
 
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ 

เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ 
ส าหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 35 ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ท่ีกรมธุรกิจพลังงานมีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดต้ัง
ภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซส าหรับสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ” 

 ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 
 

 ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
 “กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ” (Storage Unit) หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซตั้งแต่สองถังข้ึน
ไป ท่ีต่อถึงกันเป็นกลุ่ม เช่ือมโยงกันด้วยระบบท่อก๊าซ ในแนวต้ังหรือแนวนอนเพื่อให้จุดประสงค์
ในการใช้ก๊าซในแต่ละถังเป็นระบบเดียวกันในแต่ละกลุ่ม 
 “ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ” (Isolating Valve) หมายถึง ลิ้นประตูท่ีสามารถปิดเปิดก๊าซได้
อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงการหมุนปิดเปิดไม่เกิน 90 องศา 
 “ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซประจ ากลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ” (Storage Unit Isolating Valve) 
หมายถึง ลิ้นประตูท่ีสามารถปิดเปิดก๊าซประจ ากลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในแต่ละกลุ่มท่ีสามารถปิด
เปิดก๊าซทั้งกลุ่มได้อย่างรวดเร็วโดยมีช่วงการหมุนปิดเปิดไม่เกิน 90 องศา 
 “ลิ้นประตูปิดก๊าซฉุกเฉิน” ( Emergency Shut off Valve ) หมายถึง ลิ้นประตูปิดก๊าซที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดได้อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการหมุนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
 “ลิ้นประตูปิดก๊าซตัวประธาน” (Master Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปิดก๊าซท่ี
สามารถปิดเปิดก๊าซได้อย่างรวดเร็ว โดยมีช่วงการหมุนปิดเปิดไม่เกิน 90 องศา ได้ทีละกลุ่มหรือ
หลายกลุ่มท่ีต่อท่อออกมาภายนอกรั้ว 



 “ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซประจ าตู้จ่ายก๊าซ” ( Dispenser Unit Isolating Valve) หมายถึง 
ลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซก่อนถึงตู้จ่ายก๊าซโดยมีช่วงการหมุนปิดเปิดไม่เกิน 90 องศา 

หมวด 2 

การติดต้ังถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
 

 ข้อ 4 การติดต้ังถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเป็นกลุ่ม อาจวางตั้งหรือวางนอนซ้อนกันก็ได้ 
 (๑) กรณีวางต้ังเรียงกัน ขนาดของกลุ่มถังมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒.๒๐ เมตร และสูงไม่
เกิน ๑.๘๐ เมตร หรือเหนือระดับพื้นซึ่งแต่ละกลุ่มถังจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 
 (๒) กรณีวางนอนซ้อนกันเป็นช้ัน ขนาดของกลุ่มถังจะมีความสูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร เหนือ
ระดับพื้น และความกว้างไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร และความยาวไม่เกินความยาวของถัง 
 อุปกรณ์ประกอบัวถังจะต้องจัดวางให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ในแต่ละกลุ่มถัง 
 ถังท่ีวางนอนซ้อนกันเป็นช้ัน ห้ามวางทับกันต้องเว้นช่องว่างระหว่างถังบนและถังล่างไว้ไม่
น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร การจัดวางถังจะต้องจัดเรียงให้สามารถระบายก๊าซข้ึนข้างบนได้สะดวก 
หากมีการร่ัวไหล ถังท่ีวางซ้อนบนต้องไม่กีดขวางก๊าซ ลิ้นปิดเปิดหัวถัง ท่อก๊าซ ท่อเช่ือมต่อระหว่าง
ถัง ต้องมีสิ่งป้องกันกระแทก 

 ข้อ ๕ ถังแต่ละกลุ่มต้องวางห่างกันไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และห่างจากตู้จ่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิงหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยกเว้นก้นถังท่ีมีอุปกรณ์ประกอบ
สามารถจัดวางแต่ล่ะกลุ่มห่างกัน น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตรได้ 

 ข้อ ๖ กลุ่มถังดังกล่าวจะต้องต้ังหรือวางบนพื้นรองรับท่ีแข็งแรงและระบายน้ าได้ดี 

 ข้อ ๗ ถังเก็บและจ่ายก๊าซแต่ละกลุ่มต้องจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure 
Relief Device) เพื่อป้องกันความดันก๊าซเกินกว่าท่ีออกแบบไว้ หรือตามท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบ 

 ข้อ ๘ ถังเก็บและจ่ายก๊าซแต่ละกลุ่มต้องมีลิ้นประตูก๊าซ (Storage Unit Isolating Valve) 
ท่ีท่อทางออก โดยต้องติดต้ังในรั้วล้อมรอบยกเว้นในอาคารไม่ต้องมีร้ัวล้อมรอบ 

 ข้อ ๙ ต้องติดต้ังมาตรวัดความดันเพื่อวัดความดันในแต่ละกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซอย่าง
น้อย ๑ ตัว 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีติดต้ังลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ (Isolating Valve) ท่ีท่อทางออกของถังเก็บ
และจ่ายก๊าซแต่ละถังจะต้องติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด แบบระบายไอ (Pressure 
Relief Device) ในต าแหน่งท่ีเข้าไปท างานได้สะดวกโดยท่ีลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ (Isolating Valve) 
ไม่สามารถปิดอุปกรณ์ควบคุมความดันเกินพิกัด แบบระบาย (Pressure Relief Device) ได้ 

 ข้อ ๑๑ ให้ท าเครื่องหมายและเห็นชัดหรือจะติดด้วยแผ่นเหล็กก็ได้ โดยมีขนาดตัวหนังสือ
สูงไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร โดยมีข้อความอย่างน้อยดังน้ี 



 (๑) “CNG ONLY” โดยมีขนาดตัวหนังสือสูงอย่างน้อย ๒๕ มิลลิเมตร 
 (๒) “DO NOT USE AFTER XX / XXXX” โดยมีขนาดตัวหนังสือสูงอย่างน้อย ๒๕ 
มิลลิเมตร และลงเดือนปีท่ีหมดอายุการใช้งาน (ถ้าการออกแบบมีการระบุให้มี) 
 (๓) ช่ือบริษัทผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า 
 (๔) หมายเลขถังและวัน เดือน ปีท่ีผลิต 
 (๕) ความดันใช้งานท่ีอุณหภูมิ 
 (๖) ช่ือมาตรฐานตามด้วยรูปแบบถัง หมายเลขใบรับรองถัง 
 (๗) ลิ้นหรืออุปกรณ์ความดันแบบระบายที่สามารถใช้กับถัง 
 (๘) เดือน ปี ท่ีทดสอบครั้งแรก 
 (๙) ความจุของถังมีหน่วยเป็นลิตร 

หมวด ๓ 

การติดต้ังตู้จ่ายก๊าซ 
 

 ข้อ ๑๒ให้ติดต้ังลิ้นประตูปิดเปิดก๊าซ (Dispenser Unit Isolating Valve) ท่ีท่อทางเข้าท่ี
ใกล้ท่ีสุดก่อนถึงตู้จ่ายก๊าซและอยู่ในต าแหน่งท่ีเข้าไปซ่อมแซมได้สะดวก 

 ข้อ ๑๓ ลิ้นประตูปิดก๊าซฉุกเฉิน (Emergency Shut off Valve) ของตู่จ่ายก๊าซต้องติดต้ัง
กับท่อก๊าซของตู้จ่ายก๊าซในต าแหน่งท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปปิดได้ง่ายอย่างรวดเร็ว 

 ข้อ ๑๔ สายจ่ายก๊าซท่ีต่อเข้ากับท่อทางออกของตู้จ่ายก๊าซ ต้องติดต้ังข้อต่อชนิดป้องกัน
ก๊าซรั่วเมื่อสายหลุด (Breakaway Coupling) ด้วย 

 ข้อ ๑๕ สายจ่ายก๊าซต้องยึดแน่นกับตู้จ่ายก๊าซ และการประกอบสายจ่ายก๊าซเข้ากับตู้จ่าย
ก๊าซต้องถอดและประกอบได้ง่าย สายจ่ายก๊าซต้องไม่ลากกับพื้นในขบวนการเติมก๊าซ 

 ข้อ ๑๖ ตู้จ่ายก๊าซต้องติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด (Pressure Relief 
Device) แบบระบายไอ 

 ข้อ ๑๗ ลิ้นประตูเติมก๊าซ (Vehicle Refueling Shut off Valve) ต้องอยู่ห่างจากปลาย
หัวเติมก๊าซ (Refueling Nozzle) ไม่มากกว่า ๒๐ เซนติเมตร 

 ข้อ ๑๘ สายระบายไอก๊าซของท่อเติมก๊าซ ต้องประกอบติดต้ังให้ไอก๊าซฟุ้งกระจายใน
บริเวณอื่นท่ีไม่ใช่พื้นท่ีเติมก๊าซ 

 

 

หมวด ๔ 

การติดต้ังเครื่องสูบอัดก๊าซ 



 

 ข้อ ๑๙ เครื่องสูบอัดก๊าซ มอเตอร์ และคอยล์เย็น จะต้องติดต้ังบนโครงสร้างท่ีมั่นคงและ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมาประกอบกับโครงสร้างจะต้องสามารถรับการสั่นสะเทือนได้ไม่คลายตัว 

 ข้อ ๒๐ การควบคุมและการป้องกันภัยท่ีเครื่องสูบอัดก๊าซ 
 (๑) ต้องมีระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัด 
 (๒) ต้องมีมาตรวัดและสวิทซ์เตือนส าหรับความดันและอุณหภูมิของก๊าซเกินก าหนด 
 (๓) กรณีเป็นชนิดท่ีระบายความร้อนด้วยน้ าต้องติดต้ังสวิทซ์ควบคุมการไหลของน้ า เพื่อ
หยุดการท างานของเครื่องสูบอัดน้ าส าหรับคอยล์เย็น เมื่ออัตราการไหลของน้ าไม่เพียงพอ 
 (๔) ส าหรับเครื่องสูบอัดก๊าซประเภทหลายตัวท่ีเรียงกันตามระดับความดันตัวเครื่องสูบอัด
แต่ละระดับ แต่ละตัวจะต้องจัดให้มีไฟเตือนปุ่มควบคุมการปิดเครื่องฉุกเฉินไฟเตือนกรณีกระแสไฟ
ตกที่แยกกันเป็นอิสระแต่ละตัว เมื่อเครื่องสูบอัดตัวหน่ึงตัวใดหยุดจะไม่กระทบกระเทือนกับตัวอื่น 

 ข้อ ๒๑ ปุ่มหยุดการท างานฉุกเฉิน ต้องติดต้ังไว้ด้านนอกกล่องโครงเหล็กของหน่วยเครื่อง
สูบอัดก๊าซได้แต่ท้ังน้ีจะต้องสามารถกดปุ่มหยุดการท างานจากภายนอกกล่องโครงเหล็กได้ ในกรณี
ท่ีต้องติดต้ังปุ่มหยุดการท างานฉุกเฉินห่างจากหน่วยเครื่องสูบอัดก๊าซน้ี จะต้องแสดงการท างาน
ของปุ่มไว้อย่างชัดเจน และเห็นได้ง่าย 

 ข้อ ๒๒ เครื่องสูบอัดก๊าซต้องมีท่อทางเข้าก๊าซ ประกอบด้วย 
 (๑) ลิ้นประตูปิดเปิด (Isolating Valve) 
 (๒) การต่อท่อก๊าซให้ยืดหยุ่นได้ 
 (๓) ตัวกรองก๊าซตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดให้ใช้ 
 (๔) ลิ้นประตูกันก๊าซไหลกลับ (Non return valve) ท่ีติดต้ังลิ้นนิรภัยแบบระบายท่ีข้อต่อ
ก๊าซประเภทท่ออ่อน 

 ข้อ ๒๓ เครื่องสูบอัดก๊าซต้องมีท่อทางออกก๊าซ ประกอบด้วย 
 (๑) ข้อต่อท่อก๊าซให้ยืดหยุ่นได้ 
 (๒) ลิ้นประตูกันก๊าซไหลกลับ 

 ข้อ ๒๔ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ท่อสายไฟ ตลอดจนกล่องสายไฟฟ้าของ
เครื่องสูบอัดก๊าซ จะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นๆ ท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบและผ่านการรับรองจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ การเดินสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิ้ลจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของบริเวณอันตรายการเช่ือมต่อท่อสายไฟฟ้า ข้อต่อหรือข้องอต่างๆ จะต้อง
เป็นชนิดป้องกันประกายไฟ 

 ข้อ ๒๕ อุปกรณ์ส่วนประกอบและเครื่องมือควบคุมต่างๆ ท่ีต้ังอยู่บนแผงควบคุมและอยู่
ภายในโครงหน่วยเครื่องสูบอัดก๊าซ จะต้องติดแถบเครื่องหมายแสดงหน้าท่ีการท างาน และเลข
หมายอ้างอิงไว้อย่างถาวร ยากแก่การหลุดหรือถูกท าลายให้ลบเลือนได้ง่าย สายไฟฟ้าต่างๆ 
จะต้องมีปลอกแถบเครื่องหมายแสดงต าแหน่งตามท่ีก าหนดในแผนผังไฟฟ้า 



หมวด ๔ 

การติดต้ังระบบท่อก๊าซ ลิ้น 

อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด และอุปกรณ์ต่างๆ 
 

 ข้อ ๒๖ ท่ออ่อนให้ใช้เฉพาะช่วงท่ีต้องการให้ท่อก๊าซขยับตัวได้เท่าน้ันและต้องเป็นชนิดทน
ความดันสูง และใช้ส าหรับก๊าซธรรมชาติ 

 ข้อ ๒๗ การวางท่อก๊าซเหนือพื้นดิน ต้องยึดกับฐานรองรับท่ีแข็งแรงเพียงพอและป้องกัน
การกระแทก และผุกร่อนด้วย หากจ าเป็นต้องเดินท่อส่งก๊าซข้ามทางท่ีรถยนต์วิ่งผ่านต้องวางสูง
เกินกว่า ๕.๐๐ เมตร จากระดับพื้นถนน หรือตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
 ข้อ ๒๘ การวางท่อก๊าซฝังใต้ดิน ต้องห่อหุ้มหรือมีระบบป้องกันการกัดกร่อนและต้องฝังไว้
ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร โดยเป็นไปตามสภาพคุณสมบัติของดินและสภาพการจราจร วัสดุท่ี
น ามาฝังกลบต้องมีคุณสมบัติไม่ท าลายสิ่งท่ีห่อหุ้มท่อด้วยและต้องจัดให้มีเครื่องหมายถาวรไว้เหนือ
พื้นดินแสดงต าแหน่งและแนวของท่อให้เห็นได้ชัดเจน โดยมีผังแสดงแนวท่อท่ีก่อสร้างจริง (As 
Built Drawing) แสดงไว้ในท่ีเปิดเผย 
 ในกรณีการวางท่อก๊าซฝังใต้ดินน้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร จะต้องวางอยู่ในรางคอนกรีตและมี
ฝาปิดท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอให้สามารถรับแรงท่ีมากระท าจากรถยนต์ท่ีวิ่งผ่านได้หรือ
วิธีการอื่น ท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 ข้อ ๒๙ การเช่ือมท่อก๊าซในส่วนความดันสูงของระบบถังเก็บและจ่ายก๊าซและเครื่องสูบอัด
ก๊าซจะต้องกระท าโดยช่างเช่ือมท่ีได้รับใบรับรองจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 

 ข้อ ๓๐ ท่อระบายก๊าซ และส่วนของท่อระบายก๊าซ ท่ีติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซ
เกินพิกัดให้เป็นไปตาม Code of Practice for NGV Refueling Station AG 901  

 ข้อ ๓๑ ต้องติดต้ังข้อต่อระบายก๊าซ เพื่อใช้ระบายก๊าซส าหรับการซ่อมบ ารุง 

 ข้อ ๓๒ ระบบท่อก๊าซของกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมความดันเกินพิกัด
และต้ังค่าความดันระบายก๊าซไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๒๕ ของความดันท่ีใช้งานสูงสุดในแต่ละจุด หรือท่ี
ความดันท่ีจะท าให้เกิดความเค้นในแนวเส้นรอบวง (Hoop Stress) ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความ
เค้นคราก (Minimum Yield Strength) ท้ังน้ีแล้วแต่ค่าไหนจะต่ ากว่ากัน 

 ข้อ ๓๓ อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดต้องติดต้ังในต าแหน่งท่ีง่ายต่อการเข้าไป
ติดต้ัง และต้องดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

 ข้อ ๓๔ อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดให้ติดต้ังท่อส่งเพื่อให้ก๊าซท่ีระบายออกพุ่งไป
ตามทิศทางท่ีต้องการ และไม่มีสิ่งกีดขวางท้ังน้ีเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และบุคคลท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 



 ข้อ ๓๕ อุปกรณ์นิรภัยป้องกันความดันไอเกินพิกัดแบบระบาย นอกเหนือจากแบบแผ่ น
จานจุดระเบิด (Burst Disc) ท่ีติดบนถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีท่ีคลุมเพื่อป้องกันน้ าและสิ่งสกปรก
เข้าไปอุดตันได้ 

 ข้อ ๓๖ อุปกรณ์ควบคุมความดันเกินพิกัดแบบระบาย ต้องมีการผนึกลวดประทับตราผูก
ติดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาปรับแต่งความดันได้ในกรณีท่ีจะต้องถอดอุปกรณ์
ดังกล่าวไปทดสอบให้ท าลายผนึกได้ เมื่อท าการทดสอบ และต้ังค่าความดันก๊าซแล้วต้องติดแผ่น
เครื่องหมายท่ีแสดงค่าความดันก๊าซเกินพิกัด และติดผนึกใหม่ 

 ข้อ ๓๗ ท่อก๊าซที่อยู่ภายนอกรั้วของกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซท่ีอาจเป็นกลุ่มเดียวหรือหลาย
กลุ่มรวมกันเป็นท่อเดียวลิ้นประตูปิดก๊าซตัวประธาน (Master Shut-Off Valve) ในต าแหน่งท่ีใกล้
ถังท่ีสุด 
 ในกรณีที่กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซอยู่ในท่ีโล่งกลางแจ้ง หรือกรณีท่ีตู้จ่ายก๊าซอยู่ใกล้กับกลุ่ม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ให้ถือว่าลิ้นประตูก๊าซท่ีติดต้ังตรงท่อทางออกก๊าซของแต่ละกลุ่มถัง เก็บและ
จ่ายก๊าซน้ันเป็นเสมือนลิ้นประตูก๊าซตัวประธานส าหรับปิดฉุกเฉินได้ ส าหรับระบบท่อส่งก๊าซ ท่ีมี
หลายท่อจะติดลิ้นประตูก๊าซตัวประธานให้อยู่ใกล้กัน 

 ข้อ ๓๘ ลิ้นประตูก๊าซตัวประธานส าหรับปิดเปิดฉุกเฉินแต่ละแห่ง และลิ้นปิดฉุกเฉินต้องมี
ป้ายข้อความ “วาล์วฉุกเฉิน” เขียนด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๒.๕ 
เซนติเมตรบนพื้นสีขาว ต้องมีลูกศรแสดงทิศทางการปิดสิ้นประตูไว้อย่างชัดเจนบนตัวลิ้น หรือ
ควบคู่กับข้อความดังกล่าว 

หมวด ๖ 

การตรวจสอบการติดต้ัง 
 

 ข้อ ๓๙ การตรวจสอบการติดต้ังให้เป็นไปตามประกาศฉบับน้ี สามารถกระท าโดยวิศวกร
ทดสอบและตรวจสอบได้ แต่ต้องไม่เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบรายเดียวกับผู้ท่ีท าการ
ออกแบบ หรือทดสอบ 
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