เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ
ตองเปนไปตามมาตรฐาน และไดดําเนินการตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกั บการจํากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใ หใชบั งคับเมื่อพ นกําหนดหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแตวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมก อ กน้ํ า
สําหรับเครื่องสุขภัณฑตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑตองเปนไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๒๐๖๗ - ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรมก อกน้ํ าสํ าหรั บเครื่ องสุ ขภั ณฑ เฉพาะด านสิ่ งแวดล อม : การประหยั ดน้ํ า
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของตัวแทนของกลุม
ผู มี ส ว นได เ สี ย หรื อ ผู มี ป ระโยชน เ กี่ ย วข อ งครบถ ว นตามความในมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรม (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว สมควรยกเลิ ก พระราชกฤษฎีก ากํา หนดให
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมก อกน้ํา สํา หรับ เครื่อ งสุ ข ภัณ ฑต องเปน ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตราพระราชกฤษฎีก านี้ขึ้นใชบังคับแทน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรมกอกน้ํา
สําหรับเครื่องสุขภัณฑที่ไดปรับปรุงใหม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

