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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิก 

การใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐  ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถ  
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปน
ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว  
ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมการขนสงทางบก  เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจและ
ทดสอบถังและการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณเก่ียวกับการใชกาซของรถท่ีใชกาซเปนเชื้อเพลิง  
และกําหนดแบบหนังสือรับรองและเคร่ืองหมายการรับรองการตรวจและทดสอบ  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  มีนาคม  ๒๕๒๖   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผูตรวจและทดสอบ”  หมายความวา  ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใช

ติดต้ังในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต  โดยไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการขนสงทางบกใหเปน 

(๑) ผูตรวจและทดสอบการติดต้ัง  ไดแก 
 (ก) ผูตรวจและทดสอบการติดต้ังที่ เปนผูผลิต  หมายความวา  ผูตรวจและทดสอบ 

การติดต้ังที่เปนผูผลิตรถ  ซ่ึงตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ  และการติดต้ังสวนควบและ
เคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงกับรถที่ผลิตจากโรงงานเปนคร้ังแรก 
กอนจดทะเบียน 

 (ข) ผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทั่วไป  หมายความวา  ผูตรวจและทดสอบการติดต้ัง 
ที่ไมเปนผูผลิตรถ  ซ่ึงตรวจและทดสอบสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ  และการติดต้ังสวนควบและ 
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เคร่ืองอุปกรณของรถ   ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงกับรถที่ผานกระบวนการผลิต 
เสร็จเรียบรอยแลว 

(๒) ผูตรวจและทดสอบถัง  หมายความวา  ผูซ่ึงทําการตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวที่ติดต้ังในรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง   

“เจาหนาที่ผูประเมิน”  หมายความวา  ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตรวจประเมิน 
“การตรวจและทดสอบ”  ไดแก 
(๑) การตรวจและทดสอบการติดต้ัง  หมายความวา  การตรวจและทดสอบสวนควบและ

เคร่ืองอุปกรณ  และการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

(๒) การตรวจและทดสอบถัง  หมายความวา  การตรวจและทดสอบถังหรือภาชนะบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลวของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ  ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด  ดังนี้ 

(๑) ผูย่ืนคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทั่วไป  หรือผูตรวจและทดสอบถังที่มีสถาน
ประกอบกิจการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือผูย่ืนคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ังที่เปนผูผลิต  
ใหย่ืนตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก 

(๒) ผูย่ืนคําขอเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทั่วไป  หรือผูตรวจและทดสอบถังที่มีสถาน
ประกอบกิจการอยูในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนตอสํานักงานขนสงจังหวัด 
ที่สถานที่ประกอบกิจการนั้นต้ังอยู  หรือสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก 

ขอ ๔ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ังที่เปนผูผลิต  
จะตองเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
โดยย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

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

ลงนาม  หรือหลักฐานการมอบอํานาจ 
(๔) หนังสือที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของกับการตรวจและทดสอบ 
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(๕) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการตรวจและทดสอบ   
ขอ ๕ ผูใดประสงคจะขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ัง

ทั่วไป  และผูตรวจและทดสอบถัง  ใหย่ืนคําขอตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (ข) หนังสือที่แสดงถึงหนาที่ของบุคลากรที่เก่ียวของกับการตรวจและทดสอบ  (ถามี) 
 (ค) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการตรวจและทดสอบ   
 (ง) เอกสารเก่ียวกับสถานที่ตรวจและทดสอบ  ไดแก  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์   

หรือสิทธิการใชสถานที่  แผนที่แสดงที่ต้ัง  ภาพแบบอาคารและพื้นที่ตรวจและทดสอบโดยแสดง 
ขนาดสัดสวนที่ชัดเจน  และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ 

 (จ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
 (ฉ) เอกสารเก่ียวกับวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบ  ไดแก  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (ช) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ 
(๒) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 (ก) สําเนาทะเบียนการคา 
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน  ๖  เดือน 
 (ค) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือผูมีอํานาจลงนาม   

หรือหลักฐานการมอบอํานาจ 
 (ง) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการตรวจและทดสอบ   
 (จ) เอกสารเก่ียวกับสถานที่ตรวจและทดสอบ  ไดแก  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์   

หรือสิทธิการใชสถานที่  แผนที่แสดงที่ต้ัง  ภาพแบบอาคารและพื้นที่ตรวจและทดสอบโดยแสดง 
ขนาดสัดสวนที่ชัดเจน  และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ 

 (ฉ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
 (ช) เอกสารเก่ียวกับวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบ  ไดแก  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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 (ซ) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ 

(๓) สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 

 (ก) หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการ   รัฐ วิสาหกิจ   หรือสถาบันการศึกษา   

ใหดําเนินการย่ืนขอหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ 

 (ข) โครงสรางองคกรที่แสดงถึงอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เ ก่ียวของกับการตรวจ 

และทดสอบ 

 (ค) เอกสารแสดงข้ันตอน  วิธีการตรวจและทดสอบ   

 (ง) เอกสารเก่ียวกับสถานท่ีตรวจและทดสอบ  ไดแก  แผนที่แสดงที่ต้ัง  ภาพแบบอาคาร

และพื้นที่ตรวจและทดสอบโดยแสดงขนาดสัดสวนที่ชัดเจน  และภาพถายสถานที่ตรวจและทดสอบ 

 (จ) รายละเอียดเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 

 (ฉ) เอกสารเก่ียวกับวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบ  ไดแก  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 (ช) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบ 

ขอ ๖ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบเปนผูตรวจและทดสอบ  ตองไมเคยถูกลงโทษ 

ทางจรรยาบรรณแหงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ  อันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และจะตองไมเปน 

ผูถูกยกเลิกการใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ  เวนแตพนระยะเวลาการถูกยกเลิกมาแลว

ไมนอยกวา  ๓  ป 

ขอ ๗ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบการติดต้ังทั่วไป  ตองมี 

(๑) อาคารสถานท่ีที่มีลักษณะดังนี้ 

 (ก) ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง  ถาวร   

 (ข) พื้นที่ที่ใชในการตรวจและทดสอบ  ตองเปนพื้นราบที่สะดวกเพียงพอ  และมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน  ขนาดไมนอยกวา  ๔๐  ตารางเมตร  ความกวางไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร 

 (ค) มีทางเขา - ออกของรถที่จะเขารับบริการตรวจและทดสอบท่ีสะดวก  ปลอดภัย 

 (ง) มีการกําหนดพื้นที่อันตรายและปายคําเตือนบงชี้เขตตาง ๆ  อยางชัดเจนและเหมาะสม 

 (จ) มีพื้นที่จอดรถสําหรับรอการตรวจและทดสอบไดอยางนอย  ๒  คัน 
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(๒) วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบการติดต้ังที่มีความรูและความสามารถในการตรวจและ
ทดสอบการติดต้ัง  ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (ก) ตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
และมีประสบการณทํางานไมนอยกวา  ๓  ป 

 (ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจและทดสอบการติดต้ังของกรมการขนสงทางบก  
หรือหลักสูตรของหนวยงานอื่นที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบ  หรือผานการทดสอบจากกรมการ
ขนสงทางบก 

 (ค) ตองไมเปนวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบการติดต้ังใหกับผูตรวจและทดสอบ  
การติดต้ังรายอื่น 

 (ง) ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแหงขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณ   
แหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  อันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 
แหงวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  หรือถูกยกเลิกการเปนผูตรวจและทดสอบ   

(๓) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพออยางนอย  ดังนี้ 
 (ก) เคร่ืองยก  บอ  หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกอ่ืนใด  เพื่อใชในการตรวจสภาพ 

ใตทองรถไดอยางปลอดภัย  โดยผูปฏิบัติงานตองสามารถทํางานในลักษณะยืนได   
 (ข) เคร่ืองตรวจวัดกาซร่ัว  (gas  detector) 
 (ค) เทปวัดระยะ 
 (ง) เคร่ืองมือวัดละเอียด  เชน  เวอรเนียคาลิเปอร  (vernier  caliper) 
 (จ) มาตรวัดความดัน  (pressure  gauge)  ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ       1 
 (ฉ) นาฬิกาจับเวลา 
 (ช) เคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสม  ขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๖  กิโลกรัม  อยางนอย  ๒  ถัง 
ขอ ๘ ผูขอรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบถัง  ตองมี 
(๑) อาคารสถานท่ีที่มลัีกษณะตามขอ  ๗  (๑)   
(๒) วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบถังที่มีความรูและความสามารถในการตรวจและทดสอบ

ถัง  ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (ก) ผูตรวจและทดสอบถังที่ เปนบุคคลธรรมดา   หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน   

หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบถัง   

_ + 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ตองไดรับใบอนุญาตเปน  ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ประเภทสามัญ
วิศวกรข้ึนไป 

 (ข) ผูตรวจและทดสอบถังที่ เปนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา  

วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบถัง  ตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  และเปนเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น 

(๓) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  ดังนี้ 

 (ก) เคร่ืองทดสอบความหนาของถังแบบไมทําลาย  (non-destructive  thickness  tester) 

 (ข) เคร่ืองสูบน้ําแรงดันสูง 

 (ค) ถังน้ํา  (water  jacket)   

 (ง) กระบอกตวงน้ํา 

 (จ) มาตรวัดความดัน  (pressure  gauge)  ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ     1 

 (ฉ) เคร่ืองชั่ง  ที่มีความผิดพลาดไมเกินรอยละ      0.5 

 (ช) เคร่ืองมือวัดละเอียด  เชน  เวอรเนียคาลิเปอร  (vernier  caliper) 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอตามขอ  ๓  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอวาครบถวนถูกตอง

หรือไม  หากไมครบถวนถูกตองใหแจงใหผู ย่ืนคําขอไปดําเนินการแกไขภายใน  ๔๕  วัน  นับแต 

วันไดรับหนังสือแจงใหแกไข  และหากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองใหดําเนินการตอไป   

(๒) มีหนังสือแจงการใหความเห็นชอบในหลักการใหผูย่ืนคําขอทราบ  และใหผูย่ืนคําขอแจง  

นัดหมายใหเจาหนาที่ไปตรวจประเมิน  ณ  สถานประกอบกิจการภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือ  หากไมแจงภายในกําหนดใหถือวาคําขอนั้นส้ินสุดลง 

(๓) ใหเจาหนาที่ผูประเมินออกไปยังสถานประกอบกิจการของผูย่ืนคําขอ  เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  หากพบขอบกพรอง  ใหแจงผูย่ืนคําขอทราบและ

ดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

(๔) ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการใด ๆ  ที่เก่ียวของกับการขอรับการใหความเห็นชอบ

ภายในระยะเวลากําหนด  หรือไมแกไขขอบกพรองตาม  (๓)  กรมการขนสงทางบกจะพิจารณา 

ยกเลิกคําขอ  โดยการแจงการยกเลิกคําขอเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบ 

_ + 
_ + 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) เมื่อเจาหนาที่ผูประเมินตรวจสอบความถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  

เสร็จแลวและเห็นวาผูย่ืนคําขอผานการประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนด  ใหนําเสนออธิบดีเพื่ออนุมัติ

และออกหนังสือใหความเห็นชอบใหกับผูย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี้   

ขอ ๑๐ กรมการขนสงทางบกจะทําการประเมินความสามารถหรือตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศที่เก่ียวของกับการตรวจและทดสอบ  ตลอดจนการดําเนินกิจการของผูตรวจ

และทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบไปแลวไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  โดยผูตรวจและทดสอบ

ตองอํานวยความสะดวกแกอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายในการเขาประเมินหรือตรวจสอบ 

ขอ ๑๑ ผูตรวจและทดสอบตองเ ก็บ สํา เนาหนั งสือรับรองการตรวจและทดสอบ   

และรายละเอียดการตรวจและทดสอบไวที่สถานประกอบกิจการใหพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

ของกรมการขนสงทางบก  เปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๕  ป 

ขอ ๑๒ ผูตรวจและทดสอบตองจัดใหมีส่ิงตอไปนี้แสดงใหผูรับบริการเห็นอยางชัดเจน   

(๑) เคร่ืองหมายแสดงสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  ตามแบบและขนาด

ทายประกาศนี้   

(๒) ปายแสดงชื่อสถานตรวจรถใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  คําวา  “ผูตรวจและ

ทดสอบการติดต้ัง”  หรือ  “ผูตรวจและทดสอบถัง”  แลวแตกรณี  พรอมขอความ  “โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก  เลขที่..................”   

(๓) หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ  ที่ไดรับจากกรมการขนสงทางบก  

ตามแบบทายประกาศนี้ 

(๔) วัน  และเวลาที่ใหบริการตรวจและทดสอบ 

(๕) ชื่อ  และรูปถายวิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบ  ที่ปฏิบัติงานในวันและเวลาตาม  (๔)   

(๖) อัตราคาบริการตรวจและทดสอบการติดต้ัง  หรืออัตราคาบริการตรวจและทดสอบถัง  

ตามที่ระบุไวในคําขอ 

ขอ ๑๓ ผูตรวจและทดสอบที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  เก่ียวกับสถานท่ีประกอบ

กิจการหรือบุคลากรที่เก่ียวของกับการตรวจและทดสอบใหแตกตางไปจากท่ีไดรับความเห็นชอบ  ใหย่ืน

คําขอตอสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก  หรือสํานักงานขนสงจังหวัดที่สถาน

ประกอบกิจการนั้นต้ังอยู  เพื่อขอรับความเห็นชอบกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไข  แลวแตกรณี 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูตรวจและทดสอบซ่ึงประสงคจะขอตออายุหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจ  
และทดสอบ  ใหย่ืนคําขอตามแบบท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวยหนังสือใหความเห็นชอบ  
หรือใบแทน  กอนวันที่หนังสือใหความเห็นชอบส้ินอายุอยางนอย  ๓๐  วัน  แตทั้งนี้ตองไมกอน  ๙๐  วัน   

ขอ ๑๕ ผูตรวจและทดสอบซ่ึงประสงคจะขอยกเลิกการเปนผูตรวจและทดสอบ  ใหแจง
กรมการขนสงทางบกทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

ขอ ๑๖ ในกรณีหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับหนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบย่ืนคําขอรับ 
ใบแทนหนังสือ  ใหความเห็นชอบตามแบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด  พรอมดวยหลักฐานการแจง
ความ  (ถามี)  และหนังสือใหความเห็นชอบที่ชํารุดนั้น   

ในการออกใบแทนหนังสือใหความเห็นชอบ  ใหเปนไปตามแบบหนังสือใหความเห็นชอบเดิม  
แตใหระบุ  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนาดวย 

ขอ ๑๗ หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
ความเห็นชอบ  ไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได 

ขอ ๑๘ เมื่อปรากฏวาผูตรวจและทดสอบไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด  ใหกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักเตือน  ระงับใชหนังสือ 
ใหความเห็นชอบ  การเปนผูตรวจและทดสอบชั่วคราว  หรือยกเลิกหนังสือใหความเห็นชอบการเปน
ผูตรวจและทดสอบนั้นได 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

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

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



 

 

 

หนงัสือใหความเหน็ชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ 

สวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง 

เลขที่ ....................... 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

................................(ชื่อผูไดรับความเหน็ชอบ)............................. 

สํานักงานต้ังอยู ...................................................................................................................... 

ไดรับความเห็นชอบใหเปน 
ผูตรวจและทดสอบการติดต้ัง (หรือ ผูตรวจและทดสอบถัง) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ 

ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๑   
ดําเนินการตรวจและทดสอบ ณ สถานท่ีชื่อ 

........................(ชื่อผูไดรับความเหน็ชอบ หรือชื่ออ่ืน)........................ 

ต้ังอยูที่ .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 

หนังสือฉบับนี้ใหมีอายสุามป  นับต้ังแตวันที ่........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

 
                                                                     ลงช่ือ .............................................................. 

                                                                          ( .....................................................  ) 

                                                                     อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

 

ออกใหคร้ังแรกเมื่อวนัที…่……….. เดือน ……………………… พ.ศ. ……………. 

สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  กรมการขนสงทางบก 
 



เคร่ืองหมายแสดงสถานท่ีตรวจและทดสอบรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง 

_____________________________ 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                 ไมนอยกวา ๑ เมตร 

ไมนอยกวา ๑ เมตร 

หมายเหตุ  ๑. ตัวอักษร “LPG” สีขาว อยูภายใตรูปเฟองคร่ึงวงกลม 

 ๒. วงกลมสีน้ําเงินเหล่ือมฟา 

 ๓. ขอความ “สถานตรวจรถใชกาซ” สีดํา 

 ๔. ขอความ  “โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก  เลขที่.......” สีดํา    

๕. ขนาดตัวอักษร รูปเฟองคร่ึงวงกลม วงกลม ตาม ๑ - ๓ ใหมีขนาดเหมาะสมกับ                   

ความกวาง ความยาวของแผนปาย 

โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก  เลขท่ี....... 


