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กฎกระทรวง 
กําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ   
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  (๑๘)  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)   
แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๒ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
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“กาซปโตรเลียมเหลว”  (Liquefied  Petroleum  Gas  (LPG))  หมายความวา  กาซไฮโดรคารบอนเหลว  
ซ่ึงประกอบดวย  โปรเปน  โปรพีนหรือโปรปลีน  นอรมัลบิวเทน  ไอโซบิวเทน  ไอโซบิวทีลีน  บิวทีน
หรือบิวทิลีน  หรืออีเทนอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางผสมกัน   

“สวนควบและเครื่องอุปกรณ”  หมายความวา  สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใชติดต้ังในรถ 
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง 

“ผูติดต้ัง”  หมายความวา  ผูติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณ 
“ผูตรวจและทดสอบ”  หมายความวา  ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณและการ

ติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณ 
ขอ ๔ รถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  ตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณ  

ดังตอไปนี้   
(๑) ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  (cylinder  or  container) 
(๒) ล้ินบรรจุ  (filling  valve) 
(๓) ล้ินระบายความดัน  (pressure  relief  valve)   
(๔) ล้ินกันกลับ  (check  valve  or  non  return  valve)   
(๕) ล้ินเปดปด  (shut-off  valve)   
(๖) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว  (level  indicator  or  fixed  liquid  level  gauge) 
(๗) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน  (overfill  protection  device)   
(๘) อุปกรณระบายความดัน  (pressure  relief  device) 
(๙) อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้นระยะไกลพรอมดวยล้ินปองกันการไหลเกิน  (remotely  

controlled  service  valve  with  excess  flow  valve)   
(๑๐) อุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ  (vaporizer  and  pressure  regulator) 
(๑๑) อุปกรณฉีดกาซ  จายกาซ  หรือผสมกาซ  (injector  or  gas  injection  device  or  gas  

mixing  piece) 
(๑๒) อุปกรณรับเติมกาซ  (filling  unit  or  receptacle) 
(๑๓) ตัวกรองกาซ  (filter) 
(๑๔) ทอนํากาซ  (fuel  line) 
(๑๕) ขอตอ  (fitting)   
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(๑๖) เรือนกักกาซ  (gas  tight  housing)  สําหรับกรณีที่มีการติดต้ังถังหรือภาชนะบรรจุกาซ 
ในหองผูโดยสาร  หองผูขับรถ  หรือที่ซ่ึงอากาศถายเทไมสะดวก 

(๑๗) ทอระบายกาซ  (ventilation  hose)  สําหรับกรณีที่มีการติดต้ังเรือนกักกาซ  หรือขอตอ
สําหรับทอนํากาซในหองผูโดยสาร  หองผูขับรถ  หรือที่ซ่ึงอากาศถายเทไมสะดวก 

สวนควบและเครื่องอุปกรณตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๕ ในกรณีที่มีการติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณดังตอไปนี้เพิ่มเติม  นอกจาก 

ที่กําหนดตามขอ  ๔  สวนควบและเครื่องอุปกรณนั้นตองเปนไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๑) อุปกรณตรวจวัดความดันหรืออุณหภูมิ  (pressure  or  temperature  sensor/indicator) 
(๒) อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกส  (electronic  control  unit) 
(๓) อุปกรณระบบการเลือกเชื้อเพลิง  (fuel  selection  system)   
(๔) ปมกาซ  (fuel  pump)   
(๕) ขอตอบริการ  (service  coupling) 
(๖) อุปกรณเกี่ยวกับระบบการทํางานและความปลอดภัยอื่น ๆ 
ขอ ๖ การติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๔  และขอ  ๕  ตองเปนไปตาม  

หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และตองติดต้ังโดยผูติดต้ังที่ไดรับความเห็นชอบจาก  
อธิบดีตามขอ  ๑๐   

ขอ ๗ เมื่อผูติดต้ังไดติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๔  หรือขอ  ๕  ครบถวน  
ถูกตองแลว  ใหผูติดต้ังออกหนังสือรับรองการติดต้ังตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผาน   
การติดต้ัง 

ขอ ๘ การตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๔  และขอ  ๕  รวมทั้ง 
การตรวจและทดสอบการติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๖  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด  และตองกระทําโดยผูตรวจและทดสอบที่ไดรับ
ความเหน็ชอบจากอธิบดีตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๙ เมื่อผูตรวจและทดสอบไดตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ  รวมทั้ง 
การติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณแลวเห็นวา  สวนควบและเครื่องอุปกรณ  รวมทั้งการติดต้ังถูกตอง
และเปนไปตามมาตรฐาน  ใหผูตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผานการตรวจและทดสอบ 
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ขอ ๑๐ ผูติดต้ังและผูตรวจและทดสอบตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากอธิบดี 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบ
การเปนผูติดต้ังหรือผูตรวจและทดสอบ  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดต้ังหรือผูตรวจและทดสอบตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอายุ 
สามปนับแตวันที่ออกหนังสือ 

ขอ ๑๑ เจาของรถหรือผูครอบครองรถตองติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่รถที่ผานการตรวจและทดสอบตามขอ  ๙ 

ลักษณะของเครื่องหมายแสดงการใชกาซปโตรเลียมเหลวและวิธีการติดหรือแสดง  
เคร่ืองหมายแสดงการใชกาซปโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหผูติดต้ัง
ที่ยังไมไดรับความเห็นชอบตามขอ  ๑๐  ยังคงติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณตอไปไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  และมิใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับ 

ขอ ๑๓ ผูตรวจและทดสอบที่ได รับความเห็นชอบจากอธิบดีกอนวันที่กฎกระทรวงนี้   
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนผูตรวจและทดสอบที่ไดรับความเหน็ชอบตามกฎกระทรวงนี้ตอไปจนครบสามป  
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ 

ขอ ๑๔ รถที่ไดติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  
(พ.ศ.  ๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนรถที่ติดต้ังสวนควบและเครื่องอุปกรณถูกตองตามกฎกระทรวงนี้  และใหใชรถ
นั้นไดตอไป  แตตองนํารถเขาตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ บรรดาประกาศหรือระ เบี ยบที่ กํ าหนดหลักเกณฑ เกี่ ยว กับส วนควบและ   
เคร่ืองอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงใหคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด  
หรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  จนกวาจะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ทรงศักด์ิ  ทองศรี 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวง   ฉบับท่ี  ๑๔   
(พ.ศ.  ๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ท่ีกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ 
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  ทําใหบทบัญญัติเกี่ยวกับสวนควบ
และเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวยังไม
เพียงพอและไมสอดคลองกับสวนควบและเครื่องอุปกรณท่ีไดรับการพัฒนาขึ้น  สมควรปรับปรุงการกําหนด
สวนควบและเครื่องอุปกรณมาตรฐานเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ  และการติดตั้งและการตรวจ 
และทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวเสียใหม  รวมทั้งปรับปรุงขอกําหนดใหผูติดตั้งและผูตรวจ
และทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกทุกสามป  
เพ่ือใหรถท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงไดรับการติดตั้งและการตรวจและทดสอบที่มีมาตรฐาน 
มากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


