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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือ
สําหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือ สําหรับจุดประสงค์
ทั่ วไปทางไฟฟ้ า : เส้ น และแท่ งต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน และได้ ดํ าเนิ น การตามความในมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกั บการจํ ากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดง
และทองแดงเจือสําหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น
และแท่ งต้ องเป็ น ไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๐๘ - ๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ฉบั บที่ ๔๒๘๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงสําหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้น
และแท่ง และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงค์ทั่วไป
ทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดง
และทองแดงเจือสําหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง จําเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัยในระบบจ่ายไฟฟ้า และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิ จของประเทศ ในการนี้ ได้ มี ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบั บที่ ๔๒๘๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่ อ ง ยกเลิ กมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมทองแดงสํ า หรั บ จุ ดประสงค์ ท างไฟฟ้ า : เส้ น และแท่ ง และกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณฑ์ อุ ต สาหกรรมทองแดงและทองแดงเจื อ สํ า หรั บ จุ ดประสงค์ ทั่ ว ไปทางไฟฟ้ า : เส้ น และแท่ ง
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ดําเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หรื อผู้ มี ประโยชน์ เกี่ ยวข้ องครบถ้ วนตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบัญญั ติ มาตรฐานผลิตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
สมควรกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือ สําหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และ
แท่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

