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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งการกํ าหนดให้ ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ที่ ใช้ เครื่ องยนต์
แบบจุด ระเบิ ด ด้ วยประกายไฟต้ องเป็ น ไปตามมาตรฐาน และได้ ดํ าเนิ น การตามความในมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (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
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ที่ ใ ช้
เครื่องยนต์เบนซินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ที่ ใช้ เครื่องยนต์ แ บบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยประกายไฟ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๔ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๕๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่ อง กําหนดมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมรถยนต์ที่ ใช้เครื่องยนต์ แ บบจุ ดระเบิ ด ด้ว ยประกายไฟ
เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากได้ มี การปรั บปรุ งมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมรถยนต์ ที่ ใช้ เ ครื่ องยนต์ เ บนซิ นโดยประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบั บที่ ๔๓๕๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทน
ของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยหรื อผู้ มี ป ระโยชน์ เกี่ ยวข้ องครบถ้ วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ ว สมควรยกเลิ กพระราชกฤษฎี กากํ าหนดให้ ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมรถยนต์ ที่ ใช้
เครื่องยนต์เบนซินต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และตราพระราชกฤษฎี กานี้ ขึ้นใช้ บั งคั บแทน เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ได้ปรับปรุงใหม่
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

