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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน
สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกลตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เป น การสมควรปรับ ปรุ งการกํา หนดใหผ ลิต ภัณ ฑอุ ตสาหกรรมเหล็ก กล าคาร บอน
ทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกลตองเปนไปตามมาตรฐาน และไดดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น ไว
ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เหล็ กกล าคาร บอนทรงแบนรี ดร อน สํ าหรั บงานโครงสร างเครื่ องจั กรกลต องเป น ไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ใ หใ ช บัง คับ เมื่อ พน กํา หนดหนึ่ งร อยแปดสิบ วัน นั บแตวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอน
รีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกลตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก กล า คาร บ อนทรงแบนรี ด ร อ น สํ า หรั บ งาน
โครงสรางเครื่องจักรกลตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๕๐๑ - ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ ๔๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอน
รีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล และกําหนด
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก กล า คาร บ อนทรงแบนรี ด ร อ น สํ า หรั บ งานโครงสร า ง
เครื่องจักรกล ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงาน
โครงสรางเครื่องจักรกลโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล
และกําหนดมาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรมเหล็ก กลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสราง
เครื่องจักรกล ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของตัวแทน
ของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของครบถวนตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อุต สาหกรรม (ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว สมควรยกเลิก พระราชกฤษฎี ก ากํา หนดใหผ ลิต ภัณ ฑ
อุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสราง
เครื่องจักรกลตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นใชบังคับแทน เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสราง
เครื่องจักรกลที่ไดปรับปรุงใหม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

