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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ 
และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ 

ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาการตรวจและทดสอบ  และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ือง
อุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่   
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาการตรวจและทดสอบ  และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บันทึกข้อมูลและ
ผลการตรวจและทดสอบ  รายงานผลการตรวจและทดสอบ  และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะทําให้การตรวจสอบการตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  
และข้อ  ๙  ของกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  
และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ  และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ถัง”  หมายความว่า  ถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด   
“ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์”  หมายความว่า  ส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ 

ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง   
“การตรวจและทดสอบ”  หมายความว่า  การตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์และ

การติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 
“ผู้ตรวจและทดสอบ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ

ทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 
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“ผู้ตรวจและทดสอบทั่วไป”  หมายความว่า  ผู้ตรวจและทดสอบที่ไม่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งตรวจ
และทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์  และการติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงกับรถที่ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

“ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต”  หมายความว่า  ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ซึ่ง
ตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์  และการติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงงานเป็นคร้ังแรกก่อนจดทะเบียน  ซึ่งมีการกําหนดรหัสหรือรุ่นเป็น
การเฉพาะ   

“ผู้ติดตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเคร่ือง
อุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง   

“ระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก”  หมายความว่า  ระบบงานที่กรมการขนส่งทางบก
จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจและทดสอบบันทึกข้อมูล  ผลการตรวจและทดสอบ  รายงานผลการตรวจและ
ทดสอบ  และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   

“ระบบโทรทัศน์วงจรปิด”  หมายความว่า  ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด 
ที่สามารถเชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพไปยังระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกได้ 

ข้อ ๓ การตรวจและทดสอบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนควบ

และเครื่องอุปกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด  
รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  ของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์  ซึ่งต้องตรงตามหนังสือรับรอง 
การติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ 

(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของการติดเคร่ืองหมายแสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง   
ข้อ ๔ วิธีการตรวจและทดสอบ  ให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานตรวจและทดสอบ   
ข้อ 5 การตรวจและทดสอบถังต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐาน  เลขที่  ISO  ๑๙๐๗๘ 
ข้อ ๖ ผู้ตรวจและทดสอบต้องดําเนินการตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ตรวจและทดสอบทั่วไป 
 (ก) ทําการตรวจและทดสอบ  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้ 

ความเห็นชอบโดยบุคลากรของผู้ตรวจและทดสอบ  โดยระหว่างดําเนินการตรวจและทดสอบให้ส่ง
สัญญาณจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดไปยังระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกตลอดเวลา  และต้อง
จัดเก็บข้อมูลจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดไว้ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 



 หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ข) ทําการตรวจและทดสอบเฉพาะรถท่ีติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์โดยผู้ได้รับ 
ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น  เว้นแต่กรณีเป็นรถที่ได้ติดตั้งส่วนควบและ
เคร่ืองอุปกรณ์ไว้แล้วก่อนวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ให้สามารถทําการตรวจและทดสอบได้ 

 (ค) ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตรวจและทดสอบตามที่กําหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
ตรวจและทดสอบ  โดยใช้เคร่ืองมือเครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้ตรวจและทดสอบ   

 (ง) เม่ือตรวจและทดสอบรถแต่ละคันเสร็จสิ้น  ให้ผู้ตรวจและทดสอบวินิจฉัยผลการตรวจ
และทดสอบ  โดยต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบ  และบันทึกข้อบกพร่องกรณีรถไม่ผ่าน 
การตรวจและทดสอบ  (ถ้ามี)  ลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที   

 (จ) รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบ  ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจ
และทดสอบจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก  ให้แก่เจ้าของรถหรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและ
ทดสอบพร้อมติดเคร่ืองหมายผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้ง  ตามแบบท้ายประกาศนี้ที่ด้านในซ้าย
ของกระจกกันลมหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน  และติดเคร่ืองหมายผ่านการตรวจและทดสอบถัง  ตามแบบ
ท้ายประกาศน้ีไว้ที่ถังทุกใบในตําแหน่งที่เห็นไดอ้ย่างชัดเจน   

 สําหรับรถที่ไม่ผ่านการตรวจและทดสอบ  ให้ผู้ตรวจและทดสอบแจ้งผลการตรวจและ
ทดสอบ  และข้อบกพร่องของรถคันนั้น  พร้อมจัดพิมพ์รายงานผลการตรวจและทดสอบจากระบบ
สารสนเทศกรมการขนส่งทางบก  ให้แก่เจ้าของรถหรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบ  และหากพบถัง
ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานเนื่องจากถังหมดอายุ  มีข้อบกพร่อง  ชํารุด  หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน
ต่อไปได้ให้พ่นตัวอักษรสีแดงคําว่า  “ห้ามใช้ถัง”  ไว้ที่ถังในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน   

 (ฉ) จัดเก็บค่าบริการตรวจและทดสอบตามอัตราที่กําหนดท้ายหนังสือให้ความเห็นชอบการ
เป็นผู้ตรวจและทดสอบ 

(๒) ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต 
 (ก) ทําการตรวจและทดสอบ  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือให้ความ

เห็นชอบโดยบุคลากรของผู้ตรวจและทดสอบ 
 (ข) ทาํการตรวจและทดสอบเฉพาะรถท่ีติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์โดยผู้ได้รับความ

เห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก  ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเองใน
ประเทศไทยเท่านั้น   

   (ค) เม่ือตรวจและทดสอบรถแต่ละคันเสร็จสิ้น  ให้ผู้ตรวจและทดสอบวินิจฉัยผลการตรวจ  
และทดสอบ  โดยต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจและทดสอบลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก
ทันที 

 (ง) ออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบท้ายประกาศนี้  ให้แก่เจ้าของรถ
หรือผู้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบ  และจัดเก็บสําเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบพร้อม
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบของรถที่ได้รับการบริการไว้ที่สถานประกอบ
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กิจการให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี  ทั้งนี้  
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบให้มีรายการอย่างน้อย  ดังนี้ 

  1) ชื่อผู้ตรวจและทดสอบ   
  2) เลขที่หนังสือรับรอง   
  3) วันที่ทําการตรวจและทดสอบ 
  4) สถานที่ตรวจและทดสอบ 
  5) หมายเลขทะเบียนรถ  หรือหมายเลขประจํารถ  (Vehicle  Identity  Number  :  VIN) 
  6) หมายเลขเคร่ืองยนต์ 
  7) รายงานการตรวจและทดสอบมาตรฐานส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 
 (จ) ติดเคร่ืองหมายผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้ง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ที่ด้านในซ้าย

ของกระจกกันลมหน้า  หรือติดแผ่นป้ายแสดงวันที่ตรวจและทดสอบ  วันที่ตรวจและทดสอบคร้ังต่อไป  
และชื่อผู้ตรวจและทดสอบไว้ที่ตัวรถในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนใกล้กับอุปกรณ์รับเติมก๊าซ   

 (ฉ) ติดเคร่ืองหมายผ่านการตรวจและทดสอบถังตามแบบท้ายประกาศนี้  หรือติดแผ่นป้าย
แสดงหมายเลขของถัง  วันที่ตรวจและทดสอบ  วันที่ถังหมดอายุ  ชื่อผู้ตรวจและทดสอบไว้ที่ถังทุกใบ 
ในตําแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๗ การตรวจและทดสอบต้องดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 
(๑) รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งที่ เป็นผู้ผลิตที่ผลิตในประเทศไทย   

ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบท่ีเป็นผู้ผลิตก่อนการจดทะเบียนคร้ังแรก  หลังจากนั้น
ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีที่  ๔  
หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบท่ัวไปภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนชําระภาษี
ประจําปีทุกปี 

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ให้แตกต่างไปจากการติดตั้ง  
ของผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์  ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีของปีที่  ๔  ให้ทําการตรวจและ
ทดสอบ  โดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน 

(๒) รถที่ติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งทั่วไป  หรือผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศ  ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนแจ้งเปลี่ยน
ชนิดเชื้อเพลิงหรือก่อนการจดทะเบียน  แล้วแต่กรณี  หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจ
และทดสอบทั่วไปภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนชําระภาษีประจําปีทุกปี 

(3) กรณีเปลี่ยนแปลงถังให้ทําการตรวจและทดสอบภายใน  ๓๐  วันก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน 
(4) กรณีการแจ้งเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิง  หรือการดําเนินการทางทะเบียน  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงถัง  

และการเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง  ก่อนครบกําหนด



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ชําระภาษีประจําปีในปีนั้นน้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  ให้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบคร้ังต่อไปภายใน  ๓๐  วัน  
ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีถัดไป 

(5) รถที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซธรรมชาติอัด 
เป็นเชื้อเพลิงใหม่  ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งและผ่านการตรวจและทดสอบตามประกาศน้ีทุกคร้ังที่มี 
การเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้ง 

(6) การติดตั้งส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเข้ากับ
เคร่ืองยนต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่  ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งและผ่านการตรวจและทดสอบตามประกาศน้ี
ทุกคร้ังที่มีการติดตั้ง 

ข้อ 8 หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ได้ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดการตรวจและทดสอบคร้ังต่อไป  หรือให้สิ้นสุดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ถังหรือส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ตามข้อ  7 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สนิท  พรหมวงษ์ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
แบบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดต้ัง สําหรับผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต 

 
 
เลขที.่........................................               วันที…่…...….................................... 
 

หนังสือรบัรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการตดิตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์     
ของรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเปน็เชื้อเพลงิ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์

ออกให้โดย....…………….(ผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต)…................................................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือเลขที…่……………………........ต้ังแต่วันที่..........................ถึงวันที่........................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารถย่ีห้อ......................รุ่น....................หมายเลขประจํารถ.................................
หมายเลขเคร่ืองยนต์.......................................หมายเลขถังก๊าซ.............................................................................
ใช้เช้ือเพลิง..(ก๊าซธรรมชาติอัดเพียงอย่างเดียว/ก๊าซธรรมชาติอัดร่วมหรือสลับกับนํ้ามันเช้ือเพลิง)...ได้ผ่าน   
การตรวจและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ และการติดต้ังส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้      
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเช้ือเพลิง เมื่อวันที่................................และเห็นว่ารถคันดังกล่าวมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
และมีการติดต้ังส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐  

  
 
   ลงช่ือ ....…..(ผูม้ีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจ)...……ผู้ตรวจและทดสอบ 

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

 

 

 

หมายเหตุ : 
               ๑. ให้ทําการตรวจและทดสอบครั้งต่อไปโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน ก่อนชําระ
ภาษีประจําปีของปีที่ ๔ หลังจากน้ันให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน 
ก่อนชําระภาษีประจําปีทุกปี 

๒. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ หรือการติดต้ังต่างไปจาก     
ผู้ผลิตกําหนด ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีของปีที่ ๔ ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบทั่วไปภายใน ๓๐ วัน ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน 

3. กรณีเปลี่ยนแปลงถังให้ทําการตรวจและทดสอบภายใน 30 วัน ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน 
 



 
 

คาํเตอืน 
เพื่อความปลอดภยั  

ควรตรวจเช็คระบบก๊าซ 
ตามคาํแนะนําของผู้ตดิตัง้ 

ทะเบียนรถ................................................ 

ตรวจและทดสอบวนัท่ี................................
หนงัสือเลขท่ี..............................................
จํานวนถงัก๊าซ........................................ใบ 

ช่ือผู้ตรวจและทดสอบ พร้อมท่ีอยู่สถานท่ีตรวจและทดสอบ
และหมายเลขโทรศพัท์ 

       

แบบเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้ง 
 
 

ด้านหน้า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
      หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

 

๘๐ 
๓ 

ขอบสีเขียวเข้ม 

พ้ืนสีขาว 

    ๘๐ 

๘๐ 

    ๖๐ 

    ๘๐ 
พ้ืนสีขาวหรือสีเงิน 

พ้ืนสีเขียวเข้ม 

๓ 

รถใช้ก๊าซCNG 



 
 

หมายเลขถงั............................................... 
ถงัหมดอายเุดือน....................ปี..................
ตรวจและทดสอบวนัท่ี................................
หนงัสือเลขท่ี............................................................ 

ช่ือผู้ตรวจและทดสอบ พร้อมท่ีอยู่สถานท่ีตรวจและทดสอบ 
และหมายเลขโทรศพัท์ 

       

แบบเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบถัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
      หน่วยเป็นมิลลเิมตร 

 

 

 

ถังก๊าซ CNG 

๖๐ 
๕๐ 

๓ 
๘๐

พ้ืนสีเขียวเข้ม

พ้ืนสีขาวหรือสีเงิน


