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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานยนต
ตองเปนไปตามมาตรฐาน และไดดําเนินการตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
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อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น ไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ใ ห ใ ช บัง คับ เมื่ อ พน กํา หนดหกสิ บวั น นับ แต วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.
๒๓๕๐ - ๒๕๕๑ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๘๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ ๖
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๘๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนด
มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุตสาหกรรมรถจัก รยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต
ระดับที่ ๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของตัวแทนของ
กลุมผูมี สว นไดเสีย หรือผู มีประโยชน เกี่ย วของครบถว นตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญ 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
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และตราพระราชกฤษฎีกา
นี้ขึ้นใชบังคับแทน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตที่ไดปรับปรุงใหม
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

