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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับ
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยู
อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกันตองเปนไปตามมาตรฐาน และไดดําเนินการตามความใน
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เตาเสี ยบและเตารับ สําหรับ ใชใ นที่อยูอาศัยและงานทั่ว ไปที่มีจุ ดประสงคคล ายกัน ต องเปน ไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไป
ที่มีจุดประสงคคลายกันตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๖๖ – ๒๕๔๙ ตามประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ ๓๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและ
เต า รั บ สํ า หรั บ ใช ใ นที่ อ ยู อ าศั ย และงานทั่ ว ไปที่ มี จุ ด ประสงค ค ล า ยกั น และกํ า หนดมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรมเตา เสี ยบและเต ารั บสํ าหรับ ใช ใ นที่อ ยูอ าศัย และงานทั่ว ไปที่มี จุด ประสงค
คลายกัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน ๒๕๐ โวลต ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๔๘๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แกไขมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรมเตา เสี ยบและเต ารั บสํ าหรับ ใช ใ นที่อ ยูอ าศัย และงานทั่ว ไปที่มี จุด ประสงค
คลายกั น : เต าเสียบและเตารับ ที่มีแ รงดัน ไฟฟาที่กํ าหนดไมเกิน ๒๕๐ โวลต (แกไ ขครั้ง ที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากในป จจุ บั นมี การใช ผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกันในชีวิตประจําวัน
อยางแพรหลายจําเปนตองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเพื่อใหประชาชนไดใชสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนี้ ไดมีประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและ
งานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับ
ใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน
๒๕๐ โวลต ลงวันที่ ๑๗ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม
ฉบับที่ ๓๔๘๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง แกไ ขมาตรฐานผลิตภัณฑอุต สาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มี
จุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน ๒๕๐ โวลต (แกไขครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของตัวแทนของกลุม ผูม สี ว นไดเสีย
หรื อผู มี ประโยชน เกี่ ย วข องครบถ ว นตามความในมาตรา ๑๘ แห งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘ แล ว สมควรกําหนดใหผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศั ย
และงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกันตองเปนไปตามมาตรฐาน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

