
 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
_____________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕(๑๘) และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญั ติรถยนต         
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ใหยกเลิก 
 (๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘ (พ .ศ . ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญั ติรถยนต         
พ.ศ. ๒๕๒๒  
 (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ .ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญั ติรถยนต        
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “กาซ” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนเชื้อเพลิง 
 “น้ํามัน”   หมายความวา น้ํามันเชื้อเพลิง 
 “ถัง”  หมายความวา  ภาชนะบรรจุกาซสําหรับรถยนต 
 “เมกาปาสกาลมาตร”  หมายความวา หนวยวัดความดันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลักเกณฑการใชหนวยตางๆ ของระบบหนวย
เอสไอและการเลือกใชหนวยเอสไอ ซึ่งทําใหใหญข้ึนหรือเล็กลงโดยทศนิยม ออกตามกฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    

 ขอ ๓ รถที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิงตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณ เกี่ยวกับการใชกาซ     
อยางนอย ดังนี้ 
 (๑) ถังตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนต
สันดาปภายในที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ   
อุตสาหกรรม 
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 (๒) ล้ินบรรจุ ๒ จังหวะ 
 (๓) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 
 (๔) เครื่องวัดปริมาณกาซ 
 (๕) ล้ินควบคุมการบรรจุเกิน  หรือเครื่องวัดระดับของเหลวคงที่ หรือชองกระจกตรวจ        
ระดับกาซ 
 (๖) ล้ินจายและลิ้นควบคุมการไหล 
 (๗) ทอกาซ 
 (๘) ตัวกรองกาซ 
 (๙) ล้ินควบคุมการปดเปดกาซ 
 (๑๐) เครื่องทําและปรับความดันไอกาซ (Vapourizer and regulator) 
 (๑๑) ทอไอกาซ 
 (๑๒) ทอสุญญากาศ 
 (๑๓) เครื่องผสมอากาศกับกาซ 
 (๑๔) ล้ินควบคุมการปดเปดน้ํามัน ในกรณีที่เปนรถที่ใชกาซและน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิง 
 สวนควบและเครื่องอุปกรณตาม (๒) ถึง (๑๔) ใหใชผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานอันเปน
ที่ยอมรับกันวามีความปลอดภัยเพียงพอ 

 ขอ ๔ ที่ถังตองติดตั้งเครื่องอุปกรณ ดังนี้ 
 (๑) ล้ินบรรจุ ๒ จังหวะ 
 (๒) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 
 (๓) เครื่องวัดปริมาณกาซ 
 (๔) ล้ินควบคุมการบรรจุเกิน  หรือเครื่องวัดระดับของเหลวคงที่ หรือชองกระจกตรวจ        
ระดับกาซ 
 (๕) ล้ินจายและลิ้นควบคุมการไหล 
 เครื่องวัดปริมาณกาซตาม (๓) ตองมีที่หนาปดหองผูขับรถดวย และตองเปนชนิดที่ใชระบบไฟฟา 

 ขอ ๕ การติดตั้งถังใหเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑) ติดตั้งใตรถ 
 (๒) ติดตั้งภายในตัวถังรถ 

 ขอ ๖ การติดตั้งถังตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ถังตองอยูหางจากทายสุดของตัวถังรถไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร หามติดตั้งถังไวในหอง
เครื่องยนต หรือติดตั้งไวสวนหนาของตัวถังรถ หรือติดตั้งไวดานหนาของเพลาลอหนา  
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 (๒) ถังตองอยูในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก เวนแตกรณีการติดตั้งตามขอ ๑๐ 
 (๓) วางถังในลักษณะที่สามารถมองเห็นแผนปายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับถังโดยไมตอง    
ร้ือถอนสวนประกอบใดๆ ออก 
 (๔) ยึดถังหรือขาถังใหติดแนนกับตัวรถ ในกรณีที่ใชแถบโลหะรัดถังตองมีวัสดุที่ยืดหยุนได 
เชน สักหลาด หนัง ยาง พลาสติก เปนตน หุมหรือค่ันกลางสําหรับปองกันมิใหโลหะเสียดสีกันและ   
เมื่อรถส่ันสะเทือนถังตองไมขยับเขยื้อน 
 (๕) อุปกรณที่ยึดถังตองทนตอแรงกระชากที่เกิดจากความเรงหรือความหนวงของรถ 
 (๖) หามเชื่อมหรือตอเติมถังกับส่ิงอื่นใด เวนแตเปนการเชื่อมมาจากโรงงานผูผลิต 

 ขอ ๗ เครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังตองมีฝาครอบ และที่ฝาครอบตองมีทอที่มีลักษณะ     
และขนาดเหมาะสมสําหรับระบายกาซที่ร่ัวซึมจากเครื่องอุปกรณดังกลาวออกนอกตัวรถไดดีโดย      
ใหปลายทออยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร 
 ในกรณีที่ไมมีฝาครอบเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถัง ตองติดตั้งถังในกลองบรรจุและปองกันมิ
ใหกาซร่ัวไปในสวนที่บรรทุกคน ดังนี้ 
 (๑) กลองบรรจุถังตองทําดวยวัสดุไมติดไฟ มีฝาปดแนน 
 (๒) ที่กลองบรรจุถังตองมีชองปดดวยวัสดุใสใหสามารถมองเห็นเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถัง 
 (๓) วางกลองบรรจุถังบนที่รองรับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถบรรจุกาซไดสะดวกและยึดกลอง
บรรจุถังใหติดแนนกับพื้นรถ 
 (๔) ยึดถังหรือขาถังใหติดแนนกับกลองบรรจุถัง หามยึดดวยการเชื่อม และใหนําขอ ๖(๔)   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (๕) ที่จุดต่ําสุดของกลองบรรจุถัง ตองมีทอที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสมสําหรับระบาย
กาซที่ร่ัวซึมตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ ๘ ภายใตบังคับขอ ๔ ในกรณีที่มีการติดตั้งถังหลายถังในรถคันเดียวกัน ถาใชทอกาซ
รวมสําหรับบรรจุกาซ ถังแตละถังตองมีล้ินควบคุมการปดเปดกาซใหบรรจุกาซไดคราวละถัง และถาใช
ทอกาซรวมที่ตอจากถังไปยังเคร่ืองยนต ถังแตละถังตองมีล้ินควบคุมการปดเปดกาซใหจายกาซได
คราวละถังดวย 

 ขอ ๙ ในกรณีที่ติดตั้งถังใตรถตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ถังที่ใชจะมีฝาครอบเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังหรือไมก็ได 
 (๒) ติดตั้งถังใหสวนลางสุดของถังและเครื่องอุปกรณที่ติดกับถังอยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถ
ไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ในกรณีที่ติดตั้งถังดานหลังเพลาลอหลังสุดของรถสวนลางสุดของถัง รวมทั้ง
เครื่องอุปกรณที่ติดกับถังตองอยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และตองอยูสูง  
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จากพื้นถนนไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของระยะหางระหวางแกนของถังกับแกนของเพลาลอหลังสุด ทั้งนี้ 
ตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร 
 (๓) เครื่องอุปกรณที่ติดกับถังตองอยูหางจากตัวรถเพื่อมิใหเกิดการเสียดสีกัน 
 (๔) ติดแผนโลหะหนาพอสมควรหนาถังสําหรับปองกันเศษหินที่กระเด็นมาจากการหมุนของ
ลอรถ  

 ขอ ๑๐ ในกรณีที่ติดตั้งถังภายในตัวถังรถตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ในกรณีที่หองเก็บของแยกตางหากจากสวนที่ใชบรรทุกคนใหติดตั้งถังไวในหองเก็บของ 
และตองปองกันมิใหกาซร่ัวเขาไปในสวนที่ใชบรรทุกคน ถาใชถังที่ไมมีฝาครอบเครื่องอุปกรณที่ติดตั้ง
บนถังและไมไดติดตั้งถังในกลองบรรจุถัง ที่จุดต่ําสุดของหองเก็บของตองมีทอสําหรับระบายกาซตาม
ขอ ๗ วรรคหนึ่ง 
 (๒) ในกรณีที่รถไมมีหองเก็บของแยกตางหากจากสวนที่ใชบรรทุกคนใหใชถังที่มีฝาครอบ
เครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังหรือติดตั้งถังในกลองบรรจุถัง 

 ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองติดตั้งถังที่อ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๕ จะกระทําได
เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นวามีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมในการใชงานและให   
ความเห็นชอบแลว 

 ขอ ๑๒ ในกรณีที่ติดตั้งถังภายในตัวรถ ตองติดตั้งทอบรรจุกาซ ดังนี้ 
 (๑) ทอบรรจุกาซตองเปนทอออนชนิดที่ใชกับกาซ มีขนาดเหมาะสมและสามารถทนความดัน
ไดโดยปลอดภัย 
 (๒) ตอทอบรรจุกาซติดกับล้ินบรรจุกาซที่ถังออกไปยังตัวรถดานใดดานหนึ่งแตตองไมยื่นออก
นอกตัวถังรถ 
 (๓) ปลายทอบรรจุกาซตองยึดติดกับแผนโลหะหนาและอยูหางจากประตูทางขึ้นลง           
พอสมควร และติดตั้งลิ้นบรรจุกาซที่ปลายทอบรรจุกาซ 

 ขอ ๑๓ การติดตั้งทอกาซตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ติดตั้งทอกาซใหสวนลางสุดของทออยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร 
ในกรณีที่ติดตั้งถังดานหลังเพลาลอหลังสุดของรถ สวนลางสุดของทอกาซที่ตอจากถังตองอยูสูงกวา
ระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และตองอยูสูงจากพื้นถนนไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของระยะ
หางระหวางแกนของถังกับแกนของเพลาลอหลังสุด 
 (๒) ทอกาซตองเปนทอทองแดง ไมมีตะเข็บ มีความหนาและขนาดเสนผาศูนยกลางภายในที่
เหมาะสมกับการทํางานของลิ้นควบคุมการไหล และอัตราการใชเชื้อเพลิงของเครื่องยนตสามารถทด
ความดันไดโดยปลอดภัย 
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 (๓) ทอกาซที่ตอจากถังไปยังเครื่องยนตตองไมถูกกระทบกระเทือนหรือเสียดสีกับส่ิงอื่นใด 
 (๔) ทอกาซสวนที่อยูภายในตัวรถตองเปนชิ้นสวนเดียวกันโดยไมมีการเชื่อมหรือตอ 
 (๕) หุมทอกาซดวยทอพลาสติกหรือทอที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน 
 (๖) ทอกาซสวนที่อยูใตรถตองตอเขาไปในโครงคัสซีหรือสวนของตัวถังรถที่สามารถปองกัน
การกระทบกระแทกจากภายนอกได 
 (๗) ทอกาซตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร เวนแตจะมีการปองกนัความ
รอนจากทอไอเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๘) ทอกาซตองยึดแนนกับโครงคัสซีหรือสวนของตัวถังรถดวยตัวยึด โดยมีระยะหางกัน      
ไมเกินชวงละ ๕๐ เซนติเมตร 
 (๙) ทอกาซสวนที่ผานเขาไปในตัวถังรถสวนที่ใชบรรทุกคนตองเดินในทอโลหะอีกชั้นหนึ่ง
สําหรับใหกาซระบายออกนอกตัวถังรถไดเมื่อมีกาซร่ัว 
 (๑๐) ขอตอตางๆ ตองเปนขอตอแบบเกลียว หรือใชปลอกหรือกลองหุมแลวบัดกรีดวยเงิน
หรือทองแดง 

 ขอ ๑๔ การติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดกาซตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ติดตั้งลิ้นควบคุมการปดเปดกาซที่ตัวถังรถในตําแหนงที่ที่กาซจะไมพุงเขารถในกรณีที่
กาซร่ัวจากลิ้นควบคุมการปดเปดกาซ ไมวาจะรั่วจากทอทางเขาหรือทอทางออก 
 (๒) ล้ินควบคุมการปดเปดกาซตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร 
 (๓) ล้ินควบคุมการปดเปดกาซตองปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชน้ํามันเบนซิน 
 (๔) ระบบบไฟฟาที่ควบคุมการปดเปดกาซไปยังเครื่องยนตตองมีฟวสปองกันในกรณีที่เกิด
การลัดวงจรในระบบไฟฟา และตองตอแยกออกจากระบบไฟฟาอื่นๆ ในรถ 

 ขอ ๑๕ การติดตั้งเครื่องทําและปรับความดันไอกาซตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ติดตั้งเครื่องทําและปรับความดันไอกาซที่ตัวถังรถโดยใหอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 
๑๐ เซนติเมตร เวนแตจะมีการปองกันความรอนจากทอไอเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ทอไอกาซที่ตอจากเครื่องปรับความดันไอกาซไปยังเคร่ืองผสมอากาศกับกาซตองเปน    
ทอออนที่ทนความดันไดไมนอยกวา ๑๐๐.๐ กิโลปาสกาลมาตร และทนความดันแตกไดไมนอยกวา 
๘๗๕.๐ กิโลปาสกาลมาตร และหุมดวยวัสดุที่ปองกันการรั่วที่อาจเกิดจากการเสียดสีดวย  
 (๓) หามตอทอจากทอไอเสียไปยังเครื่องทําและปรับความดันไอกาซ 

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่เปนรถใชทั้งกาซและน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิงตองติดตั้งระบบควบคุม
การปดเปดน้ํามัน  ดังนี้ 
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 (๑) ติดตั้งลิ้นควบคุมการปดเปดน้ํามันที่ตัวถังรถ เวนแตเปนชนิดที่ไดออกแบบไวสําหรับ    
ติดตั้งกับเครื่องยนต 
 (๒) ทอน้ํามันที่เชื่อมระหวางจุดสองจุดที่เปนจุดรวมของระบบน้ํามันตองเปนโลหะหรือ     
วัสดุสังเคราะหที่มีความทนทานตอน้ํามันในกรณีที่ใชทอซึ่งสามารถบิดงอไดจะตองยึดแนนไวโดยใช
แถบรัด 
 (๓) ล้ินควบคุมการปดเปดน้ํามันตองปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชกาซ 
 (๔) ระบบไฟฟาที่ควบคุมการปดเปดน้ํามันไปยังเครื่องยนตตองมีฟวสปองกันในกรณีที่เกิด
การลัดวงจรในระบบไฟฟา และตองตอแยกออกจากระบบไฟฟาอื่นๆ ในรถ 

 ขอ ๑๗ เมื่อติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณตามกฎกระทรวงนี้แลว ใหดําเนินการทดสอบ 
ดังนี้ 
 (๑) ทดสอบระบบทอกอนการบรรจุก าซดวยอากาศภายใตความดันไมน อยกวา             
๗๐๐ กิโลปาสกาลมาตร เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ นาที ซึ่งความดันตองไมลดลง 
 (๒) ทดสอบระบบทอเมื่อบรรจุกาซแลว ซึ่งตองไมปรากฏการรั่วซึม 
 (๓) ทดสอบลิ้นควบคุมการไหล ซึ่งตองปฏิบัติงานไดดี 

 ขอ ๑๘ ถังที่เปนไปตามขอ ๓(๑) เมื่อใชแลวและมีอายุครบสิบปนับแตวันผลิตใหดําเนินการ
ทดสอบใหม และหามมิใหใชถังนั้น เมื่อ 
 (๑) ตรวจพินิจภายนอกถังแลวปรากฏขอบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  
  (ก) เมื่อถังถูกไฟไหมหรือถังเปลามีน้ําหนักนอยกวารอยละ ๙๕ ของน้ําหนักถังเดิม 
  (ข) มีหลุมบอโดดเดี่ยวลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม 
  (ค) มีรอยผุกรอนเปนแนวยาวตั้งแต ๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป และลึกเกินรอยละ ๒๕ ของ
ความหนาผนังถังเดิม หรือมีรอยผุกรอนเปนแนวยาวนอยกวา ๗๕ มิลลิเมตร และลึกเกินรอยละ ๕๐ 
ของความหนาผนังถังเดิม 
  (ง) มีรอยผุกรอนทั่วไปลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนังถังเดิม 
  (จ) มีรอยบุบเวาที่รอยเชื่อมลึกเกิน ๖ มิลลิเมตร 
  (ฉ) มีรอยบุบเวาที่บริเวณอื่นลึกเกินรอยละ ๑๐ ของความกวางเฉลี่ยของรอยบุบเวา 
  (ช) มีรอยชํารุดที่เกิดจากการถูกขีดหรือทิ่มแทงลึกเกินรอยละ ๕๐ ของความหนาผนัง  
ถังเดิม หรือมีรอยชํารุดเชนนี้ยาวเกิน ๗๕ มิลลิเมตร และลึกเกินรอยละ ๒๕ ของความหนาผนังถังเดิม 
  (ซ) มีรอยร่ัว รอยราว รอยหักพับ หรือบวม 
  (ฌ) จํานวนเกลียวของลิ้นถังที่กินกันลดลงจากที่ระบุไว หรือเมื่อขันเกลียวแนนและกาซ
ยังร่ัวอยู 
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  (ญ) ล้ินเอียงจนเห็นไดชัด 
  (ฎ) โกรงกําบังหรือฝาครอบเครื่องอุปกรณที่ติดตั้งบนถังเสียรูปหลวม หรือมีรอยเชื่อม
ชํารุด หรือเมื่อฐานถังชํารุดทําใหถังเอียงจนเห็นไดชัด หรือ 
 (๒) ทดสอบถังดวยความดันของเหลวไมนอยกวาสองเทาของความดันใชงานแลวทําให      
ถังบวม บิดเบี้ยว ซึมหรือร่ัว หรือทดสอบถังโดยใชถังน้ํา (Water Jacket) แลวไดคาการขยายตัวอยาง
ถาวรของถังเกินรอยละ ๑๐ ของการขยายตัวอยางสมบูรณโดยปริมาตร 

 ขอ ๑๙ ถังที่ไมเปนไปตามขอ ๓(๑) ตองผานการตรวจและทดสอบตามขอ ๑๘ กอนจึงจะใช
ถังนั้นได 

 ขอ ๒๐ ถังที่ผานการตรวจและทดสอบตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวใหดําเนินการตรวจและ
ทดสอบตามขอ ๑๘ ทุกหาป เมื่อผานการตรวจและทดสอบแลวจึงจะใชถังนั้นตอไปนี้  

 ขอ ๒๑ สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ตองมีรวมทั้งการติดตั้งตามกฎกระทรวงนี้ ตองไดรับ
การตรวจและทดสอบจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร ตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนเห็นชอบ และเมื่อผูตรวจและ
ทดสอบเห็นวาสวนควบและเครื่องอุปกรณรวมทั้งการติดตั้งถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูตรวจและ
ทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบและทําหรือปดเครื่องหมายการรับรองไวที่รถตามแบบ
ที่นายทะเบียนกําหนด 

 ขอ ๒๒ สวนควบและเครื่องอุปกรณที่ตองมีรวมทั้งการติดตั้งตามกฎกระทรวงนี้ ถาไดติดตั้ง
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของหรือผูครอบครองรถนํารถไปตรวจและทดสอบและดําเนิน
การปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหปดปาย
ไวที่ทายรถ มีขอความวา “รถใชกาซยังไมไดตรวจและทดสอบ” ตัวอักษรสีแดง สูงไมนอยกวา ๑.๕ 
เซนติเมตร บนพื้นสีขาว กรอบสีแดง กวาง ๑ เซนติเมตร จนกวาจะไดรับหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบแลว 

 ∗ข

                                               

อ ๒๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 

 
∗ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
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ใหไว   ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พลเอก สิทธิ  จิรโรจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  ๙๙  ตอนที่  ๑๙๒  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๒๕ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่ไดกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถยนตที่ใชกาซเปน 
เช้ือเพลิงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถยนตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปแลว
นั้น ปรากฏวามีขอขัดของในทางปฏิบัติหลายประการ ทําใหเจาของรถยนตไมสามารถติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณไดถูกตอง 
ประกอบกับไดมีการพัฒนาสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวหลายประการดีขึ้น ในการนี้สมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับสวนควบ
และเครื่องอุปกรณ รวมทั้งวิธีการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


