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ความปลอดภัยในการผลิต การเกบ็ การ
บรรจุ การใช และการขนสงกาซ ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนด
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเกีย่วกับการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

 “กาซเหลว” (Liquefied Gas) หมายถงึ
กาซในภาชนะบรรจ ุภายใตความดันท่ีอุณหภูมิ
20   ํC มีสภาพเปนของเหลวบางสวน

 “กาซเหลวเย็นย่ิงยวด” (Cryogenic
Liquid) หมายถงึ กาซเหลวในภาชนะบรรจภุายใต
ความดันซึ่งเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา -150  ํ C

 “กาซผสม” หมายถึง กาซต้ังแตสอง
ชนิดข้ึนไปผสมรวมกัน

 “กาซไวไฟ” หมายถงึ กาซท่ีสามารถติด
ไฟไดดีท่ีอุณหภูมิ 20   ํC ท่ีความดัน 101.3 KPa

 “กาซพิษ” หมายถงึ กาซท่ีเปนอันตราย
ตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย

 “กาซกัดกรอน” หมายถึง กาซท่ีมี
คุณสมบติัในการกัดกรอนโลหะ

 "กาซออกซิไดซ" หมายถึง กาซท่ีทํา
ปฏิกริิยาแลวใหออกซเิจนหรือสารประกอบของ
ออกซิเจน

 “ภาชนะบรรจุกาซ” หมายถึง ทอ
บรรจกุาซ ถงับรรจกุาซ ถงัเกบ็กาซเหลว ถงัเกบ็
กาซเหลวท่ีเย็นยิ่งยวด ถังขนสงกาซ ทอบรรจุ
กาซชนดิตรึงแนนบนรถ และทอบรรจุกาซชนิด
ตรึงแนนรวมกันบนฐาน

 “ทอบรรจุกาซ” หรืออาจเรียกวา “ทอ”
หมายถงึ ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบมีหรือไมม ี
ตะเข็บแนวเชื่อม สําหรับใชบรรจุกาซความดัน

คํานยิาม
ความหมายของคํานิยามตามประกาศ

กระทรวงฉบับนี้ (ขอ 1)
 “กาซ” (GAS) หมายถึง กาซทุกชนิด

ยกเวนกาซอะเซทิลีนท่ีละลายในอะซีโทน และ
กาซปโตรเลียมเหลว

 “กาซความดัน” (Compressed Gas)
หมายถงึ กาซในภาชนะบรรจภุายใตความดันท่ี
อุณหภูมิ 20  ํC มีสภาพเปนกาซท้ังหมด หรือ
เรียกวา “กาซถาวร” (Permanent Gas)

 “ราวบรรจ”ุ หรือ “ราวอดักาซ” หมายถงึ
ทอกาซท่ีตอกนัเปนราว (Manifold) สาํหรับบรรจุ
หรืออัดกาซจากภาชนะบรรจกุาซลงในทอบรรจกุาซ

 “ทอบรรจุกาซชนดิตรงึแนนบนรถ”
(Tube Trailer) หมายถงึ ทอบรรจกุาซชนดิท่ีตรึง
แนนติดกับยานพาหนะ เพื่อใชบรรจุและขนสง
กาซความดัน

 “ถังเก็บกาซเหลวที่ เย็นย่ิงยวด”
(Cryogenic Liquid Tank) หมายถงึ ภาชนะบรรจุ

 “ถังเก็บกาซ” หมายถึง ภาชนะท่ีใช
บรรจุกาซท่ีติดต้ังอยูกับท่ีในโรงงานผลิต บรรจุ
หรือใชกาซ

 “สถานทีบ่รรจุกาซ” หมายถงึ สถานท่ี
ท่ีมีพื้นท่ีสําหรับใชบรรจุกาซ

www.sa f e ty l i f e tha i l and .com



2SAFET Y LIFE

กาซท่ีใชเก็บและจายกาซเหลวท่ีเย็นยิ่ งยวด
(Cryogenic Liquid) ในสถานะเปนของเหลวท่ี
อุณหภูมิตํ่ากวา -150   ํC

 “ถังเก็บกาซเหลว” (Liquefied Gas
Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุกาซท่ีใชเก็บกาซ
ในสถานะเปนของเหลวภายใตความดัน

 “ภาชนะบรรจุกาซครั้งเดียว” (Non
refillable Cylinder) หมายถงึ ภาชนะท่ีออกแบบ
และสรางใหบรรจุกาซคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว
และหามนํามาบรรจุกาซซ้ํา

 “ภาชนะบรรจุกาซชนิดเคลื่อนยายได”
(Portable Liquid Container) หมายถึง ภาชนะ
บรรจกุาซเหลวชนดิเคล่ือนยายไดซึง่สามารถใช
สาํหรับบรรจกุาซเหลวหรือกาซเหลวเยน็ยิง่ยวด

 “ชุดทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนรวมกัน
บนฐาน” (Cylinder Pack) หมายถงึ ชดุทอบรรจุ
กาซหลายทอท่ีตรึงแนนรวมกนัอยูบนฐานเดียวกนั
ใชบรรจุกาซความดัน

 “อปุกรณอาํนวยความปลอดภยั” (Safety
Devices) หมายถงึ อุปกรณนริภัยท่ีติดต้ังท่ีภาชนะ
บรรจกุาซ ราวอัดกาซ เพือ่ใหเกดิความปลอดภัย
ในการทํางาน เชน ล้ินนิรภัย (Safety Valve)
ฝาครอบปะทุ (Bursting Disc) เปนตน

ลกัษณะอาคารทีใ่ชบรรจุกาซ
 อาคารท่ีใชบรรจุกาซลงในทอบรรจุ

กาซตองเปนอาคารชัน้เดียว ทําดวยวัสดุท่ีไมติด
ไฟ (ขอ 2)

 พื้นตองแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นตอง
ทําดวยวัสดุชนดิท่ีทําใหเกดิประกายไฟจากการ
เสียดสีไดยาก (ขอ 3)

 ระดับพื้นของสถานท่ีบรรจุกาซตอง
ยกสงูกวาพืน้ภายนอกอยางนอย 80 เซนติเมตร
ใตพืน้ตองเปดโลงทุกดานเพือ่ใหอากาศถายเทได

สะดวก และหามเกบ็สิง่ใดๆ ไวใตพืน้นัน้ (ขอ 4)
 อาคารท่ีมีการบรรจุหรือจัดเก็บกาซ

ไวไฟ ระบบไฟฟาในอาคารตองเปนชนดิปองกนั
การเกิดประกายไฟ (Explosion Proof) หรือ
ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกบัชนดิของกาซ (ขอ 5)

ลกัษณะของภาชนะบรรจุกาซทีน่าํมาใช
ในการบรรจุกาซ

 ภาชนะบรรจุกาซใหมท่ีนํามาใชเพื่อ

การเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ ในโรงงานผลิต
หรือบรรจกุาซ ตองเปนภาชนะบรรจท่ีุไดรับการ
ออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง ติดต้ังอุปกรณ
อํานวยความปลอดภัย และทดสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวย
ภาชนะบรรจกุาซ ในกรณท่ีีมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไป
ตามขอกาํหนดหรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนั
โดยท่ัวไป โดยตองมีเอกสารรับรองการออกแบบ
ใชวัสดุ คํานวณ สราง ติดต้ังอุปกรณอํานวยความ

ปลอดภัย และทดสอบจากหนวยตรวจสอบท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบพรอมใหพนกังาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบได (ขอ 6)

 ในกรณท่ีีเปนทอบรรจกุาซใหมใหเปน
ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะ
บรรจทุนความดันแบบไมมีตะเข็บหรือขอกาํหนด
หรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัโดยท่ัวไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองตามขอ 6 พรอมใหพนกังาน
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เจาหนาท่ีตรวจสอบได (ขอ 7)
 ในกรณท่ีีเปนภาชนะบรรจใุชแลว กอน

การนํามาใชเพื่อการเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ
ในโรงงานผลิตหรือบรรจกุาซ ตองผานการตรวจ
ทดสอบสภาพตามแบบ วิธีการ และระยะเวลา
ตามท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกาํหนด
ในกรณีท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยัง
มิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไปตามขอกําหนด
หรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัโดยท่ัวไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองการตรวจทดสอบจากหนวย
ตรวจสอบตามขอ 6 พรอมใหพนกังานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบได (ขอ 8)

 ในกรณท่ีีเปนทอบรรจุกาซใชแลวตอง
ผานการตรวจทดสอบสภาพตามแบบ วิธกีาร และ
ระยะเวลาตามท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การใช และการซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทน
ความดันหรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกันโดย
ท่ัวไป โดยตองมีเอกสารรับรองการตรวจทดสอบ
จากหนวยตรวจสอบตามขอ 6 พรอมใหพนกังาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบได (ขอ 9)

Manifold) ตองไดรับการออกแบบ ใชวัสดุ สราง
ติดต้ังอุปกรณอํานวยความปลอดภัย เคร่ืองวัด
และการตรวจทดสอบสภาพของราวอัดตามหลัก
วิศวกรรม หรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัโดย
ท่ัวไป โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผูไดรับ
อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พรอมให
พนกังานเจาหนาท่ีตรวจสอบได (ขอ 11)

 วัสดุใชทําราวอัด (Manifold) เคร่ืองวัด
อุปกรณ และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตอง
เปนชนดิท่ีใชกบักาซท่ีใชบรรจโุดยเฉพาะเทานัน้
(ขอ 12)

 ระบบบรรจกุาซ (Filling System) ตอง
มีอุปกรณอํานวยความปลอดภัย และเคร่ืองวัด
อยางนอย ดังนี้ (ขอ 13)

 ล้ินนิรภัย (Safety Valve)
 Low Temperature Switch (สําหรับ

Cryogenic Liquid)
 ปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop

Button)
 สวิตชควบคุมความดัน (Pressure

Switch)
 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
 ล้ินปดเปด (Stop Valve)
โดยการติดต้ังใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากลท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
 ราวบรรจกุาซตองไดรับการตรวจสอบ

สภาพการทํางานของอุปกรณตามระยะเวลาดังนี้
(ขอ 14)

 ล้ินนิรภัย (Safety Valve) : ทุก 3 ป
 Low Temperature Switch : ทุก 1 ป

หรือตามท่ีผูผลิตแนะนํา
 ปุมหยุดฉุกเฉิน : ทุก 1 ป
 สวิตชควบคุมความดัน : ทุก 1 ป หรือ

ตามท่ีผูผลิตแนะนํา

 การนําภาชนะบรรจุกาซใชแลวจาก
ตางประเทศเขามาใช เกบ็ บรรจ ุและขนสงกาซ
ในโรงงาน ตองมีเอกสารแสดงวาภาชนะบรรจุ
กาซนัน้ไดรับการออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง
ติดต้ังอุปกรณอํานวยความปลอดภัยและทดสอบ
ตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัโดยท่ัวไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองจากหนวยตรวจสอบท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบพรอมใหพนกังาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบได (ขอ 10)

ลักษณะของระบบบรรจุกาซ (Filling
System)

 ราวบรรจุกาซหรือราวอัดกาซ (Filling
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 เกจวัดความดัน : ทุก 1 ป หรือตามท่ี
ผูผลิตแนะนํา

 สวิตชควบคุมความดันและเกจวัด
ความดันตองไดรับการสอบเทียบความเท่ียงตรง
อยางนอยปละ 1 คร้ัง (ขอ 15)

ลิน้ภาชนะบรรจุกาซและขอตอ
 ล้ินภาชนะบรรจกุาซ (Cylinder Valve)

ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ล้ิ นภาชนะบรรจุก าซ ในกรณี ท่ี มาตรฐาน

ขอกําหนดของ CGA เปนตน (ขอ 17)
 ขอตอล้ินภาชนะบรรจกุาซท่ีใชในการ

แพทย (Valve Connections) ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอตอล้ินภาชนะ
บรรจุกาซท่ีใชในทางการแพทย (ขอ 18)

 ล้ินของภาชนะบรรจุกาซและขอตอ
ของภาชนะบรรจกุาซพเิศษและกาซผสมท่ีนาํเขา
หรือสงออกตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากลท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป (ขอ 19)
สแีละสญัลกัษณ และเครือ่งหมายของ

ภาชนะบรรจุกาซ
 ทอบรรจุกาซท่ีนํามาใชในการบรรจุ

กาซท่ี ใชในทางอุตสาหกรรม ตองทําสีและ
สัญลักษณใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมสีและสัญลักษณสําหรับภาชนะ
บรรจุกาซท่ีใชในทางอุตสาหกรรม (ขอ 20)

 ทอบรรจุกาซท่ีนํามาใชในการบรรจุ
กาซท่ีใชในทางการแพทยตองทําสแีละสญัลักษณ
ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สีและสัญลักษณ สําหรับภาชนะบรรจุกาซท่ีใช
ในทางการแพทย (ขอ 21)

 ทอบรรจุกาซ ตองมีเคร่ืองหมายดังนี้
(ขอ 22)

 ชือ่กาซท่ีบรรจเุปนภาษาไทยและสตูร
เคมีของกาซ โดยใชอักษรสีขาวท่ีตัวทอ

 ขนาดสงูไมตํ่ากวา 1 ใน 8 ของเสนผา
ศูนยกลางของทอบรรจกุาซ

 ถังเก็บกาซตองมีเคร่ืองหมายติดอยูท่ี
ถงัเกบ็กาซดังนี ้(ขอ 23)

 ชือ่กาซท่ีบรรจเุปนภาษาไทยและสตูร
เคมีของกาซท่ีบรรจุ โดยใชอักษรสีดํา

 ขอความคําเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ความเปนอันตรายของกาซท่ีใชบรรจุ

 สี สัญลักษณ และเคร่ืองหมายของ
ภาชนะ บรรจุกาซพิเศษ หรือกาซผสม ท่ีนําเขา
หรือสงออกตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากลท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป

การขนสงทอบรรจุกาซ
 การขนสงทอบรรจกุาซบนรถขนสงทอ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว
ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน ขอกําหนด
ของ CGA, BS, DIN, JIS เปนตน (ขอ 16)

 ขอตอล้ินภาชนะบรรจุกาซ (Valve
Connections) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อ ุตสาหกรรมขอตอล้ินภาชนะบรรจกุาซ ในกรณี
ท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยงัมิไดมีการ
กําหนดไว ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน
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บรรจุกาซตองขนสงในลักษณะท่ีทอ บรรจุกาซ
วางอยูในแนวต้ัง (Vertical) และตองมีสายรัด
ทอบรรจุกาซ หรือวิธีการอยางอ่ืนเพือ่ยึดใหทอ
บรรจกุาซวางอยูในแนวต้ังไดอยางม่ันคงแข็งแรง
ในระหวางขนสงทอบรรจุกาซ (ขอ 25)

 การนําทอบรรจุกาซลงจากรถขนสงสู
พืน้ตองจดัใหมีวิธกีารนาํทอบรรจกุาซลงจากรถ
ขนสงทอบรรจุกาซอยางปลอดภัย หามมิใหนํา
ลงสูพืน้ในลักษณะตกกระแทก

 ภายใตบังคับขอ 25 และขอ 26 การ
ขนสงทอบรรจุกาซไวไฟตองจัดใหมีอุปกรณ
ดับเพลิงเพือ่ใชดับเพลิงท่ีอาจเกดิข้ึนในระหวาง
การขนสงไดอยางเพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  (ขอ 27)

หนวยตรวจสอบ
 การตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซตาม

ประกาศฉบับนีต้องกระทําโดยหนวยตรวจสอบ
ท่ีไดรับการรับรองใหเปนหองปฏิบติัการทดสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวย
ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของหอง
ปฏิบติัการทดสอบหรือท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบ (ขอ 28)

คณะกรรมการกาซอตุสาหกรรม
 ใหมีคณะกรรมการกาซอุตสาหกรรม

คณะหนึ่ ง ประกอบดวย อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรม
การคาภายใน ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนสาํนกั
นโยบายและแผนพลังงาน ผูแทนสาํนกังานคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา ผูแทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพ ผูแทนกลุม

อุตสาหกรรมกาซ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย และผูแทนสมาคมกาซอุตสาหกรรมสยาม
ซึง่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงต้ัง
เปนกรรมการและผูอํานวยการสาํนกัเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
กรรมการและเลขานกุาร และผูเชีย่วชาญเฉพาะ
ดานมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สํานัก
เทคโนโลยคีวามปลอดภยั กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (ขอ 29)

 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี
ดังตอไปนี ้(ขอ 30)

 ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมในการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับแกไขเพ่ิมเติมหรอืเปลีย่นแปลง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกาซ
อุตสาหกรรมท่ียงัไมมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ ความเจริญรุดหนาทางเทคโนโลยี
ในปจจุบัน

 ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการดําเนินการใหมีการจัดต้ัง
หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ

 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจกุาซ ซึง่
ปจจุบันมีหนวยตรวจสอบของเอกชนอยูไมเกิน
10 แหง ซึ่งมีปริมาณไมเพียงพอกับทอบรรจุ
กาซซึ่งมีกระจายอยูทุกภูมิภาคท่ัวประเทศมาก
กวา 1ลานทอ

 เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการแกไขปญหาการ

ทําลายทอบรรจกุาซท่ีไมผานการตรวจสอบจาก
หนวยตรวจสอบ

 ใหคําแนะนาํแกพนกังานเจาหนาท่ีท่ีม ี
หนาท่ีกาํกบัดูแลความปลอดภัยโรงงานท่ีมีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับกาซอุตสาหกรรม

 เพื่อดําเนินการใหมีการบัญญัติเปน
กฎหมายเรือ่งการทาํลายทอทีไ่มผานการตรวจสอบ
จากหนวยตรวจสอบซึง่ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม การใช และการซอมบํารุงภาชนะ
บรรจุกาซทนความดัน ระบุไวใหมีการทําลาย
ทอบรรจุกาซท่ีไมผานการตรวจสอบ โดยใหนํา
ไปทําลายทอโดยตัดเปนอยางนอย 2 สวน เพื่อ
เปนการรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับนี้เม่ือมีผลบังคับใช

 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว ให
เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

 การประชุมของคณะกรรมการ ตองมี
กรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวน
กรรมการท้ังหมดจงึจะเปนองคประชมุ ถาประธาน
กรรมการไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานในท่ี
ประชุม (ขอ 31)

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือ
เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนั
ใหประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ข้ึนอีกเสยีง
หนึ่งเปนเสียงชีข้าด

กรรมการผูใดมีสวนไดเสยีเปนการสวนตัว
ในเร่ืองใด กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสยีงลง
คะแนนในเร่ืองนั้น (ขอ 32)

 ใหคณะกรรมการมี อํานาจแต งต้ั ง
อนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึง่อยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด

ใหคณะกรรมการกาํหนดองคประชมุและ
วิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม (ขอ 33)

 ในการปฏิบติัหนาท่ี ใหคณะกรรมการ
หรือคณะอนกุรรมการท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
มีอํานาจออกคําสัง่เปนหนงัสอืเรียกบคุคลใดมา
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบ (ขอ 34)

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบับนี้
มผีลใชบังคบัเมือ่พนกําหนดหนึง่รอยแปดสบิ
วนันบัแตวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปน
ตนไป (ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วนัที่
25 มกราคม 2549)


