เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สีเทียนตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียนตองเปนไปตามมาตรฐาน
และไดดําเนิน การตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญั ติม าตรฐานผลิต ภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (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 “พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียน
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐”

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียนตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียนตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑๔๙-๒๕๔๘
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๘๗๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียน
ลงวั น ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียน (แกไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๔๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แกไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียน (แกไขครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมสี เที ยนโดยประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บที่ ๓๔๓๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่ อง แก ไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียน (แกไขครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดมีการดําเนินการ
รั บฟ ง ความคิ ด เห็ น ของตั ว แทนของกลุ มผู มี ส ว นได เสี ยหรื อผู มี ป ระโยชน เกี่ ย วข องครบถ ว นตามความ
ในมาตรา ๑๘ แห งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล ว สมควรยกเลิ ก
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียนตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นใชบังคับแทน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสีเทียนที่ไดปรับปรุงใหม
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

