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ความปลอดภัยในการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช และการขนสงกาซ ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรการคุม ครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานทีเ่ กีย่ วกับการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ. 2548
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

คํานิยาม
ความหมายของคํานิ ยามตามประกาศ
กระทรวงฉบับนี้ (ขอ 1)
 “กาซ” (GAS) หมายถึง กาซทุกชนิด
ยกเวนกาซอะเซทิลีนที่ละลายในอะซีโทน และ
กาซปโตรเลียมเหลว
 “กาซความดัน” (Compressed Gas)
หมายถึง กาซในภาชนะบรรจุภายใตความดันที่
อุณหภูมิ 20 ํ C มีสภาพเปนกาซทั้งหมด หรือ
เรียกวา “กาซถาวร” (Permanent Gas)

“กาซพิษ” หมายถึง กาซทีเ่ ปนอันตราย
ตอชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย
 “ก าซกั ด กร อ น” หมายถึ ง ก าซที่ มี
คุณสมบัติในการกัดกรอนโลหะ
 "กาซออกซิไดซ" หมายถึง กาซที่ทํา
ปฏิกริ ยิ าแลวใหออกซิเจนหรือสารประกอบของ
ออกซิเจน
 “ภาชนะบรรจุ ก า ซ” หมายถึ ง ท อ
บรรจุกา ซ ถังบรรจุกา ซ ถังเก็บกาซเหลว ถังเก็บ
กาซเหลวที่เย็นยิ่งยวด ถังขนสงกาซ ทอบรรจุ
กาซชนิดตรึงแนนบนรถ และทอบรรจุกา ซชนิด
ตรึงแนนรวมกันบนฐาน
 “ทอบรรจุกาซ” หรืออาจเรียกวา “ทอ”
หมายถึง ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบมีหรือไมมี
ตะเข็บแนวเชื่อม สําหรับใชบรรจุกาซความดัน
 “ถังเก็บกาซ” หมายถึง ภาชนะที่ใช
บรรจุกาซที่ติดตั้งอยูกับที่ในโรงงานผลิต บรรจุ
หรือใชกาซ
 “สถานทีบ
่ รรจุกา ซ” หมายถึง สถานที่
ที่มีพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซ
 “ราวบรรจุ” หรือ “ราวอัดกาซ” หมายถึง
ทอกาซทีต่ อ กันเปนราว (Manifold) สําหรับบรรจุ
หรืออัดกาซจากภาชนะบรรจุกา ซลงในทอบรรจุกา ซ
 “ทอบรรจุกา
 ซชนิดตรึงแนนบนรถ”
(Tube Trailer) หมายถึง ทอบรรจุกา ซชนิดทีต่ รึง
แนนติดกับยานพาหนะ เพื่อใชบรรจุและขนสง
กาซความดัน
 “ถั ง เก็ บ ก า ซเหลวที่ เ ย็ น ยิ่ ง ยวด”
(Cryogenic Liquid Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุ


“ก าซเหลว” (Liquefied Gas) หมายถึง
กาซในภาชนะบรรจุ ภายใตความดันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
20 ํ C มีสภาพเปนของเหลวบางสวน
 “กาซเหลวเย็นยิ่งยวด” (Cryogenic
Liquid) หมายถึง กาซเหลวในภาชนะบรรจุภายใต
ความดันซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิต่ํากวา -150 ํ C
 “กาซผสม” หมายถึง กาซตั้งแตสอง
ชนิดขึ้นไปผสมรวมกัน
 “กาซไวไฟ” หมายถึง กาซทีส
่ ามารถติด
ไฟไดดที อี่ ณ
ุ หภูมิ 20 ํ C ทีค่ วามดัน 101.3 KPa
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ก าซที่ ใช เก็ บและจ ายก าซเหลวที่ เย็ นยิ่ งยวด
(Cryogenic Liquid) ในสถานะเปนของเหลวที่
อุณหภูมิต่ํากวา -150 ํ C
 “ถังเก็บกาซเหลว” (Liquefied Gas
Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุกาซที่ใชเก็บกาซ
ในสถานะเปนของเหลวภายใตความดัน
 “ภาชนะบรรจุกาซครั้งเดียว” (Non
refillable Cylinder) หมายถึง ภาชนะทีอ่ อกแบบ
และสรางใหบรรจุกาซครั้ งแรกเพียงครั้ งเดียว
และหามนํามาบรรจุกาซซ้ํา
 “ภาชนะบรรจุกาซชนิดเคลื่อนยายได”
(Portable Liquid Container) หมายถึง ภาชนะ
บรรจุกา ซเหลวชนิดเคลือ่ นยายไดซงึ่ สามารถใช
สําหรับบรรจุกา ซเหลวหรือกาซเหลวเย็นยิง่ ยวด
 “ชุดทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนรวมกัน
บนฐาน” (Cylinder Pack) หมายถึง ชุดทอบรรจุ
กาซหลายทอทีต่ รึงแนนรวมกันอยูบ นฐานเดียวกัน
ใชบรรจุกาซความดัน
 “อุปกรณอาํ นวยความปลอดภัย” (Safety
Devices) หมายถึง อุปกรณนริ ภัยทีต่ ดิ ตัง้ ทีภ่ าชนะ
บรรจุกา ซ ราวอัดกาซ เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย
ในการทํางาน เชน ลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
ฝาครอบปะทุ (Bursting Disc) เปนตน
ลักษณะอาคารทีใ่ ชบรรจุกา ซ
 อาคารที่ ใช บ รรจุ ก าซลงในท อบรรจุ
กาซตองเปนอาคารชัน้ เดียว ทําดวยวัสดุทไี่ มตดิ
ไฟ (ขอ 2)
 พื้นตองแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นตอง
ทําดวยวัสดุชนิดทีท่ าํ ใหเกิดประกายไฟจากการ
เสียดสีไดยาก (ขอ 3)
 ระดั บ พื้ น ของสถานที่ บ รรจุ ก าซต อง
ยกสูงกวาพืน้ ภายนอกอยางนอย 80 เซนติเมตร
ใตพนื้ ตองเปดโลงทุกดานเพือ่ ใหอากาศถายเทได

การเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ ในโรงงานผลิต
หรือบรรจุกา ซ ตองเปนภาชนะบรรจุทไี่ ดรบั การ
ออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง ติดตั้งอุปกรณ
อํานวยความปลอดภัย และทดสอบใหเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวย
ภาชนะบรรจุกา ซ ในกรณีทมี่ าตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไป
ตามขอกําหนดหรือมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกัน
โดยทัว่ ไป โดยตองมีเอกสารรับรองการออกแบบ
ใชวสั ดุ คํานวณ สราง ติดตัง้ อุปกรณอาํ นวยความ

สะดวก และหามเก็บสิง่ ใดๆ ไวใตพนื้ นัน้ (ขอ 4)
 อาคารที่ มี การบรรจุ หรื อจัดเก็ บก าซ
ไวไฟ ระบบไฟฟาในอาคารตองเปนชนิดปองกัน
การเกิดประกายไฟ (Explosion Proof) หรือ
ระบบไฟฟาทีเ่ หมาะสมกับชนิดของกาซ (ขอ 5)
ลักษณะของภาชนะบรรจุกา ซทีน่ าํ มาใช
ในการบรรจุกา ซ
 ภาชนะบรรจุ ก าซใหม ที่ นํามาใช เพื่ อ

ปลอดภัย และทดสอบจากหนวยตรวจสอบทีก่ รม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบพรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได (ขอ 6)
 ในกรณีทเี่ ปนทอบรรจุกา
 ซใหมใหเปน
ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมภาชนะ
บรรจุทนความดันแบบไมมตี ะเข็บหรือขอกําหนด
หรือมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองตามขอ 6 พรอมใหพนักงาน
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ในกรณีทเี่ ปนทอบรรจุกา ซใชแลวตอง
ผานการตรวจทดสอบสภาพตามแบบ วิธกี าร และ
ระยะเวลาตามทีม่ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
การใช และการซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทน
ความดันหรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดย
ทัว่ ไป โดยตองมีเอกสารรับรองการตรวจทดสอบ
จากหนวยตรวจสอบตามขอ 6 พรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได (ขอ 9)


เจาหนาที่ตรวจสอบได (ขอ 7)
 ในกรณีทเี่ ปนภาชนะบรรจุใชแลว กอน
การนํามาใชเพื่อการเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ
ในโรงงานผลิตหรือบรรจุกา ซ ตองผานการตรวจ
ทดสอบสภาพตามแบบ วิธีการ และระยะเวลา
ตามทีม่ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกําหนด
ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยัง
มิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไปตามขอกําหนด
หรือมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองการตรวจทดสอบจากหนวย
ตรวจสอบตามขอ 6 พรอมใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบได (ขอ 8)

 การนําภาชนะบรรจุ ก าซใช แ ล วจาก
ตางประเทศเขามาใช เก็บ บรรจุ และขนสงกาซ
ในโรงงาน ตองมีเอกสารแสดงวาภาชนะบรรจุ
กาซนัน้ ไดรบั การออกแบบ ใชวสั ดุ คํานวณ สราง
ติดตัง้ อุปกรณอาํ นวยความปลอดภัยและทดสอบ
ตามมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป โดย
ตองมีเอกสารรับรองจากหนวยตรวจสอบทีก่ รม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบพรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได (ขอ 10)
ลักษณะของระบบบรรจุกาซ (Filling
System)
 ราวบรรจุกาซหรือราวอัดกาซ (Filling

Manifold) ตองไดรบั การออกแบบ ใชวสั ดุ สราง
ติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย เครื่องวัด
และการตรวจทดสอบสภาพของราวอัดตามหลัก
วิศวกรรม หรือมาตรฐานสากลทีย่ อมรับกันโดย
ทั่วไป โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผูไดรับ
อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พรอมให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได (ขอ 11)
 วัสดุใชทา
ํ ราวอัด (Manifold) เครือ่ งวัด
อุปกรณ และอุปกรณอาํ นวยความปลอดภัยตอง
เปนชนิดทีใ่ ชกบั กาซทีใ่ ชบรรจุโดยเฉพาะเทานัน้
(ขอ 12)
 ระบบบรรจุกา
 ซ (Filling System) ตอง
มีอุปกรณอํานวยความปลอดภัย และเครื่องวัด
อยางนอย ดังนี้ (ขอ 13)
 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
 Low Temperature Switch (สําหรับ
Cryogenic Liquid)
 ปุ มหยุ ดฉุ กเฉิ น (Emergency Stop
Button)
 สวิ ต ช ค วบคุ ม ความดั น (Pressure
Switch)
 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
 ลิ้นปดเปด (Stop Valve)
โดยการติดตั้ งใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
 ราวบรรจุกา
 ซตองไดรบั การตรวจสอบ
สภาพการทํางานของอุปกรณตามระยะเวลาดังนี้
(ขอ 14)
 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) : ทุก 3 ป
 Low Temperature Switch : ทุก 1 ป
หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา
 ปุมหยุดฉุกเฉิน : ทุก 1 ป
 สวิตชควบคุมความดัน : ทุก 1 ป หรือ
ตามที่ผูผลิตแนะนํา
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เกจวัดความดัน : ทุก 1 ป หรือตามที่
ผูผลิตแนะนํา
 สวิ ต ช ค วบคุ ม ความดั น และเกจวั ด
ความดันตองไดรบั การสอบเทียบความเทีย่ งตรง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง (ขอ 15)
ลิน้ ภาชนะบรรจุกา ซและขอตอ
 ลิน
้ ภาชนะบรรจุกา ซ (Cylinder Valve)
ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ลิ้ นภาชนะบรรจุ ก า ซ ในกรณี ที่ มาตรฐาน


ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว
ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน ขอกําหนด
ของ CGA, BS, DIN, JIS เปนตน (ขอ 16)
 ข อ ต อ ลิ้ น ภาชนะบรรจุ ก า ซ (Valve
Connections) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมขอตอลิน้ ภาชนะบรรจุกา ซ ในกรณี
ทีม่ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมยังมิไดมกี าร
กําหนดไว ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน

ขอกําหนดของ CGA เปนตน (ขอ 17)
 ขอตอลิน
้ ภาชนะบรรจุกาซทีใ่ ชในการ
แพทย (Valve Connections) ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมขอตอลิน้ ภาชนะ
บรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย (ขอ 18)
 ลิ้ น ของภาชนะบรรจุ ก า ซและข อ ต อ
ของภาชนะบรรจุกา ซพิเศษและกาซผสมทีน่ าํ เขา
หรือสงออกตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (ขอ 19)
สีและสัญลักษณ และเครือ่ งหมายของ
ภาชนะบรรจุกา ซ
 ท อบรรจุ ก าซที่ นํามาใช ในการบรรจุ
ก าซที่ ใช ในทางอุ ตสาหกรรม ต องทําสี และ
สัญลักษณใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุ ตสาหกรรมสีและสัญลั กษณสําหรั บภาชนะ
บรรจุกาซที่ใชในทางอุตสาหกรรม (ขอ 20)
 ท อบรรจุ ก าซที่ นํามาใช ในการบรรจุ
กาซทีใ่ ชในทางการแพทยตอ งทําสีและสัญลักษณ
ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
สีและสัญลักษณ สําหรับภาชนะบรรจุกาซที่ใช
ในทางการแพทย (ขอ 21)
 ทอบรรจุกาซ ตองมีเครื่องหมายดังนี้
(ขอ 22)
 ชือ
่ กาซทีบ่ รรจุเปนภาษาไทยและสูตร
เคมีของกาซ โดยใชอักษรสีขาวที่ตัวทอ
 ขนาดสูงไมตา
่ํ กวา 1 ใน 8 ของเสนผา
ศูนยกลางของทอบรรจุกา ซ
 ถังเก็บกาซตองมีเครื่องหมายติดอยูที่
ถังเก็บกาซดังนี้ (ขอ 23)
 ชือ
่ กาซทีบ่ รรจุเปนภาษาไทยและสูตร
เคมีของกาซที่บรรจุ โดยใชอักษรสีดํา
 ข อความคําเตื อนเกี่ ยวกั บ คุ ณสมบั ติ
ความเปนอันตรายของกาซที่ใชบรรจุ
 สี สั ญ ลั ก ษณ และเครื่ องหมายของ
ภาชนะ บรรจุกาซพิเศษ หรือกาซผสม ทีน่ ําเขา
หรือสงออกตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
การขนสงทอบรรจุกา ซ
 การขนสงทอบรรจุกา ซบนรถขนสงทอ
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บรรจุกาซตองขนสงในลักษณะที่ทอ บรรจุกาซ
วางอยูในแนวตั้ง (Vertical) และตองมีสายรัด
ทอบรรจุกาซ หรือวิธีการอยางอื่นเพือ่ ยึดใหทอ
บรรจุกา ซวางอยูใ นแนวตัง้ ไดอยางมัน่ คงแข็งแรง
ในระหวางขนสงทอบรรจุกาซ (ขอ 25)
 การนําทอบรรจุกาซลงจากรถขนสงสู
พืน้ ตองจัดใหมวี ธิ กี ารนําทอบรรจุกา ซลงจากรถ
ขนสงทอบรรจุกาซอยางปลอดภัย หามมิใหนํา
ลงสูพ นื้ ในลักษณะตกกระแทก
 ภายใตบังคับขอ 25 และขอ 26 การ
ขนส งท อบรรจุ ก าซไวไฟต องจั ดให มี อุ ปกรณ
ดับเพลิงเพือ่ ใชดบั เพลิงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวาง
การขนสงได อย างเพี ยงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ (ขอ 27)
หนวยตรวจสอบ
 การตรวจสอบภาชนะบรรจุ กาซตาม
ประกาศฉบับนีต้ องกระทําโดยหนวยตรวจสอบ
ทีไ่ ดรบั การรับรองใหเปนหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวย
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหอง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบหรือทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบใหเปนหนวยตรวจสอบ (ขอ 28)
คณะกรรมการกาซอุตสาหกรรม
 ใหมีคณะกรรมการกาซอุตสาหกรรม
คณะหนึ่ ง ประกอบด วย อธิ บดี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูแ ทนกรม
การคาภายใน ผูแ ทนกรมการแพทย ผูแ ทนสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน ผูแ ทนสํานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ผูแ ทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผูแ ทนกลุม

อุตสาหกรรมกาซ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย และผูแ ทนสมาคมกาซอุตสาหกรรมสยาม
ซึง่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตัง้
เปนกรรมการและผูอ าํ นวยการสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
กรรมการและเลขานุการ และผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ดานมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สํานัก
เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (ขอ 29)
 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ (ขอ 30)
 ใหความเห็นแกรฐ
ั มนตรีวา การกระทรวง
อุ ต สาหกรรมในการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับแกไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมเกี่ ยวกั บก าซ
อุตสาหกรรมทีย่ งั ไมมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ ความเจริญรุดหนาทางเทคโนโลยี
ในปจจุบัน
 ใหความเห็นแกรฐ
ั มนตรีวา การกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการดําเนินการใหมีการจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
 เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา ซ ซึง่
ปจจุบันมีหนวยตรวจสอบของเอกชนอยูไมเกิน
10 แหง ซึ่งมีปริมาณไมเพียงพอกับทอบรรจุ
กาซซึ่งมีกระจายอยูทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศมาก
กวา 1ลานทอ
 เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการแกไขปญหาการ

ทําลายทอบรรจุกา ซทีไ่ มผา นการตรวจสอบจาก
หนวยตรวจสอบ
 ใหคา
ํ แนะนําแกพนักงานเจาหนาทีท่ มี่ ี
หนาทีก่ าํ กับดูแลความปลอดภัยโรงงานทีม่ กี าร
ประกอบกิจการเกี่ยวกับกาซอุตสาหกรรม
 เพื่ อดําเนิ นการให มี ก ารบั ญญั ติ เป น
กฎหมายเรือ่ งการทําลายทอทีไ่ มผา นการตรวจสอบ
จากหนวยตรวจสอบซึง่ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม การใช และการซอมบํารุงภาชนะ
บรรจุกาซทนความดัน ระบุไวใหมีการทําลาย
ทอบรรจุกาซที่ไมผานการตรวจสอบ โดยใหนํา
ไปทําลายทอโดยตัดเปนอยางนอย 2 สวน เพื่อ
เปนการรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับใช
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว ให
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในที่
ประชุม (ขอ 31)
 การวิ นิจฉัย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุมให ถือ
เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชีข้ าด
กรรมการผูใ ดมีสว นไดเสียเปนการสวนตัว
ในเรือ่ งใด กรรมการผูน ั้นไมมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น (ขอ 32)
 ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
อนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึง่ อยางใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและ
วิ ธี ดําเนิ นงานของอนุ กรรมการได ตามความ
เหมาะสม (ขอ 33)
 ในการปฏิบต
ั หิ นาที่ ใหคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มีอาํ นาจออกคําสัง่ เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบ (ขอ 34)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้
มีผลใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยแปดสิบ
วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่
25 มกราคม 2549)
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