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กฎกระทรวง
กําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถ
ที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๕ (๑๘) แห งพระราชบัญ ญั ติร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) แหง
พระราชบั ญ ญั ติ รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ ข องรถยนต ที่ ใ ช
กาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“กาซธรรมชาติอัด” (Compressed Natural Gas (CNG)) หมายความวา กาซธรรมชาติที่ใชเปน
เชื้อเพลิงในสภาพที่ถูกอัดจนมีความดันสูง มีสวนประกอบสวนใหญเปนกาซมีเทนและมีสถานะเปนกาซ
“สวนควบและเครื่องอุปกรณ” หมายความวา สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ใชติดตั้งในรถ
ที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
“ผูติดตั้ง” หมายความวา ผูติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
“ผูตรวจและทดสอบ” หมายความวา ผูตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณและ
การติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณ
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ขอ ๔ รถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณ ดังตอไปนี้
(๑) ถังหรือภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอัด (cylinder or container) ชนิดทนความดันในการใชงาน
สูงสุดไมนอยกวา ๒๐ เมกาปาสกาล (MPa)
(๒) อุปกรณปรับความดันกาซ (pressure regulator)
(๓) อุปกรณแสดงคาความดันกาซ (pressure indicator)
(๔) อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device)
(๕) ลิ้นหัวถังที่เปดปดดวยมือ (manual cylinder valve)
(๖) ลิ้นเปดปดอัตโนมัติ (automatic valve)
(๗) ลิ้นเปดปดดวยมือ (manual valve) สําหรับกรณีที่มีการติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุกาซ
มากกวาหนึ่งใบ
(๘) ลิ้นปองกันการไหลเกิน (excess flow valve)
(๙) อุปกรณรับเติมกาซ (filling unit or receptacle)
(๑๐) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
(๑๑) ทอนํากาซ (fuel line)
(๑๒) ขอตอ (fitting)
(๑๓) ตัวกรองกาซ (filter)
(๑๔) อุปกรณผสมกาซกับอากาศ (gas/air mixer) หรืออุปกรณจายกาซเขาไปยังทอรวมไอดี
หรือหองเผาไหมของเครื่องยนต (gas injector)
(๑๕) เรือนกักกาซ (gas tight housing) สําหรับกรณีที่มีการติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุกาซ
ในหองผูโดยสาร หองผูขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถายเทไมสะดวก
(๑๖) ทอระบายกาซ (ventilation hose) สําหรับกรณี ที่มีการติดตั้งเรือ นกักกาซหรือขอต อ
สําหรับทอนํากาซในหองผูโดยสาร หองผูขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถายเทไมสะดวก
สวนควบและเครื่องอุปกรณตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕ ในกรณี ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ส ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ ดั ง ต อ ไปนี้ เ พิ่ ม เติ ม นอกจาก
ที่กําหนดตามขอ ๔ สวนควบและเครื่องอุปกรณนั้นตองเปนไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๑) อุปกรณตรวจวัดความดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/indicator)
(๒) อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกส (electronic control unit)
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(๓) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve or discharge valve)
(๔) ลิ้นเปดปดดวยมือ (manual valve) สําหรับกรณีที่มีการติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุกาซหนึ่งใบ
(๕) อุปกรณปรับการไหลของกาซ (gas flow adjuster)
ขอ ๖ การติด ตั้ งส ว นควบและเครื่ องอุ ป กรณ ตามขอ ๔ และขอ ๕ ตอ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองติดตั้งโดยผูติดตั้งที่ไดรับความเห็น ชอบจาก
อธิบดีตามขอ ๑๐
ขอ ๗ เมื่ อผู ติ ดตั้ งได ติ ดตั้ งส วนควบและเครื่ องอุ ปกรณ ตามข อ ๔ หรื อขอ ๕ ครบถ วน
ถูกตองแลว ใหผูติดตั้งออกหนังสือรับรองการติดตั้งตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผานการติดตั้ง
ขอ ๘ การตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ ๔ และขอ ๕ รวมทั้ง
การตรวจและทดสอบการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ ๖ ตองเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองกระทําโดยผูตรวจและทดสอบที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีตามขอ ๑๐
ขอ ๙ เมื่อผูตรวจและทดสอบไดตรวจและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณรวมทั้ ง
การติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณแลวเห็นวา สวนควบและเครื่องอุปกรณ รวมทั้งการติดตั้งถูกตอง
และเปนไปตามมาตรฐาน ใหผูตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนดแกรถที่ผานการตรวจและทดสอบ
ขอ ๑๐ ผูติดตั้งและผูตรวจและทดสอบตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากอธิบดี
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบและการยกเลิกการใหความเห็นชอบ
การเปนผูติดตั้งหรือผูตรวจและทดสอบ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งหรือผูตรวจและทดสอบตามวรรคหนึ่งใหมีอายุสามป
นับแตวันที่ออกหนังสือ
ขอ ๑๑ เจาของรถหรือผูครอบครองรถตองติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใชกาซธรรมชาติอัด
ที่รถที่ผานการตรวจและทดสอบตามขอ ๙
ลักษณะของเครื่องหมายแสดงการใชกาซธรรมชาติอัดและวิธีการติดหรือแสดงเครื่องหมาย
แสดงการใชกาซธรรมชาติอัดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ขอ ๑๒ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหผูติดตั้งที่
ยังไมไดรับความเห็นชอบตามขอ ๑๐ ยังคงติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงนี้ และมิใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับ
ขอ ๑๓ ผูตรวจและทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหถือวาเปน ผูตรวจและทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงนี้ตอไปจนครบสามปนับแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบ
ขอ ๑๔ รถที่ไดติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสวนควบ
และเครื่องอุปกรณของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนรถที่ติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ และใหใ ช
รถนั้นไดตอไป แตตองนํารถเขาตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ บรรดาประกาศหรือระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศชะอุม
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญ ญัติเ กี่ย วกับสว นควบ
และเครื่องอุ ปกรณข องรถยนตที่ใ ชกาซธรรมชาติอั ด เปน เชื้อเพลิงที่กําหนดไวตามกฎกระทรวงกําหนด
สวนควบและเครื่องอุปกรณข องรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับสวนควบและเครื่องอุปกรณที่ไดรับการพัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการกําหนดสวนควบ
และเครื่องอุปกรณ มาตรฐานเกี่ยวกับสวนควบและเครื่องอุปกรณ และการติดตั้งและการตรวจและทดสอบ
สวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวเสียใหม รวมทั้งปรับปรุงขอกําหนดใหผูติดตั้งและผูตรวจและทดสอบ
สวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวตองได รับความเห็น ชอบจากกรมการขนสงทางบกทุก สามป เพื่อให
รถที่ใ ชกาซธรรมชาติอัด เปน เชื้อเพลิงไดรับการติด ตั้ง และการตรวจและทดสอบที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

