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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิก
การใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใ ชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปน
ผูต รวจและทดสอบส วนควบและเครื่ องอุป กรณข องรถที่ ใ ช กา ซป โตรเลีย มเหลวเป น เชื้อ เพลิง ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจและ
ทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการใชกาซของรถที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง
และกําหนดแบบหนังสือรับรองและเครื่องหมายการรับรองการตรวจและทดสอบ ประกาศ ณ วัน ที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“ผูตรวจและทดสอบ” หมายความวา ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใ ช
ติดตั้งในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต โดยไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการขนสงทางบกใหเปน
(๑) ผูตรวจและทดสอบการติดตั้ง ไดแก
(ก) ผูต รวจและทดสอบการติ ด ตั้ งที่ เ ป น ผูผ ลิ ต หมายความว า ผู ต รวจและทดสอบ
การติดตั้งที่เปนผูผลิตรถ ซึ่งตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและ
เครื่อ งอุปกรณข องรถที่ใ ช กาซป โตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง กับรถที่ผ ลิต จากโรงงานเปน ครั้ งแรก
กอนจดทะเบียน
(ข) ผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทั่วไป หมายความวา ผูตรวจและทดสอบการติดตั้ง
ที่ไมเปน ผูผ ลิตรถ ซึ่งตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและ
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เครื่ อ งอุ ป กรณ ข องรถ ที่ ใ ช ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวเป น เชื้ อ เพลิ ง กั บ รถที่ ผ า นกระบวนการผลิ ต
เสร็จเรียบรอยแลว
(๒) ผูตรวจและทดสอบถัง หมายความวา ผูซึ่งทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวที่ติดตั้งในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
“เจาหนาที่ผูประเมิน” หมายความวา ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจประเมิน
“การตรวจและทดสอบ” ไดแก
(๑) การตรวจและทดสอบการติดตั้ง หมายความวา การตรวจและทดสอบสวนควบและ
เครื่องอุปกรณ และการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(๒) การตรวจและทดสอบถัง หมายความวา การตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลวของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ ใหยื่นคําขอ
ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด ดังนี้
(๑) ผูยื่นคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทั่วไป หรือผูตรวจและทดสอบถังที่มีสถาน
ประกอบกิจการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือผูยื่นคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้งที่เปนผูผลิต
ใหยื่นตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก
(๒) ผูยื่นคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทั่วไป หรือผูตรวจและทดสอบถังที่มีสถาน
ประกอบกิจ การอยู ใ นเขตจังหวัด อื่น นอกจากกรุ งเทพมหานคร ใหยื่น ตอ สํานั กงานขนส งจัง หวั ด
ที่สถานที่ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู หรือสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก
ขอ ๔ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้งที่เปนผูผลิต
จะตองเปนหางหุน สวนสามัญจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
โดยยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) สําเนาทะเบียนการคา
(๒) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน
(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ หรือผูมีอํานาจ
ลงนาม หรือหลักฐานการมอบอํานาจ
(๔) หนังสือที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจและทดสอบ
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(๕) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการตรวจและทดสอบ
ขอ ๕ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้ง
ทั่วไป และผูตรวจและทดสอบถัง ใหยื่น คําขอตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) หนังสือที่แสดงถึงหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจและทดสอบ (ถามี)
(ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการตรวจและทดสอบ
(ง) เอกสารเกี่ ย วกั บ สถานที่ ต รวจและทดสอบ ได แ ก หลั ก ฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์
หรือสิทธิการใชสถานที่ แผนที่แ สดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้น ที่ตรวจและทดสอบโดยแสดง
ขนาดสัดสวนที่ชัดเจน และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ
(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ฉ) เอกสารเกี่ย วกับ วิศ วกรผู ทํา การตรวจและทดสอบ ไดแ ก สําเนาบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชน สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ช) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ
(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) สําเนาทะเบียนการคา
(ข) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน
(ค) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือผูมีอํานาจลงนาม
หรือหลักฐานการมอบอํานาจ
(ง) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการตรวจและทดสอบ
(จ) เอกสารเกี่ ย วกั บ สถานที่ ต รวจและทดสอบ ได แ ก หลั ก ฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์
หรือสิทธิการใชสถานที่ แผนที่แ สดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคารและพื้น ที่ตรวจและทดสอบโดยแสดง
ขนาดสัดสวนที่ชัดเจน และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ
(ฉ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ช) เอกสารเกี่ย วกับ วิศ วกรผู ทํา การตรวจและทดสอบ ไดแ ก สําเนาบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชน สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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(ซ) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ
(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
ใหดําเนินการยื่นขอหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ
(ข) โครงสร างองค ก รที่ แ สดงถึ งอํ า นาจหน า ที่ข องบุ ค ลากรที่เ กี่ ยวข องกั บการตรวจ
และทดสอบ
(ค) เอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการตรวจและทดสอบ
(ง) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ตรวจและทดสอบ ไดแก แผนที่แสดงที่ตั้ง ภาพแบบอาคาร
และพื้นที่ตรวจและทดสอบโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ
(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ
(ฉ) เอกสารเกี่ย วกับ วิศ วกรผู ทํา การตรวจและทดสอบ ไดแ ก สําเนาบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชน สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ช) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ
ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือ ใหความเห็น ชอบเปน ผูต รวจและทดสอบ ต องไมเคยถูกลงโทษ
ทางจรรยาบรรณแหงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะตองไมเปน
ผูถูกยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ เวนแตพนระยะเวลาการถูกยกเลิกมาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป
ขอ ๗ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดตั้งทั่วไป ตองมี
(๑) อาคารสถานที่ที่มีลักษณะดังนี้
(ก) ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ถาวร
(ข) พื้นที่ที่ใชในการตรวจและทดสอบ ตองเปนพื้นราบที่สะดวกเพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน ขนาดไมนอยกวา ๔๐ ตารางเมตร ความกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
(ค) มีทางเขา - ออกของรถที่จะเขารับบริการตรวจและทดสอบที่สะดวก ปลอดภัย
(ง) มีการกําหนดพื้นที่อันตรายและปายคําเตือนบงชี้เขตตาง ๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม
(จ) มีพื้นที่จอดรถสําหรับรอการตรวจและทดสอบไดอยางนอย ๒ คัน
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(๒) วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบการติดตั้งที่มีความรูและความสามารถในการตรวจและ
ทดสอบการติดตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) ตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และมีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๓ ป
(ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจและทดสอบการติดตั้งของกรมการขนสงทางบก
หรือหลักสูตรของหนวยงานอื่นที่กรมการขนสงทางบกเห็น ชอบ หรือผานการทดสอบจากกรมการ
ขนสงทางบก
(ค) ตองไมเปน วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบการติดตั้งใหกับผูตรวจและทดสอบ
การติดตั้งรายอื่น
(ง) ไม เคยถู กลงโทษทางจรรยาบรรณแห ง ขอ บัง คับ สภาวิ ศ วกรวา ดว ยจรรยาบรรณ
แหงวิช าชีพวิศ วกรรมและการประพฤติผิ ดจรรยาบรรณ อั น จะนํา มาซึ่ง ความเสื่อมเสียเกีย รติศัก ดิ์
แหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือถูกยกเลิกการเปนผูตรวจและทดสอบ
(๓) เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพออยางนอย ดังนี้
(ก) เครื่องยก บอ หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกอื่น ใด เพื่อใชในการตรวจสภาพ
ใตทองรถไดอยางปลอดภัย โดยผูปฏิบัติงานตองสามารถทํางานในลักษณะยืนได
(ข) เครื่องตรวจวัดกาซรั่ว (gas detector)
(ค) เทปวัดระยะ
(ง) เครื่องมือวัดละเอียด เชน เวอรเนียคาลิเปอร (vernier caliper)
(จ) มาตรวัดความดัน (pressure gauge) ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ +_ 1
(ฉ) นาฬิกาจับเวลา
(ช) เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖ กิโลกรัม อยางนอย ๒ ถัง
ขอ ๘ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบถัง ตองมี
(๑) อาคารสถานที่ที่มลี ักษณะตามขอ ๗ (๑)
(๒) วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบถังที่มีความรูและความสามารถในการตรวจและทดสอบ
ถัง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) ผู ต รวจและทดสอบถั ง ที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดา ห า งหุ น ส ว นสามั ญ จดทะเบี ย น
หา งหุ น ส ว นจํา กั ด บริ ษัท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด วิ ศ วกรผู ทํ าการตรวจและทดสอบถั ง
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ตองไดรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทสามัญ
วิศวกรขึ้นไป
(ข) ผูต รวจและทดสอบถั ง ที่ เป น ส ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา
วิศ วกรผูทําการตรวจและทดสอบถัง ตองไดรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และเปนเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น
(๓) เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้
(ก) เครื่องทดสอบความหนาของถังแบบไมทําลาย (non-destructive thickness tester)
(ข) เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง
(ค) ถังน้ํา (water jacket)
(ง) กระบอกตวงน้ํา
(จ) มาตรวัดความดัน (pressure gauge) ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ +_ 1
(ฉ) เครื่องชั่ง ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ +_ 0.5
(ช) เครื่องมือวัดละเอียด เชน เวอรเนียคาลิเปอร (vernier caliper)
ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอตามขอ ๓ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอวาครบถวนถูกตอง
หรือไม หากไมครบถวนถูกตอ งใหแ จงใหผูยื่น คําขอไปดําเนิน การแกไขภายใน ๔๕ วัน นับแต
วันไดรับหนังสือแจงใหแกไข และหากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองใหดําเนินการตอไป
(๒) มีหนังสือแจงการใหความเห็นชอบในหลักการใหผูยื่นคําขอทราบ และใหผูยื่นคําขอแจง
นัดหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบกิจการภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือ หากไมแจงภายในกําหนดใหถือวาคําขอนั้นสิ้นสุดลง
(๓) ใหเจาหนาที่ผูประเมิน ออกไปยังสถานประกอบกิจการของผูยื่น คําขอ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๗ และขอ ๘ หากพบขอบกพรอง ใหแจงผูยื่นคําขอทราบและ
ดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๔) ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขอรับการใหความเห็น ชอบ
ภายในระยะเวลากํา หนด หรื อไมแ กไ ขข อ บกพร องตาม (๓) กรมการขนสง ทางบกจะพิจ ารณา
ยกเลิกคําขอ โดยการแจงการยกเลิกคําขอเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
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(๕) เมื่อเจาหนาที่ผูประเมิน ตรวจสอบความถูกตองตามที่กําหนดไวใ นขอ ๗ และขอ ๘
เสร็จแลวและเห็นวาผูยื่นคําขอผานการประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหนําเสนออธิบดีเพื่ออนุมัติ
และออกหนังสือใหความเห็นชอบใหกับผูยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้
ขอ ๑๐ กรมการขนสงทางบกจะทําการประเมินความสามารถหรือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับการตรวจและทดสอบ ตลอดจนการดําเนินกิจการของผูตรวจ
และทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบไปแลวไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดยผูตรวจและทดสอบ
ตองอํานวยความสะดวกแกอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายในการเขาประเมินหรือตรวจสอบ
ขอ ๑๑ ผู ต รวจและทดสอบต อ งเก็ บ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการตรวจและทดสอบ
และรายละเอีย ดการตรวจและทดสอบไวที่ ส ถานประกอบกิจ การให พ รอ มสํ าหรั บการตรวจสอบ
ของกรมการขนสงทางบก เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป
ขอ ๑๒ ผูตรวจและทดสอบตองจัดใหมีสิ่งตอไปนี้แสดงใหผูรับบริการเห็นอยางชัดเจน
(๑) เครื่องหมายแสดงสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ตามแบบและขนาด
ทายประกาศนี้
(๒) ปายแสดงชื่อสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิง คําวา “ผูตรวจและ
ทดสอบการติ ด ตั้ ง ” หรื อ “ผู ต รวจและทดสอบถั ง ” แล ว แต ก รณี พร อ มข อ ความ “โดยได รั บ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก เลขที่..................”
(๓) หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ ที่ไดรับจากกรมการขนสงทางบก
ตามแบบทายประกาศนี้
(๔) วัน และเวลาที่ใหบริการตรวจและทดสอบ
(๕) ชื่อ และรูปถายวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบ ที่ปฏิบัติงานในวันและเวลาตาม (๔)
(๖) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบการติดตั้ง หรืออัตราคาบริการตรวจและทดสอบถัง
ตามที่ระบุไวในคําขอ
ขอ ๑๓ ผูตรวจและทดสอบที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลง แกไข เกี่ยวกั บสถานที่ประกอบ
กิจการหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจและทดสอบใหแตกตางไปจากที่ไดรับความเห็นชอบ ใหยื่น
คําขอตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถาน
ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข แลวแตกรณี
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ขอ ๑๔ ผูตรวจและทดสอบซึ่งประสงคจะขอตออายุหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจ
และทดสอบ ใหยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด พรอมดวยหนังสือใหความเห็นชอบ
หรือใบแทน กอนวันที่หนังสือใหความเห็นชอบสิ้นอายุอยางนอย ๓๐ วัน แตทั้งนี้ตองไมกอน ๙๐ วัน
ขอ ๑๕ ผูตรวจและทดสอบซึ่งประสงคจะขอยกเลิกการเปน ผูตรวจและทดสอบ ใหแ จง
กรมการขนสงทางบกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
ขอ ๑๖ ในกรณีหนังสือ ใหความเห็นชอบการเปน ผูตรวจและทดสอบสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบยื่นคําขอรับ
ใบแทนหนังสือ ใหความเห็นชอบตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด พรอมดวยหลักฐานการแจง
ความ (ถามี) และหนังสือใหความเห็นชอบที่ชํารุดนั้น
ในการออกใบแทนหนังสือใหความเห็นชอบ ใหเปนไปตามแบบหนังสือใหความเห็นชอบเดิม
แตใหระบุ “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๑๗ หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
ความเห็นชอบ ไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได
ขอ ๑๘ เมื่อปรากฏวาผูตรวจและทดสอบไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไข
ที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด ใหกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักเตือน ระงับใชหนังสือ
ใหความเห็นชอบ การเปนผูตรวจและทดสอบชั่วคราว หรือยกเลิกหนังสือใหความเห็นชอบการเปน
ผูตรวจและทดสอบนั้นได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชัยรัตน สงวนชื่อ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
เลขที่ .......................
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
................................(ชื่อผูไดรับความเห็นชอบ).............................
สํานักงานตั้งอยู ......................................................................................................................
ไดรับความเห็นชอบใหเปน
ผูตรวจและทดสอบการติดตั้ง (หรือ ผูตรวจและทดสอบถัง)
ตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
ดําเนินการตรวจและทดสอบ ณ สถานที่ชื่อ
........................(ชื่อผูไดรับความเห็นชอบ หรือชื่ออื่น)........................
ตั้งอยูที่ ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
หนังสือฉบับนี้ใหมีอายุสามป นับตั้งแตวันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ..............................................................
( ..................................................... )
อธิบดีกรมการขนสงทางบก
ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที…
่ ……….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………….
สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก

เครื่องหมายแสดงสถานทีต่ รวจและทดสอบรถที่ใชกา ซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
_____________________________
ไมนอยกวา ๑ เมตร

ไมนอยกวา ๑ เมตร

โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก เลขที่.......

หมายเหตุ ๑. ตัวอักษร “LPG” สีขาว อยูภายใตรูปเฟองครึ่งวงกลม
๒. วงกลมสีน้ําเงินเหลื่อมฟา
๓. ขอความ “สถานตรวจรถใชกาซ” สีดํา
๔. ขอความ “โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก เลขที่.......” สีดํา
๕. ขนาดตัวอักษร รูปเฟองครึ่งวงกลม วงกลม ตาม ๑ - ๓ ใหมีขนาดเหมาะสมกับ
ความกวาง ความยาวของแผนปาย

