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กฎกระทรวง
กําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๕ (๑๘) แห งพระราชบัญ ญั ติร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ง แก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ร ถยนต (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑)
แห งพระราชบัญ ญัติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป น กฎหมายที่ มีบ ทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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
ซึ่งประกอบดวย โปรเปน โปรพีนหรือโปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซบิวเทน ไอโซบิวทีลีน บิวทีน
หรือบิวทิลีน หรืออีเทนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมกัน
“สวนควบและเครื่องอุปกรณ” หมายความวา สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใชติดตั้งในรถ
ที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
“ผูติดตั้ง” หมายความวา ผูติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
“ผูตรวจและทดสอบ” หมายความวา ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณและการ
ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ขอ ๔ รถที่ ใ ช ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวเป น เชื้ อ เพลิ ง ต อ งมี ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ
ดังตอไปนี้
(๑) ถังหรือภาชนะบรรจุกา ซปโตรเลียมเหลว (cylinder or container)
(๒) ลิ้นบรรจุ (filling valve)
(๓) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve)
(๔) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
(๕) ลิ้นเปดปด (shut-off valve)
(๖) อุปกรณวัดระดับกาซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
(๗) อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๘) อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device)
(๙) อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้นระยะไกลพรอมดวยลิ้น ปองกัน การไหลเกิน (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) สําหรับกรณีที่มีการติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุกาซ
ในหองผูโดยสาร หองผูขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถายเทไมสะดวก
(๑๗) ทอระบายกาซ (ventilation hose) สําหรับกรณีที่มีการติดตั้งเรือนกักกาซ หรือขอตอ
สําหรับทอนํากาซในหองผูโดยสาร หองผูขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถายเทไมสะดวก
สวนควบและเครื่องอุปกรณตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕ ในกรณี ที่ มีก ารติ ด ตั้ งส ว นควบและเครื่ องอุ ปกรณ ดัง ต อไปนี้เ พิ่ ม เติ ม 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 การติ ด ตั้ง ส วนควบและเครื่ องอุ ปกรณต ามข อ ๔ และขอ ๕ ต องเปน ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองติดตั้งโดยผูติดตั้งที่ไดรับความเห็น ชอบจาก
อธิบดีตามขอ ๑๐
ขอ ๗ เมื่อผูติดตั้งไดติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ ๔ หรือขอ ๕ ครบถวน
ถูกตองแลว ใหผูติดตั้งออกหนังสือรับรองการติดตั้งตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผาน
การติดตั้ง
ขอ ๘ การตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ ๔ และขอ ๕ รวมทั้ง
การตรวจและทดสอบการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ ๖ ตองเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองกระทําโดยผูตรวจและทดสอบที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีตามขอ ๑๐
ขอ ๙ เมื่อผูตรวจและทดสอบไดตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณ รวมทั้ง
การติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณแลวเห็นวา สวนควบและเครื่องอุปกรณ รวมทั้งการติดตั้งถูกตอง
และเปน ไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผานการตรวจและทดสอบ
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ขอ ๑๐ ผูติดตั้งและผูตรวจและทดสอบตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากอธิบดี
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบ
การเปนผูติดตั้งหรือผูตรวจและทดสอบ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หนังสือ ใหความเห็น ชอบการเปน ผูติดตั้งหรือผูตรวจและทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหมีอายุ
สามปนับแตวันที่ออกหนังสือ
ขอ ๑๑ เจ า ของรถหรื อ ผูค รอบครองรถต องติ ด หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายแสดงการใช ก า ซ
ปโตรเลียมเหลวที่รถที่ผานการตรวจและทดสอบตามขอ ๙
ลั ก ษณะของเครื่ อ งหมายแสดงการใช ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวและวิ ธี ก ารติ ด หรื อ แสดง
เครื่องหมายแสดงการใชกาซปโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูติดตั้ง
ที่ยังไมไดรับความเห็น ชอบตามขอ ๑๐ ยังคงติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตอไปไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ และมิใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับ
ขอ ๑๓ ผู ต รวจและทดสอบที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากอธิ บ ดี ก อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูตรวจและทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงนี้ตอไปจนครบสามป
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ
ขอ ๑๔ รถที่ไดติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนรถที่ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ และใหใชรถ
นั้นไดตอไป แตตองนํารถเขาตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ บรรดาประกาศหรื อ ระเบี ย บที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ ส ว นควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใ ชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงใหคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บนี้ คื อ เนื่อ งจากกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติเกี่ยวกับสวนควบ
และเครื่องอุปกรณข องรถที่ใ ชกาซปโ ตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิงที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวยังไม
เพียงพอและไมสอดคลองกับสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ไดรับการพัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการกําหนด
สว นควบและเครื่องอุปกรณมาตรฐานเกี่ยวกับสว นควบและเครื่องอุปกรณ และการติด ตั้งและการตรวจ
และทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวเสียใหม รวมทั้งปรับปรุงขอกําหนดใหผูติดตั้งและผูตรวจ
และทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบกทุกสามป
เพื่อใหร ถที่ใชกาซปโ ตรเลียมเหลวเปน เชื้อเพลิงไดรับการติด ตั้ง และการตรวจและทดสอบที่มีมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

