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กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน
สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕62 และมำตรำ 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์อุต สำหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕58 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก ำหนดสองร้ อ ยเจ็ ด สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. ๑๙๙๙ - ๒๕๖๐ ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๗๖
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนำ และ
แผ่นบำง สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบน
รี ด ร้ อ น ส ำหรั บ งำนโครงสร้ ำ งรถยนต์ ลงวั น ที่ ๒๖ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๔๙๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่ อ ง แก้ ไ ขประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม
ฉบั บ ที่ ๕๐๗๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวั น ที่ ๒๖ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่ อ ง ยกเลิ ก มำตรฐำน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเหล็ ก กล้ ำ รี ด ร้ อ นแผ่ น ม้ ว น แผ่ น แถบ แผ่ น หนำ และแผ่ น บำง ส ำหรั บ
งำนโครงสร้ำงรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน สำหรับ
งำนโครงสร้ำงรถยนต์ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ โดยประกำศกระทรวง
อุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ ๕๐๗๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำรีดร้อน
แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนำ และแผ่นบำง สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๔๙๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขประกำศ
กระทรวงอุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ ๕๐๗๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงวั น ที่ ๒๖ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนำ และ
แผ่นบำง สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ และกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบน
รีดร้อน สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีกำรดำเนินกำร
จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วน
ตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควร
ปรับปรุงกำรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำรีดร้อน สำหรับงำนโครงสร้ำงรถยนต์ ต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำทรงแบนรีดร้อน สำหรับ
งำนโครงสร้ำงรถยนต์ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

