
ข้อควรทราบเกีย่วกบัการใช้เช้ือเพลงิต่างๆ ในรถยนต์ 
                                                              ตารางเปรียบเทียบการใช้เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองยนต์ 

รายการ (91) เบนซิน (E10) LPG NGV 

ราคา 35.38 12.5 10.5 

ค่าออกเทน 91 105 120 

แรงดนั - 150-250 3000 

สถานะ ของเหลว ของเหลว+แก๊ส(ความดนั) แก๊ส 

อณุหภมูิในห้องเผาไหม้ 400°C 600°C 800°C 

อายนํุา้มนัหลอ่ลื่น ปกติ ลดลง ลดลง 

อตัราเร่ง ปกติ ลดลง 3-5% 15-20% 

สิทธิ ปกติ ปกติ ภาษีประจําปีลดลง 25% 

ภาระ ปกติ - ถงัก๊าซเปลี่ยน 10 ปี 

- ตรวจอปุกรณ์ทกุ 5 ปี 

- กรองก๊าซเปลี่ยนทกุ 20,000 กม. 

- บํารุงรักษาเพ่ิมขึน้ 

- นํา้มนัเคร่ืองเปลี่ยนเร็วขึน้ 

- ถงัก๊าซใช้ได้ 15 ปี 

- ตรวจระบบทกุปี 

- กรองเปลี่ยนทกุ 20,000 กม. 

- บํารุงรักษาเพ่ิมขึน้ 

- นํา้มนัเคร่ืองเปลี่ยนเร็วขึน้ 

* การใช้รถตดิแกส็ 
1. สตาร์ทเคร่ืองยนตด์ว้ยนํ้ามนัและก่อนดบัเคร่ืองใชน้ํ้ ามนั 
2. ใชก๊้าซไม่ควรขบัความเร็วสูง 
3. ใชก๊้าซไม่ควรวิ่งติดต่อกนันาน 1 ชัว่โมง 
      ควรเปล่ียนเป็นนํ้ามนั 5-10 นาท 
* การบํารุงรักษารถใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลงิ 
1. ใหส้งัเกตกล่ินก๊าซร่ัวทุกวนั 
2. ตรวจนํ้าหล่อเยน็ 
3. ตรวจนํ้ามนัเคร่ือง (อยา่งนอ้ยสปัดาห์/คร้ัง) 
4. เปล่ียนนํ้ามนัเคร่ืองเร็วกวา่ปกติ 30% 
5. ปรับตั้งวาลว์ (ไอดี/ไอเสีย) / เปล่ียนหวัเทียน 
 / เปล่ียนกรองก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร 
6. ทุกคร้ังท่ีนาํรถไปซ่อมเคร่ืองควรตรวจสอบระบบก๊าซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* กรณสีงสัยว่าแกส็ร่ัว 
1.  ดบัเคร่ือง 
2. ปิดวาลว์ 
3. หยุดกระทาํท่ีอาจเกิดประกายไฟ 
* ปัญหาทีพ่บบ่อยในการตดิตั้ง LPG/NGV  

1. เจา้ของรถไม่รู้ขอ้มูลในการใช/้ติดตั้ง/บาํรุงรักษา 

2. ระยะติดตั้งถงัก๊าซไม่ถูกตอ้ง เช่น 

 ติดตั้งห่างจากทา้ยรถอยา่งนอ้ย 20 ซม. 

 กรณีติดในหอ้งโดยสารตอ้งมีท่อระบายก๊าซออกนอกตวัรถ 

 กรณีติดใตท้อ้งรถตอ้งมีวสัดุป้องกนั 

 ในการติดตั้งตอ้งสามารถอ่านรายละเอียดของก๊าซโดยไม่ตอ้งถอดอุปกรณ์ใด ๆ 

 ตอ้งมีล้ินควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกนัไฟไหมก้รณีเกิดอุบติัเหตุ 

3. ระยะเวลาท่ีตอ้งนาํระบบก๊าซไปตรวจสอบ 

 CNG/NGV ตรวจทุกปีก่อนเสียภาษีประจาํปี 

 LPG ติดตั้งคร้ังแรก ตอ้งมีใบรับรองการติดตั้งและวิศวกรตรวจและทดสอบการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ทุก    

5 ปี        ถงัก๊าซมีอายุ 10 ปี นบัจากวนัผลิต 

 
 



ตรวจรถกอ่นใชป้ลอดภยัแน่นอน 

 

วนัที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 สามารถนํารถเข้ารับบริการ ณ สถานที่ที่มป้ีายสัญลกัษณ์             

“ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” 

 ทําไมต้องตรวจรถก่อนใช้  ? 

เพราะ ขับๆ รถอยู่ยางระเบิด   เคร่ืองยนต์ความรถขึน้  ไฟไม่

ติด รถที่ติดแกส็มีกลิน่เข้าในห้องโดยสาร   

 ปัญหาเหล่านีจ้ะหมดไปถ้าท่านนํารถของท่านมารับบริการ

ตรวจรถก่อนใช้ 

 เรามีเราหน้าที่คอยให้บริการและให้คาํแนะนําเกีย่วกับการ

บํารุงรักษารถที่ท่านรักและเพือ่ความปลอดภยัของท่าน 

“ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” 

“ความปลอดภัยของท่านคืองานของเรา” 

 

 
 

 

 

 

 

รายการตรวจรถก่อนใช้รถยนต์/จักรยานยนต์* 

รายการ การตรวจ 

1. นํา้มนัเคร่ือง 1. ระดบันํา้มนัเคร่ือง 

2. สิ่งปลอมปน 

3. สีนํา้มนัเคร่ือง 

2. นํา้หลอ่เย็น 1. รอยร่ัวของระบบหลอ่เย็น 

2. สภาพนํา้ 

3. ฝาหม้อนํา้ 

3. เคร่ืองยนต์ 1. ตรวจการทํางานเคร่ืองยนต์ 

2. สายพานหน้าเคร่ือง 

3. การร่ัว / ซมึ 

4. กรองอากาศ 1. ตรวจสภาพไส้กรอง 

2. เป่าทําความสะอาดกรองอากาศ 

5. แบตเตอร่ี 1. เติมนํา้กลัน่ 

2. แนะนําการบํารุงรักษาแบตเตอร่ี

อยา่งถกูต้อง 

6. นํา้ล้างกระจก 1. เติมนํา้ล้างกระจก 

2. ปรับทิศทางการฉีด 

7. เบรก / คลทัช์ 1. ระดบันํา้มนัเบรก / คลทัช์ 

2. สีของนํา้มนั 

3. การร่ัวซมึ 

8. ตรวจล้อและยาง 1. ตรวจ / เติมลมยาง 

2. สภาพยางและล้อ 

3. อายกุารใช้งาน 

4. แนะนําการดแูลและบํารุงรักษายาง

ให้ปลอดภยั 

9. ระบบไฟ 1. ตรวจการทํางานระบบไฟทกุระบบ 

2. แนะนําไฟสญัญาณเตือนต่าง ๆ  

10. ตรวจสอบการทํางานของระบบ

เบรก / คลทัช์ 

1. เหยียบเบรกเพ่ือตรวจความผิดปกติ 

2. ความสงูแป้นเหยียบ 

3. การติดขดัของแป้นเหยียบและระบบ 

4. รอยร่ัวซมึ 

5. ระยะเบรก 

11. สภาพการทํางานเคร่ืองยนต์ 1. ติดเคร่ืองยนต์สงัเกตเสียงท่ีผิดปกติ , 

กลิ่น 

2. รอยร่ัวต่าง ๆ  

12. ตรวจระบบสง่กําลงั 1. เข้าเกียร์เพ่ือดคูวามผิดปกติ 

2. การสกึหรอ 

13. ระบบบงัคบัเลีย้ว 1. ตรวจระยะ Free play พวงมาลยั 

2. การชํารุดของชิน้สว่น 

14. ระบบรองรับนํา้หนกั 1. สภาพโช้คอพัและสปริง 

2. รอยร่ัว 

15. ตรวจสอบรถใช้ก๊าซ LPG/NGV  1. ตรวจ 

2. แนะนําการใช้ 

16. ตรวจสอบระบบก๊าซไอเสีย * 1. วดัค่า CO , HC 

2. ให้คําแนะนําในการแก้ไข 

17. เข็มขดันิรภยั 1. ตรวจการทํางาน 

3. ให้คําแนะนําการใช้ 

18. ตรวจท่ีปัดนํา้ฝน 1. การใช้งาน 

2. สภาพในการปัด 

3. ยางในปัดนํา้ฝน 

 
*เพ่ิมเติมจกัรยานยนต ์
 ตรวจโซ่/เฟือง/แผน่บงัโซ่ 

 
 
 
 
 
 

ผลิตส่ือ/ส่วนตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก  
http://apps.dlt.go.th/inspection 

 
 
 
 

http://apps.dlt.go.th/inspection

