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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“กาซ” (GAS) หมายถึง กาซทุกชนิด ยกเวนกาซอะเซทิลีนที่ละลายในอะซีโทน และกาซ
ปโตรเลียมเหลว
“กาซความดัน” (Compressed Gas) หมายถึง กาซในภาชนะบรรจุ ภายใตความดันที่อุณหภูมิ
๒๐oC มีสภาพเปนกาซทั้งหมด หรือเรียกวา “กาซถาวร” (Permanent Gas)
“กาซเหลว” (Liquefied Gas) หมายถึง กาซในภาชนะบรรจุ ภายใตความดันที่อุณหภูมิ ๒๐oC
มีสภาพเปนของเหลวบางสวน
“กาซเหลวเย็นยิ่งยวด” (Cryogenic Liquid) หมายถึง กาซเหลวในภาชนะบรรจุ ภายใตความดัน
ซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิต่ํากวา -๑๕๐ oC
“กาซผสม” หมายถึง กาซตั้งแตสองชนิดขึ้นไปผสมรวมกัน
“กาซไวไฟ” หมายถึง กาซที่สามารถติดไฟไดดีที่อุณหภูมิ ๒๐oC ที่ความดัน ๑๐๑.๓ KPa
“กาซพิษ” หมายถึง กาซที่เปนอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย
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“กาซกัดกรอน” หมายถึง กาซที่มีคุณสมบัติในการกัดกรอนโลหะ
“กาซออกซิไดซ” หมายถึง กาซที่ทําปฏิกิริยาแลวใหออกซิเจน หรือสารประกอบของออกซิเจน
“ภาชนะบรรจุกาซ” หมายถึง ทอบรรจุกาซ ถังบรรจุกาซ ถังเก็บกาซเหลว ถังเก็บกาซเหลวที่เย็น
ยิ่งยวด ถังขนสงกาซ ทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนบนรถ และทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนรวมกันบนฐาน
“ทอบรรจุกาซ” หรืออาจเรียกวา “ทอ” หมายถึง ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบมี หรือไมมี
ตะเข็บแนวเชื่อม สําหรับใชบรรจุกาซความดัน
“ถังเก็บกาซ” หมายถึง ภาชนะที่ใชบรรจุกาซที่ติดตั้งอยูกับที่ในโรงงานผลิต บรรจุหรือใชกาซ
“สถานที่บรรจุกาซ” หมายถึง สถานที่ที่มีพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซ
“ราวบรรจุ” หรือ “ราวอัดกาซ” หมายถึง ทอกาซที่ตอกันเปนราว (Manifold) สําหรับบรรจุ
หรืออัดกาซจากภาชนะบรรจุกาซลงในทอบรรจุกาซ
“ทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนบนรถ” (Tube Trailer) หมายถึง ทอบรรจุกาซชนิดที่ตรึงแนน
ติดกับยานพาหนะ เพื่อใชบรรจุและขนสงกาซความดัน
“ถังเก็บกาซเหลวที่เย็นยิ่งยวด” (Cryogenic Liquid Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุกาซ ที่ใชเก็บ
และจายกาซเหลวที่เย็นยิ่งยวด (Cryogenic Liquid) ในสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิต่ํากวา ๑๕๐ oC
“ถังเก็บกาซเหลว” (Liquefied Gas Tank) หมายถึง ภาชนะบรรจุกาซที่ใชเก็บกาซในสถานะ
เปนของเหลว ภายใตความดัน
“ภาชนะบรรจุกาซครั้งเดียว” (Non refillable Cylinder) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบและสราง
ใหบรรจุกาซครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และหามนํามาบรรจุกาซซ้ํา
“ภาชนะบรรจุกาซชนิดเคลื่อนยายได” (Portable Liquid Container) หมายถึง ภาชนะบรรจุ
กาซเหลวชนิดเคลื่อนยายได ซึ่งสามารถใชสําหรับบรรจุกาซเหลว หรือกาซเหลวเย็นยิ่งยวด
“ชุดทอบรรจุกาซชนิดตรึงแนนรวมกันบนฐาน” (Cylinder Pack) หมายถึง ชุดทอบรรจุกาซ
หลายทอที่ตรึงแนนรวมกันอยูบนฐานเดียวกัน ใชบรรจุกาซความดัน
“อุปกรณอํานวยความปลอดภัย” (Safety Devices) หมายถึง อุปกรณนิรภัยที่ติดตั้งที่ภาชนะ
บรรจุกาซ ราวอัดกาซ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เชน ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ฝาครอบปะทุ
(Bursting Disc) เปนตน
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หมวด ๒
ลักษณะอาคารที่ใชบรรจุกาซ
ขอ ๒ อาคารที่ใชบรรจุกาซลงในทอบรรจุกาซตองเปนอาคารชั้นเดียว ทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ
ขอ ๓ พื้นตองแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นตองทําดวยวัสดุชนิดที่ทําใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสี
ไดยาก
ขอ ๔ ระดับพื้นของสถานที่บรรจุกาซ ตองยกสูงกวาพื้นภายนอกอยางนอย ๘๐ เซนติเมตร
ใตพื้นตองเปดโลงทุกดานเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก และหามเก็บสิ่งใด ๆ ไวใตพื้นนั้น
ขอ ๕ อาคารที่มีการบรรจุหรือจัดเก็บกาซไวไฟ ระบบไฟฟาในอาคารตองเปนชนิดปองกัน
การเกิดประกายไฟ (Explosion Proof) หรือระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับชนิดของกาซ
หมวด ๓
ลักษณะของภาชนะบรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซ
ขอ ๖ ภาชนะบรรจุกาซใหมที่นํามาใชเพื่อการเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ ในโรงงานผลิต
หรือบรรจุกาซ ตองเปน ภาชนะบรรจุที่ไดรับการออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง ติดตั้งอุปกรณ
อํานวยความปลอดภัย และทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยภาชนะบรรจุกาซ
ในกรณีที่ ม าตรฐานผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมยัง มิไดมีการกําหนดไว ให เปน ไปตามขอกํา หนดหรื อ
มาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยตองมีเอกสารรับรองการออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง
ติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย และทดสอบจากหนวยตรวจสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ขอ ๗ ในกรณีที่เปน ทอบรรจุกาซใหม ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ภาชนะบรรจุทนความดันแบบไมมีตะเข็บ หรือขอกําหนด หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
โดยตองมีเอกสารรับรองตามขอ ๖ พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
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ขอ ๘ ในกรณีที่เปนภาชนะบรรจุใชแลว กอนการนํามาใชเพื่อการเก็บ บรรจุ และขนสงกาซ
ในโรงงานผลิตหรือบรรจุกาซ ตองผานการตรวจทดสอบสภาพตามแบบ วิธีการ และระยะเวลา ตามที่
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมกํ า หนด ในกรณี ที่ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมยั ง มิ ไ ด มี
การกําหนดไวใหเปนไปตามขอกําหนด หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยตองมีเอกสาร
รับรองการตรวจทดสอบจากหนวยตรวจสอบตามขอ ๖ พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ขอ ๙ ในกรณีที่เปนทอบรรจุกาซใชแลว ตองผานการตรวจทดสอบสภาพตามแบบ วิธีการ
และระยะเวลา ตามที่ม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการใช และการซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซ
ทนความดันหรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยตองมีเอกสารรับรองการตรวจทดสอบ
จากหนวยตรวจสอบตามขอ ๖ พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ขอ ๑๐ การนําภาชนะบรรจุกาซใชแลวจากตางประเทศเขามาใช เก็บ บรรจุ และขนสงกาซ
ในโรงงานตองมีเอกสารแสดงวาภาชนะบรรจุกาซนั้นไดรับการออกแบบ ใชวัสดุ คํานวณ สราง ติดตั้ง
อุปกรณอํานวยความปลอดภัย และทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยตองมีเอกสาร
รับรองจากหนวยตรวจสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
หมวด ๔
ลักษณะของระบบบรรจุกาซ (Filling System)
ขอ ๑๑ ราวบรรจุกาซ หรือราวอัดกาซ (Filling Manifold) ตองไดรับการออกแบบ ใชวัสดุ
สราง ติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย เครื่องวัด และการตรวจทดสอบสภาพของราวอัดตามหลักวิศวกรรม
หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยมีเอกสารรับรองจากวิศวกรผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม พรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ขอ ๑๒ วัสดุที่ใชทําราวอัด (Manifold) เครื่องวัด อุปกรณ และอุปกรณอํานวยความปลอดภัย
ตองเปนชนิดที่ใชกับกาซที่ใชบรรจุโดยเฉพาะเทานั้น
ขอ ๑๓ ระบบบรรจุกาซ (Filling System) ตองมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัย และเครื่องวัด
อยางนอย ดังนี้
๑๓.๑ ลิ้นนิรภัย (Safety Valve)
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๑๓.๒ Low Temperature Switch (สําหรับ Cryogenic Liquid)
๑๓.๓ ปุมหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop Button)
๑๓.๔ สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Switch)
๑๓.๕ เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
๑๓.๖ ลิ้นปดเปด (Stop Valve)
โดยการติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ขอ ๑๔ ราวบรรจุกาซตองไดรับการตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณตามระยะเวลา ดังนี้
๑๔.๑ ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) :
ทุก ๓ ป
๑๔.๒ Low Temperature Switch :
ทุก ๑ ป หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา
๑๔.๓ ปุมหยุดฉุกเฉิน
:
ทุก ๑ ป
๑๔.๔ สวิตชควบคุมความดัน
:
ทุก ๑ ป หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา
๑๔.๕ เกจวัดความดัน
:
ทุก ๑ ป หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา
ขอ ๑๕ สวิตชควบคุมความดัน และเกจวัดความดัน ตองไดรับการสอบเทียบความเที่ยงตรง
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
หมวด ๕
ลิ้นภาชนะบรรจุกาซ และขอตอ
ขอ ๑๖ ลิ้นภาชนะบรรจุ ก าซ (Cylinder Valve) ต องเป นไปตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรมลิ้นภาชนะบรรจุกาซ ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว
ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน ขอกําหนดของ CGA, BS, DIN, JIS เปนตน
ขอ ๑๗ ขอตอลิ้ นภาชนะบรรจุ กาซ (Valve Connections) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมขอตอลิ้นภาชนะบรรจุกาซ ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังมิไดมีการกําหนดไว
ใหเปนไปตามขอกําหนดสากล เชน ขอกําหนดของ CGA เปนตน
ขอ ๑๘ ขอตอลิ้นภาชนะบรรจุกาซที่ใชในการแพทย (Valve Connections) ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอตอลิ้นภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย
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ขอ ๑๙ ลิ้นของภาชนะบรรจุกาซและขอตอของภาชนะบรรจุกาซพิเศษ และกาซผสม ที่นําเขา
หรือสงออกตางประเทศ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
หมวด ๖
สีและสัญลักษณ และเครื่องหมายของภาชนะบรรจุกาซ
ขอ ๒๐ ทอบรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซที่ใชในทางอุตสาหกรรม ตองทําสีและสัญลักษณ
ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีและสัญลักษณ สําหรับภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางอุตสาหกรรม
ขอ ๒๑ ทอบรรจุกาซที่นํามาใชในการบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย ตองทําสีและสัญลักษณ
ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีและสัญลักษณ สําหรับภาชนะบรรจุกาซที่ใชในทางการแพทย
ขอ ๒๒ ทอบรรจุกาซ ตองมีเครื่องหมายดังนี้
๒๒.๑ ชื่อกาซที่บรรจุเปนภาษาไทย และสูตรเคมีของกาซ โดยใชอักษรสีขาวที่ตัวทอ
๒๒.๒ ขนาดสูงไมต่ํากวา ๑ ใน ๘ ของเสนผาศูนยกลางของทอบรรจุกาซ
ขอ ๒๓ ถังเก็บกาซ ตองมีเครื่องหมายติดอยูที่ถังเก็บกาซดังนี้
๒๓.๑ ชื่อกาซที่บรรจุเปนภาษาไทย และสูตรเคมีของกาซที่บรรจุ โดยใชอักษรสีดํา
๒๓.๒ ขอความคําเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติความเปนอันตรายของกาซที่ใชบรรจุ
ขอ ๒๔ สี สัญลักษณ และเครื่องหมายของภาชนะบรรจุกาซพิเศษ หรือกาซผสม ที่นําเขา
หรือสงออกตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
หมวด ๗
การขนสงทอบรรจุกาซ
ขอ ๒๕ การขนสงทอบรรจุกาซบนรถขนสงทอบรรจุกาซตองขนสงในลักษณะที่ทอบรรจุกาซ
วางอยูในแนวตั้ง (Vertical) และตองมีสายรัดทอบรรจุกาซหรือวิธีการอยางอื่นเพื่อยึดใหทอบรรจุกาซ
วางอยูในแนวตั้งไดอยางมั่นคงแข็งแรงในระหวางขนสงทอบรรจุกาซ
ขอ ๒๖ การนําทอบรรจุกาซลงจากรถขนสงสูพื้นตองจัดใหมีวิธีการนําทอบรรจุกาซลงจากรถขนสง
ทอบรรจุกาซอยางปลอดภัย หามมิใหนําลงสูพื้นในลักษณะตกกระแทก
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ขอ ๒๗ ภายใตบังคับขอ ๒๕ และขอ ๒๖ การขนสงทอบรรจุกาซไวไฟตองจัดใหมีอุปกรณ
ดับเพลิงเพื่อใชดับเพลิงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสงไดอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
หนวยตรวจสอบ
ขอ ๒๘ การตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ตามประกาศฉบับนี้ตองกระทําโดยหนวยตรวจสอบ
ที่ไดรับการรับรองใหเปนหองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยขอกําหนด
ทั่วไปวาดว ยความสามารถของหองปฏิบัติก ารทดสอบ หรื อที่ก รมโรงงานอุตสาหกรรมเห็ น ชอบ
ใหเปนหนวยตรวจสอบ
หมวด ๙
คณะกรรมการกาซอุตสาหกรรม
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการกาซอุตสาหกรรม คณะหนึ่งประกอบดวย อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนสํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมกาซ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทน
สมาคมกาซอุตสาหกรรมสยาม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตั้งเปนกรรมการ และผูอํานวยการ
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกาซ
อุตสาหกรรมที่ยังไมมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ความเจริญรุดหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
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๓๐.๒ ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดําเนินการ
ใหมีการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ
๓๐.๓ เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการแกไขปญหา
การขาดแคลนหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ ซึ่งปจจุบันมีหนวยตรวจสอบของเอกชนอยูไมเกิน ๑๐ แหง
ซึ่งมีปริมาณไมเพียงพอกับทอบรรจุกาซ ซึ่งมีกระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกวา ๑ ลานทอ
๓๐.๔ เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการแกไขปญหา
การทําลายทอบรรจุกาซที่ไมผานการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
๓๐.๕ ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ที่มีหนาที่กํากับดูแลความปลอดภัยโรงงาน
ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับกาซอุตสาหกรรม
๓๐.๖ เพื่อดําเนิน การใหมีการบัญญัติเปน กฎหมายเรื่องการทําลายทอที่ไมผาน
การตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การใช และการซอมบํารุง
ภาชนะบรรจุกาซ ทนความดัน ระบุไวใหมีการทําลายทอบรรจุกาซที่ไมผานการตรวจสอบ โดยใหนําไปทําลายทอ
โดยตัดเปนอยางนอย ๒ สวน เพื่อเปนการรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับใช
๓๐.๗ ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่กําหนดไว ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอ ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๓๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม
ขอ ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบ
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ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

