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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เ ป็นการสมควรปรับ ปรุงการกํา หนดให้ผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรมปูน ซีเมนต์ปอร์ ต แลนด์
ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน และได้ ดํ าเนิ น การตามความในมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๕
เล่ม ๑ - ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๒๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดคุณภาพ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบั ญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๕
เล่ม ๑ - ๒๕๔๗ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๒๘๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบับ ที่ ๔๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วน
ตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว สมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมปู นซี เ มนต์ ป อร์ ตแลนด์ต้ อ งเป็น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นใช้บังคับแทน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เล่ม ๑ ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

