เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๙ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็ว
ไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้ดําเนินการตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕”

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๙ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิกพระราชกฤษฎี กากํ าหนดให้ผลิ ต ภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมทิ น เนอร์ สํ าหรั บ
สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลสต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๒๐ – ๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๙ ก
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากได้ มี การปรั บปรุ งมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมทิ นเนอร์ สํ าหรั บ สี พ่ นแห้ ง เร็ วไนโตรเซลลู โ ลสโดยประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๓๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส ลงวันที่ ๒๑
มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ มี การดํ าเนิ นการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของตั วแทนของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยหรื อ
ผู้มีประโยชน์ เกี่ยวข้ องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
สมควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สําหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และตราพระราชกฤษฎี กานี้ ขึ้ นใช้ บั งคั บแทน เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมทิ นเนอร์ สํ าหรั บสี พ่ นแห้ งเร็ วไนโตรเซลลู โ ลสที่ ได้ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ จึ งจํ าเป็ น
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

