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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการติดต้ัง  และแบบหนังสือรับรองการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 

ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  และขอ  ๗  ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณ 
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการติดต้ัง  และแบบหนังสือรับรองการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ถัง”  หมายความวา  ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
ขอ ๒ ถังที่จะนํามาติดต้ังตองมีสวนควบและเคร่ืองอุปกรณอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
(๑) ล้ินบรรจุ  (filling  valve) 
(๒) ล้ินระบายความดัน  (pressure  relief  valve) 
(๓) ล้ินกันกลับ  (check  valve  or  non  return  valve) 
(๔) ล้ินเปดปด  (shut-off  valve) 
(๕) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว  (level  indicator  or  fixed  liquid  level  gauge)  เปนระบบ

ไฟฟาและมีหนาปดแสดงที่หองผูขับรถ 
(๖) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน  (overfill  protection  device) 
(๗) อุปกรณระบายความดัน  (pressure  relief  device) 
(๘) อุปกรณควบคุมการเปดปดล้ินระยะไกลพรอมดวยล้ินปองกันการไหลเกิน  (remotely  

controlled  service  valve  with  excess  flow  valve)  
ขอ ๓ การติดต้ังถังใหทําไดบริเวณใตทองรถ  หรือภายในตัวถังรถ  และตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังนี้  
(๑) หามติดต้ังไวในหองเคร่ืองยนต  หรือสวนหนาของตัวถังรถ  หรือดานหนาของเพลาลอหนา  

และตองติดต้ังอยูหางจากสวนทายสุดของกันชนหลัง  ไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตร   
(๒) หามติดต้ังบนหลังคา  หรือเหนือหองโดยสาร 
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(๓) ตองวางถังในลักษณะที่สามารถมองเห็นแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับถังไดโดย 

ไมตองร้ือถอนสวนประกอบใด ๆ  ออก 

(๔) ยึดถังหรือขาถังใหติดแนนกับตัวรถ  ในกรณีที่ใชแถบโลหะรัด  ตองมีวัสดุที่ยืดหยุนได  

เชน  สักหลาด  หนัง  ยาง  พลาสติก  เปนตน  หุมหรือค่ันกลางเพื่อปองกันโลหะเสียดสีกัน  และเมื่อรถ

ส่ันสะเทือน  ถังตองไมขยับเขย้ือน  และตองติดต้ังถังตามคูมือที่ผูผลิตกําหนด   

(๕) อุปกรณยึดถังตองทนตอแรงกระชากที่เกิดจากความเรงหรือความหนวงของรถ  และเมื่อ

เกิดแรงดังกลาวถังยังตองยึดติดกับตัวรถอยางมั่นคงไมขยับเขย้ือน   

(๖) หามเชื่อมหรือตอเติมถังกับส่ิงอื่นใด  เวนแตเปนการเชื่อมมาจากโรงงานผูผลิต 

กรณีมีเหตุจําเปนตองติดต้ังถังบริเวณอื่นนอกจากที่กําหนด  จะกระทําไดเมื่อกรมการขนสง  

ทางบกเห็นวามีความปลอดภัย  มั่นคงแข็งแรง  และเหมาะสมในการใชงาน 

ขอ ๔ ภายใตบังคับความในขอ  ๒  การติดต้ังถังหลายใบในรถคันเดียวกัน  ถาใชทอนํากาซ

รวมสําหรับบรรจุกาซ  ถังแตละใบตองมีล้ินเปดปดใหบรรจุกาซไดคราวละถัง  และถาใชทอนํากาซรวม

ที่ตอจากถัง  ไปยังเคร่ืองยนต  ถังแตละใบตองมีล้ินเปดปดใหจายกาซไดคราวละถังดวย 

ขอ ๕ ภายใตบังคับความในขอ  ๓  การติดต้ังถังใตทองรถ  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

การติดต้ังเพิ่มเติมดังนี้ 

(๑) จะมีเรือนกักกาซที่ติดต้ังบนถังหรือไมก็ได 

(๒) สวนลางสุดของถังและเคร่ืองอุปกรณที่ติดกับถัง  ตองอยูสูงกวาระยะตํ่าสุดของรถ   

ไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  และกรณีที่ติดต้ังถังดานหลังเพลาลอทายสุดของรถ  สวนลางสุดของถัง

รวมทั้งเคร่ืองอุปกรณที่ติดกับถัง  ตองอยูสูงกวาระยะตํ่าสุดของรถไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  และอยู 

สูงจากพื้นถนน  ไมนอยกวา  ๑  ใน  ๖  ของระยะหางระหวางแกนของถังกับแกนของเพลาลอทายสุด 

(๓) เคร่ืองอุปกรณที่ติดต้ังกับถังตองอยูหางจากตัวถังรถเพ่ือปองกันมิใหเกิดการเสียดสีกัน 

(๔) ติดแผนโลหะหนาพอสมควรสําหรับปองกันเศษหินที่กระเด็นจากการหมุนของลอรถ 

ขอ ๖ การติดต้ังสวนควบและเค ร่ืองอุปกรณ สําหรับการใชก าซปโตรเ ลียมเหลว 

เปนเชื้อเพลิง  ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ติดต้ังใหหางจากอุปกรณที่เปนแหลงความรอน  แหลงที่ เกิดประกายไฟ  หรือแหลง

สารเคม ี เชน  ทอไอเสีย  เปนตน  ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  เวนแตมีการปองกันเปนอยางดี 
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(๒) ไมติดต้ังในตําแหนงที่อาจจะไดรับความเสียหายเนื่องจากการชํารุดของชิ้นสวนของรถ   

ที่ทํางานในลักษณะเหว่ียงหรือหมุน  เชน  สายพาน  หรือเพลาขับ  เปนตน 

(๓) ไมใหสวนหนึ่งสวนใดพนออกนอกตัวถังรถ 

ขอ ๗ การติดต้ังเรือนกักกาซที่มี ลักษณะเปนฝาครอบเคร่ืองอุปกรณที่ ติดต้ังบนถัง   

เรือนกักกาซนั้น  ตองมีทอที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสมสําหรับระบายกาซที่ร่ัวซึมจากเคร่ืองอุปกรณ

ดังกลาวออกนอกตัวรถไดดี  โดยปลายทอตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร 

กรณีไมสามารถติดต้ังเรือนกักกาซที่มีลักษณะเปนฝาครอบได  ตองติดต้ังเรือนกักกาซแบบ  

เปนกลองบรรจุถังที่มีลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้   

(๑) ตองทําดวยวัสดุไมติดไฟงาย  และมีฝาปดแนน 

(๒) มีชองทําดวยวัสดุใสใหสามารถมองเห็นเคร่ืองอุปกรณที่ติดต้ังบนถังได 

(๓) วางกลองบรรจุถังบนที่รองรับที่เหมาะสม  ซ่ึงสามารถบรรจุกาซไดสะดวกและยึดกลอง

บรรจุถังใหติดแนนกับพื้นรถ 

(๔) จุดตํ่าสุดของกลองบรรจุถัง  ตองมีทอที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสมสําหรับระบายกาซ  

ที่ร่ัวซึมตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๘ การติดต้ังทอนํากาซ  ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) สวนลางสุดของทอนํากาซตองอยูสูงกวาระยะตํ่าสุดของรถไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  

และในกรณีที่ติดต้ังถังดานหลังเพลาลอทายสุดของรถ  สวนลางสุดของทอนํากาซที่ตอจากถัง  ตองอยู 

สูงกวาระยะตํ่าสุดของรถไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  และตองอยูสูงจากพื้นถนนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๖   

ของระยะหางระหวางแกนของถังกับแกนเพลาลอทายสุด 

(๒) ทอนํากาซตองมีความหนาและมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายในที่เหมาะสมกับการทํางาน  

ของล้ินควบคุมการไหลและอัตราการใช เชื้อเพลิงของเคร่ืองยนตและสามารถทนความดันได   

โดยปลอดภัย 

(๓) ทอนํากาซตองไมถูกกระทบกระเทือน  หรือเสียดสีกับส่ิงอื่นใด 

(๔) ทอนํากาซสวนที่อยูภายในตัวถังรถตองเปนชิ้นสวนเดียวกันโดยไมมีการเชื่อมหรือตอ 

(๕) ทอนํากาซที่ติดต้ังในตําแหนงซุมลอ  หรือในตําแหนงที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหาย  

จากการกระแทกของหินที่กระเด็นจากลอหรือใตทองรถ  ตองมีอุปกรณปองกันความเสียหาย 
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(๖) ทอนํากาซสวนที่อยูใตทองรถตองตอเขาในโครงคัสซี  หรือสวนของตัวถังรถ  ที่สามารถ

ปองกันการกระทบกระแทกจากภายนอกได  และตองไมติดต้ังในตําแหนงที่ออกแบบไวสําหรับยกรถ 

(๗) ทอนํากาซตองยึดแนนกับโครงคัสซีหรือสวนของตัวถังรถดวยตัวยึด  โดยตัวยึดตองมี

ระยะหางกันไมเกินชวงละ  ๕๐  เซนติเมตร 

(๘) ทอนํากาซสวนที่ผานเขาไปในหองผูโดยสารหรือหองผูขับรถ  ตองเดินในทอโลหะ 

อีกชั้นหนึ่งสําหรับใหกาซระบายออกนอกตัวถังรถไดเมื่อมีกาซร่ัว  และตองมีการปองกันการเสียดสี

ระหวางทอโลหะกับทอนํากาซเปนอยางดี   

(๙) ขอตอตาง ๆ  ตองเปนขอตอแบบเกลียว  และวัสดุที่ใชตองเหมาะสมกับทอนํากาซ 

ขอ ๙ การติดต้ังทอนํากาซสําหรับบรรจุกาซกรณีที่ติดต้ังถังภายในตัวถังรถ  ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ทอนํากาซตองเปนทอแบบยืดหยุนหรือแบบคงตัวชนิดที่สามารถทนตอแรงส่ันสะเทือน

เนื่องจากการใชงานได  มีขนาดเหมาะสม  ทนความดันไดโดยปลอดภัย 

(๒) ตอทอนํากาซกับล้ินบรรจุที่ถังออกไปยังตัวรถดานใดดานหนึ่ง  แตตองไมย่ืนพนออก 

นอกตัวรถ 

(๓) ปลายทอนํากาซตองติดต้ังอุปกรณรับเติมกาซที่ยึดติดกับตัวรถอยางมั่นคง  ในตําแหนง 

ที่อากาศถายเทไดสะดวก  และอยูหางจากประตูทางข้ึนลงพอสมควร   

ขอ ๑๐ การติดต้ังระบบควบคุมการเปดปดกาซ  ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ติดต้ังล้ินควบคุมการเปดปดกาซในตําแหนงที่กาซจะไมพุงเขารถเมื่อเกิดกาซร่ัวจากล้ิน

ควบคุมการเปดปดกาซไมวาจะร่ัวจากทอทางเขาหรือทอทางออก 

(๒) ล้ินเปดปดกาซตองปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชน้ํามันเบนซิน 

(๓) เมื่อเคร่ืองยนตดับ  ล้ินเปดปดกาซตองปดโดยอัตโนมัติ 

(๔) ระบบไฟฟาที่ควบคุมการเปดปดกาซไปยังเคร่ืองยนต  ตองมีฟวสปองกันการลัดวงจร  

และตองตอแยกออกจากระบบไฟฟาอื่น ๆ  ในรถ 

ขอ ๑๑ การติดต้ังอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ  ตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ทอนํากาซที่ตอจากอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ  ไปยังเคร่ืองผสมอากาศ   

กับกาซ   ตองเปนทอนําก าซแบบยืดหยุนที่ทนความดันไดไมนอยกว า   ๑๐๐   กิโลปาสกาล   

และทนความดันแตกได  ไมนอยกวา  ๘๗๕  กิโลปาสกาล   
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(๒) หามตอทอหรืออุปกรณอื่นใดเพื่อนําความรอนจากทอไอเสียไปยังอุปกรณทําไอกาซและ
ปรับความดันกาซ 

(๓) ไมติดอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซเขากับสวนใดสวนหนึ่งของเคร่ืองยนต  
ระบบสงกําลัง  หรือในหองโดยสาร 

ขอ ๑๒ กรณีที่รถใชน้ํามันเบนซินสลับกับกาซปโตรเลียมเหลว  ล้ินเปดปดน้ํามันตองปด 
โดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชกาซ 

ขอ ๑๓ เมื่ อผู ติด ต้ังทําการติดต้ังสวนควบและเค ร่ืองอุปกรณครบถวนถูกตองแลว   
ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ออกหนังสือรับรองการติดต้ังใหแกเจาของรถหรือผูครอบครองรถ 
(๒) มอบเอกสารคําแนะนําการใชงานเก่ียวกับสวนควบและเคร่ืองอุปกรณสําหรับการใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  โดยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับวันส้ินอายุการรับรองถังหรือภาชนะบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  และการนํารถเขาตรวจและทดสอบกอนใชรถ  ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถทราบ 

(๓) ตองจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณพรอมรายละเอียด  
การติดต้ังของรถที่ไดเขารับบริการไวที่สถานติดต้ังใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนสง
ทางบก  เปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๕  ป   

ขอ ๑๔ หนังสือรับรองการติดต้ังใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไวทายประกาศนี้ 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

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

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



 
เลขท่ี…………………. 

 
หนังสือรับรองการติดต้ังสวนควบและเคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชือ้เพลิง 

 
ออกใหโดย...............................(ผูติดตั้ง)................................................................................................................... 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ไดรับความเห็นชอบตามหนังสือเลขท่ี..........................ตั้งแตวันท่ี............................ถึงวันท่ี................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวารถหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขประจํารถ................................................
จังหวัด…………………………ชนิด...............................................หมายเลขตัวรถ................................................
หมายเลขเครื่องยนต..........................................................ไดรับการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถท่ีใช 
กาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว      เม่ือวนัท่ี.........................................และไมมีการ
เปล่ียนแปลงสาระสําคัญของรถ โดยมีรายละเอียดการติดตั้งแนบทายหนังสือรับรองนี้ 
 
      ใหไว  ณ  วันท่ี..................................................... 
 
      ลงช่ือ     (ผูไดรับความเห็นชอบ หรือผูรับมอบอํานาจ)     ผูติดตัง้ 
          (                            ) 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถเก็บรักษาหนังสือรับรองฉบับนี้ไว เพื่อใชแสดงใหกับผูตรวจและทดสอบเม่ือเขารับ   
การตรวจและทดสอบทุกครั้ง และเม่ือมาดําเนินการแจงเปลี่ยนแปลงการใชชนิดเช้ือเพลิง ณ กรมการขนสงทางบก 
 ๒. ถาทําการเปลี่ยนแปลงหรือติดต้ังถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  ลิ้นบรรจุ  ลิ้นระบายความดัน  ลิ้นกันกลับ     
ลิ้นเปดปด อุปกรณวัดระดับกาซของเหลว อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน  อุปกรณระบายความดัน อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้น
ระยะไกล ลิ้นปองกันการไหลเกิน และอุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ ใหทําการตรวจและทดสอบใหมทุกครั้ง   


