรั่วซึม ใหแกไขโดยการเปล่ียนสวนควบและเครื่องอุปกรณหรือเปลี่ยนซีล และทดสอบ

ตําแหนงนั้นใหม 

(8)  เมื่อมีการปรับหรือเปล่ียนสวนควบและเครื่องอุปกรณ ตองติดตั้งตามคูมือผูทําสวนควบและเครื่อง

อุปกรณนั้น 

7.8 การทดสอบการติดตั้ง 

7.8.1 ทั่วไป 

ภายหลังจากชุดประกอบยอยของถังกาซผานการทดสอบตามขอ 7.7 และนําไปติดตั้งในรถแลว ให

ทดสอบตามวิธีท่ีกําหนดในขอ 7.8  

หมายเหตุ   กอนเริ่มทดสอบความดันดวยกาซปโตรเลียมเหลว ใหไลอากาศออกจากถังกาซใหหมด โดยควร

ทําใหแลวเสร็จกอนนําถังกาซไปติดต้ัง ท้ังนี้เพื่อความสะดวก 

7.8.2 การกกักาซของที่เก็บถังกาซและเรือนกกักาซ 

ทดสอบที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซเพื่อใหแนใจวา สามารถเก็บกักกาซภายในรถได  โดยเปากาซ

ทดสอบ (tracer gas) เขาไปในที่เก็บถังกาซและเรือนกักกาซ  แลวตรวจสอบการรั่วซึมในบรรยากาศ

โดยรอบดวยตัวตรวจจับกาซ  ในระหวางทดสอบใหปดซีลชองเปดระหวางที่เก็บถังกาซหรือเรือนกัก

กาซกับภายนอก เชน ทอระบายกาซ หรือฝาปด หรือชองหนาตางที่ติดตั้งอยางถาวรของที่เก็บถังกาซ

หรือเรือนกักกาซ หากเกิดการรั่วซึม ตองแกไขและทดสอบซ้ํา 

หมายเหตุ   อาจยอมใหตรวจสอบที่เก็บถังกาซหรอืเรือนกักกาซ กอนติดต้ังระบบเชื้อเพลิงได หากในขั้นตอน

การติดต้ังไมมีการกระทําใดๆ ที่สงผลกระทบตอความใชได (validity) ของการทดสอบ 
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7.8.3 การทดสอบการรั่วซึมของระบบกาซ 

ทดสอบการรั่วซึมของระบบกาซปโตรเลียมเหลว ภายหลังจากตอขอตอทั้งหมดแลว ดังนี ้

(1)  เติมกาซปโตรเลียมเหลวลงในถังกาซ และใหทอเชื้อเพลิงมีกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะ

ของเหลวอยูเต็ม 

(2)  ทดสอบทอและขอตอทั้งหมด รวมถึงการเติมโดยผานทอและทอท่ีตอไปยังมาตร  และทดสอบล้ิน

กันกลับสําหรับการเติม 

(3)  หากปรากฏการรั่วซึม  ใหแกไขโดยตอขอตอใหม และทดสอบซํ้าบริเวณนั้น 

7.8.4 การทดสอบตัวจํากดัการเติมเกินอัตโนมัต ิ

ทดสอบความแมนของการทํางานเปด-ปดของตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ ตามขอ 7.12 

7.8.5 การทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณควบคุมเช้ือเพลิง 

ทดสอบอุปกรณเปด-ปดอัตโนมัติและสวิตชเลือกเชื้อเพลิง เพ่ือใหแนใจวาทํางานไดอยางถกูตอง 

7.8.6 การทดสอบระบบหลอเย็น 

ทดสอบการรั่วซึมของระบบหมนุเวียนสารหลอเย็น ซึ่งปอนสารหลอเย็นจากหมอน้ํารถยนตไปยังหมอ

ตมหรือเครื่องทําไอ  โดยใชวิธีทดสอบความดนัของหมอน้าํรถยนตทั่วไป 

7.8.7 การตรวจพินจิ 

ตรวจพินิจการติดตั้งที่สมบูรณแลวในขั้นตอนสุดทาย เพื่อใหแนใจวา 

(1)  มีฝาปดหัวรับกาซ และปดไดอยางดี 

(2)  มีการจัดวางชองทางออกของล้ินระบายความดันของเหลว (ถามี)  

(3)  ถามีการตอทอระบายเขากับลิ้นนิรภัย ทิศทางการระบายกาซตองถูกตอง  มีปลายเปดของทอระบาย

และทํางานไดตามหนาท่ี  ทอไมหักงอ แตก หรือ เสียหาย 

(4)  การติดเครื่องหมายทั้งหมดที่รถยนตถูกตําแหนงและถูกตอง 

(5)  ความสูงจากพื้นถูกตอง 

7.9 การตรวจสอบตามระยะเวลา 

7.9.1 ทั่วไป 

ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งซ้ําในแตละชวงเวลาตลอดอายุการใชงาน เพื่อใหแนใจวา สภาพของระบบ

อยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนั้นถังกาซตองผานการรับรองตามขอกําหนดกอนนํามาใชงานและตอง

ตออายุการรับรองเมื่อครบกําหนด  เงื่อนไขการตออายุขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบการเสื่อมสภาพ 

การตรวจสอบตามระยะเวลาใหทําเปนประจําเพื่อการตรวจสอบทั้งระบบ  สําหรับการตรวจสอบถังกาซ

ซึ่งอาจตองตรวจรับรองซ้ํา ใหทําตาม มอก. 151 ทั้งนี้ไมรวมถึงการปรับแตง (tuning) เครื่องยนต

ตามปกติวันตอวัน 

ตองนํารถยนตเขาสูขั้นตอนการตรวจสอบกอน  โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) ภายหลังการติดตั้งครั้งแรก หากพบวา ระบบเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวอาจเปนอันตรายได ตอง

กําหนดวิธีการแกไข 

(2) เจาของรถยนตอาจสังเกตเห็นหรือสุมตรวจ แลวพบความผิดปกติ การตรวจสอบตามระยะเวลาเปน

สิ่งที่จําเปนถึงแมการเสื่อมสภาพยังไมปรากฏใหเห็น 

(3) การตรวจพินิจแบงเปน 2 ระดับ  ระดับแรก ตรวจพินิจการติดตั้งทั้งหมดบนรถยนตใหเปนไปตาม

ขอ 7.9.2  กระทําไดทุกเมื่อตามความจําเปน แตโดยทั่วไปจะมีการกําหนดการตรวจสอบตาม

ระยะเวลาเพื่ออนุญาตใหวิ่งบนถนน ทั้งนี้ตองระบุโดยผูติดตั้ง   

(4) การตรวจพินิจระดับที่สอง เปนการตรวจพินิจเกี่ยวกับถังกาซอยางละเอียด ซึ่งมีระยะเวลาที่กําหนด

ไวยาวนานกวา หรืออาจกระทําเม่ือพบความเสียหาย  การตรวจพินิจระดับที่สองนี้ ตองถอดถังกาซ

ออกจากตัวรถ  และหลังจากตรวจพินิจ ตองติดตั้งลิ้นนิรภัยตัวใหม หรือผานการปรับสภาพใหม  

7.9.2 การตรวจสอบระบบ  

การตรวจสอบระบบ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบการรัว่ซึม  ใหปฏิบัติตามขอ 7.6 และขอ 7.8.3 

(2) อายุใชงานของถังกาซ  ตรวจสอบวันที่ทีต่อกอยูที่ถังกาซ  ถามีอายุเกิน 10 ปกอนการตรวจสภาพ

ครั้งตอไป ใหทําการตรวจสภาพใหมและตอกวันทีใ่หม ตาม มอก.151 

(3) ความเสียหายของถังกาซ  การตรวจพินิจรองรอยความเสียหายของถังกาซและสวนควบและเครื่อง

อุปกรณจากการกระแทก หรือไฟไหม  ใหทดสอบถาพบขอบกพรอง ดังตอไปนี้ 

(3.1) รอยบุบเวา (dent) ซึ่งไมเจาะเขาไปในผิวเนื้อวัสดุแตลึกเกินรอยละ 10 ของเสนผาน

ศูนยกลางเฉล่ียของรอยบุบเวานั้น หรืออยูตรงรอยเชื่อมและลึกเกิน 6.5 mm 

(3.2) รอยกด (sharp impression) หรือรอยพับ (crease) ซึ่งไมเจาะเขาไปในผิวเนื้อวัสดุแตยาว

เกิน 75 mm หรือลึกเกินรอยละ 25 ของความหนาผนังถังกาซ 

(3.3) รอยบาด (cut) หรือรอยเซาะ (gouge) ซึ่งเจาะเขาไปในผิวเนื้อวัสดุ ยาวเกิน 75 mm หรือลึก

เกินรอยละ 25  ของความหนาผนังถังกาซ 

(3.4) รอยโปงหรือบวม (bulging) ซึ่งทําใหเสนรอบวงเปลี่ยนแปลงเกินรอบละ 1 

(3.5) รอยถูกไฟไหม (fire damage) 

(4) การกดักรอนของถังกาซ  ตรวจพินจิถังกาซถึงความเส่ือมสภาพจากการกัดกรอน   

 ใหเอาใจใสกับทอระบาย (drip line) ใตถังกาซ และบริเวณซึ่งอาจเกิดการสะสมของน้ํารั่วซึมเขา

ไปหรือกระเด็นขึ้นมาจากรถยนต รวมทั้งบริเวณซึ่งแถบรัดคลุมอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบรัดที่

ผานใตถังกาซหรือตดัผานทอระบาย  อาจตองคลายแถบรัดออกเพื่อใหทําการตรวจสอบไดอยาง

ครบถวน 

ใหทดสอบถาพบขอบกพรอง ดังตอไปนี้ 
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(4.1) หลุม (pit) ซึ่งทําใหความหนาผนังลดลงตั้งแตรอยละ 50  ขึ้นไปของความหนาเดิม หรือ

เนื้อโลหะเหลือนอยกวา 1.1 mm หลุมที่หางกันนอยกวา 85 mm ถือวาเปนรอยกัดกรอน

ทั่วไป 

(4.2) รอยกัดกรอนเปนแนวยาว (line corrosion) ซึ่งยาวเกิน 75 mm หรือความหนาผนังถังกาซ

เหลือนอยกวารอยละ 75 ของความหนาเดิม 

(4.3) รอยกัดกรอนทั่วไป (general corrosion) ซึ่งยาวเกิน 75 mm หรือความหนาผนังถังกาซ

เหลือนอยกวารอยละ 75 ของความหนาเดิม 

(4.4) รอยราว (crack) และความลาของโลหะ (metal fatigue) 

(5) การยึดถังกาซ ใหตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

(5.1) สนิม รอยกัดกรอน รอยเสียดสี หรือความเสียหายจากการกระแทก 

(5.2) การล็อคและความแนนของแปนเกลียว ตรวจพินิจการคอดของสลักเกลียว แถบรัดหลวม 

การสึกหรอใตแถบรัด และความเขากันไมไดของวัสดุที่ทําแถบรัด 

(5.3) ความถูกตองของทิศทางการติดตั้งถังกาซ 

(5.4) รอยราว และความลาของโลหะ 

(6) ตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ  ตรวจสอบความแมนของตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ (ถามี) โดย

ใชมาตรระดับจํากัดของเหลว หรือมาตรหัวจายเติมเชื้อเพลิง ตามขอ 7.12 

 ถาไมมีตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติติดตั้งไว ใหติดตั้งเพิ่มเติม 

(7) ระบบการบรรจุเชื้อเพลิง  ใหทดสอบตามขอ (7.1) เม่ือมีอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติติดตั้งที่

ถังกาซ  หรือตามขอ 7.9.2(7.2) เมื่อไมมีอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติติดตั้งที่ถังกาซ   

(7.1) ปดอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติโดยตัดกระแสไฟฟา และใหเครื่องยนตทํางานจน

เชื้อเพลิงในทอบริการเชื้อเพลิงหมดและเครื่องยนตดับ 

(7.2) ปดลิ้นบริการและใหเครื่องยนตทํางานจนเชื้อเพลิงในทอบริการเชื้อเพลิงหมด  หลังจาก

ผานไปแลวครึ่งนาที อาจตองพยายามติดเครื่องยนตซํ้าอีก เพื่อใหแนใจวาไมมีกาซเหลืออยู  

เปดล้ินบริการและฟงเสียงการทํางานของล้ินปองกันการไหลเกิน  ถาลิ้นปองกันการไหล

เกินไมปด ใหปดล้ินบริการ ถอดปลายทอบริการเชื้อเพลิงที่เครื่องยนตออก และตรวจสอบ

ลิ้นปองกันการไหลเกินซ้ํา 

หมายเหตุ  ถาจะถอดทอบริการเชื้อเพลิง ใหถอดแบตเตอรีอ่อกกอน และทําตามขั้นตอนเพือ่ให

แนใจวากาซที่ปลอยออกมาจะไมเปนอันตราย 

(8) การทดสอบระบบควบคุมเชื้อเพลิง  ตรวจสอบวา มีอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ และสวิทช

เลือกเชื้อเพลิงติดตั้งอยูและทํางานอยางถูกตอง 

หมายเหตุ ในกรณีที่ไมมีอุปกรณเปด-ปดเชือ้เพลิงอัตโนมัติติดตั้งที่ถังกาซ ควรติดต้ังเพิ่ม 
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(9) ลิ้นเปด-ปดดวยมือ  เปดและปดลิ้นเปด-ปดดวยมือทั้งหมด และทดสอบการรั่วซึมรอบล้ินและขอ

ตอทั้งสองแหง 

(10) ที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซ  ตรวจสอบความเสียหายของโครงสราง  ตรวจสอบการรัว่ซึม

โดยรอบรอยตอ ขอตอของทอครอบและซีลฝากั้นหองเครื่องรถยนตกับทอ ตามขอ 7.8.2  

ตรวจสอบการเสื่อมสภาพ เสียหาย หักงอหรือรูรั่วซึมของทอครอบ 

(11) ขอตอหัวรับกาซ  ตรวจสอบความเสียหายของตัวขอตอและสิ่งแปลกปลอม  ตรวจสอบฝาปดโดยมี

โซคลองไว  ตรวจสอบแหวนซีลใหอยูในสภาพดีและอยูตรงตําแหนง  ตรวจสอบล้ินเติมของหัวรับ

กาซใหยึดติดกับรถอยางมั่นคง และทอเติมกาซไมเสียรูป หรือเสียหายเนื่องจากการบดิเปนเกลียว

เพราะหัวรับกาซยึดติดไมแนน 

(12) ลิ้นระบายความดันของเหลว (ถามี)  ตรวจสอบความเสียหาย การอุดตนั หรือ ความผดิปกต ิ

(13) ระบบล้ินนิรภัย  ตรวจสอบความเสียหาย การอุดตันของทอระบาย(ถามี) ทิศทางของการระบายที่

ถูกตอง และตรวจสอบวา มีฝาปดและทํางานตามปกต ิ

(14) ตัวกรองของเหลว  ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาตัวกรอง ไมเสียหาย และสะอาด 

(15) ความสูงจากพื้น  ตรวจสอบความสูงจากพื้นวายังคงเปนไปตามมาตรฐานนี ้

(16) การชี้บง  ตรวจสอบการชี้บงแสดงเปน “รถใชกาซปโตรเลียมเหลว” ติดอยูดานหลังของรถ 

7.10 การทดสอบล้ินปองกันการไหลเกิน 

ตองทดสอบล้ินปองกันการไหลเกินทุกป และภายหลังการบริการตัวลิ้นทุกครั้ง หรือภายหลังการถอดและ

ติดตั้งถังกาซใหมอยางถาวรในรถยนต 

ตองทดสอบลิ้นปองกันการไหลเกินเพื่อใหแนใจวา ลิ้นปดและเปดใหมได โดยการเปดแลวปดลิ้นบริการ

ขณะที่ถังกาซอยูภายใตความดัน  หลังจากการทดสอบการรั่วซึมของชุดประกอบยอยของถังกาซตามขอ 7.7 

ลิ้นปองกันการไหลเกินตองทํางานกอนหรือทันทีที่ล้ินบริการเปดเต็มที่  การทํางานของลิ้นปองกันการไหล

เกินตองแสดงใหเห็นกาซชวงแรกที่ไหลผานลดลงทันทีเหลือเพียงเล็กนอย ซ่ึงยอมใหลัดผานแผนปดของลิ้น

ปองกันการไหลเกิน 

การทดสอบนี้อาจทําโดยถอดขอตอที่อยูทางดานปลายทางของลิ้นบริการออก 

ในกรณีที่อุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติอยูรวมกับลิ้นปองกันการไหลเกินและลิ้นบริการ ขอตอที่อยู

ทางดานปลายทางของลิ้นแบบรวมอาจถูกถอดออกเพื่อทดสอบลิ้นปองกันการไหลเกิน 

ในกรณีติดตั้งถังกาซหลายใบ ตองแยกทดสอบล้ินปองกันการไหลเกินแตละอัน 

7.11 การทดสอบล้ินกนักลับ 

ทดสอบการทํางานของล้ินกันกลับ โดยใหความดันเขาล้ิน และทดสอบการรั่วซึม 

7.12 การทดสอบตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ 

ตรวจสอบความแมนในการปดของตัวจํากัดการเติมเกินอัตโนมัติ โดยจอดรถบนพื้น ที่ไดระดับ และความดนั

ลมยางถูกตอง 
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เติมกาซปโตรเลียมเหลวลงในถังกาซที่วางเปลา โดยใชปมซึ่งมีมาตรในตัว  คาที่อานไดขณะที่ตัวจํากัดการ

เติมเกินอัตโนมัติตัดปด จะแตกตางไดไมเกิน 2% ของปริมาตรการเติมสูงสุดที่ยอมให 

หมายเหตุ  ในขณะเดยีวกันอาจตรวจสอบความแมนของมาตรปริมาณดวย โดยอาจใชมาตรระดับจํากัดของเหลว

เพื่อตรวจสอบกไ็ด แตจะมีความแมนนอยกวา 

7.13 การทดสอบอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ 

ตองทดสอบการรั่วซึมของอุปกรณเปด-ปดเชื้อเพลิงอัตโนมัติที่ถังกาซในสภาพไมมีไฟฟาปอน 

8.  การเลิกใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (decommissioning of LPG fuel system) 

8.1 การเลิกใชระบบกาซปโตรเลียมเหลวแลวกลับไปใชระบบน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันดีเซลเหมือนเดิมในกรณี

ที่ใชระบบกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงในรถยนตซํ้ากับระบบน้ํามัน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ถายกาซปโตรเลียมเหลวออก ดวยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัย 

(2) ถอดถังกาซ หัวรับกาซ ทอบริการ และอุปกรณตางๆ ของระบบกาซปโตรเลียมเหลวออกใหหมด และ

ทําใหกลับสูสภาพการใชเช้ือเพลิงเดิม 



มอก.2576-2555 

39 

 

ภาคผนวก ก. 

การตรวจจับการรั่วซึม  

ก.1 ขอบเขต 

ภาคผนวกนี้บรรยายถึงวิธกีารตรวจจับการรัว่ซึมแบบตางๆ สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว และบงชี้ขอดีและ

ขอเสียที่อาจมีนัยสําคัญ 

ก.2 ตัวตรวจจับกาซติดไฟ (combustible-gas detector) 

ตัวตรวจจับกาซติดไฟเหมาะสมสําหรับการตรวจจับการรั่วซึม หลังจากที่กาซเชื้อเพลิงไดถูกใสเขาไปใน

ระบบ และมีประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการตรวจสอบรอยตอการประกอบ ภายหลังการติดตั้ง 

การตีความอยางระมัดระวังเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากตัวตรวจจับจะตอบสนองตอไอที่ติดไฟไดทั้งหลายที่

ปรากฏอยู โดยอาจไมใชกาซปโตรเลียมเหลว เชน คราบน้ํามันและสารเชื่อมตอ ตัวตรวจจับยังอาจตรวจจับ

ไอกาซปโตรเลียมเหลวที่ตกคางดวยสาเหตุอ่ืนที่ไมใชการรั่วซึมได ตองลางไอกาซปโตรเลียมเหลวที่ตกคาง

ออกกอนทําการตรวจจับการรั่วซึม ถามีการรั่วซึมเกิดขึ้น ตัวตรวจจับจะสงสัญญาณแสดงการรั่วซึม แตไมใช

ขนาดและจะบงชี้ตําแหนงทั่วไป ไมสามารถใหตําแหนงที่แนนอนได ดังนั้นจึงตองตรวจสอบดวยสารที่ทํา

ใหเกิดฟองเพื่อพิสูจนดวย 

ตัวตรวจจับกาซติดไฟตองสามารถตรวจจับความเขมขนของกาซปโตรเลียมเหลวในอากาศ 40 สวนในลาน

สวนได เครื่องวิเคราะหกาซไอเสียไมเหมาะสมสําหรับการตรวจจับการรั่วซึม 

ตองตรวจจับการรั่วซึมทุกจุดที่เปนไปไดทั้งหมดในระบบที่มีการไหลของกาซปโตรเลียมเหลว 

ขอสําคัญของการทดสอบ คือ ตองใหตัวเซ็นเซอรของตัวตรวจจับติดอยูกับพื้นผิวชิ้นสวนที่ทดสอบ และ

ภายใตสภาพอากาศนิ่ง 

ก.3 ตัวตรวจจับกาซทดสอบ (trace-gas detector) 

ตัวตรวจจับกาซทดสอบเหมาะสําหรับการตรวจสอบความแนนของรอยตอของที่เก็บถังกาซหรือเรือนกกักาซ 

ขอตอทอครอบหรือสวนอื่นที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะเมื่อไมเหมาะที่จะใหความดันภายในมากเกินไป 

วิธีการพื้นฐาน คือ การอุดหรือปดชองเปดระหวางที่เก็บถังกาซหรือเรือนกักกาซกับภายนอก เชน รูระบาย  

และฉีดกาซทดสอบเขาไปดวยความดันที่เหมาะสม กาซที่ใชอาจเปนกาซใชงานใดๆ ที่เหมาะกับตัวตรวจจับ

กาซ เชน ไฮโดรคารบอนผสมฮาโลเจน คารบอนไดออกไซด หรือกาซอื่นที่คลายคลึงกัน ตัวตรวจจับกาซ

ควรสามารถตรวจจับความเขมขนของกาซทดสอบในอากาศ 25 สวนในลานสวนได และไมควรเปนแบบที่

ดูดกาซตัวอยางเขาอยางตอเนื่อง 

ก.4 สารทําใหเกิดฟอง  

สารทําใหเกิดฟองใหผลดีกับการตรวจจับการรั่วซึมในปริมาณนอย หากปริมาณรั่วซึมมากจะเปาสารออกไป

จากรอยรั่วซึมโดยไมเกิดฟอง ตองระมัดระวังในการใชสารอยางชาๆ ดวยแปรง เพื่อใหการตรวจจับปริมาณ

รั่วซึมมากไดงายขึ้น 



มอก.2576-2555 

40 

 

สารทําใหเกิดฟองควรเปนสารสําหรับทดสอบการรั่วซึมที่พัฒนาสูตรขึ้นใชโดยเฉพาะ ควรใชสารละลาย

ใหมใหเคลือบพื้นที่ทั้งหมดและทิ้งไวใหมีเวลาในการเกิดฟอง พื้นที่ทดสอบทั้งหมดควรจะสังเกตเห็นได

ระหวางการทดสอบ 

ก.5 การจุมน้ําทั้งหมด  

การจุมน้ําทั้งหมดอาจจะไมบงช้ีการรั่วซึมที่นอยมากๆ หรือการรั่วซึมซึ่งอาจถูกหยุดโดยความดันน้ํา การสอง

สวางใหเห็นชัดเจนเปนสิ่งสําคัญขณะจุมน้ําทดสอบการรั่วซึม ควรมีสารทําใหเปยกแมวาจะไมมีฟองเกิดขึ้น 

ก.6 การตรวจพินจิ 

          เนื่องจากกาซปโตรเลียมเหลวเปนสารทําความเย็น  การรั่วซึมในสถานะของเหลว มักจะกอใหเกิดเกล็ด

น้ําแข็งรอบๆ พื้นผิว แมวาอัตราการรั่วซึมจะนอยมาก เมื่อตรวจดวยวิธีการจุมหรือวิธีทําใหเกิดฟอง การตรวจ

พินิจเพื่อหารอยเปอนจากเกล็ดน้ําแข็ง เหมาะสมสําหรับตรวจตะเข็บรอยเชื่อมของถังกาซ 

 

 

 
 

 

 

 




