เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรกํ าหนดให้ ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมยางล้ อแบบสู บลมสํ าหรับรถยนต์ และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้มีการดําเนินการตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑”

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กํ าหนดหกสิบ วัน นั บ แต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๑๘ - ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ที่ ๔๗๘๓
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งควบคุ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมยางล้ อ แบบสู บ ลมสํ าหรับ รถยนต์ แ ละส่ วนพ่ วงให้ มี ม าตรฐานด้ านความปลอดภั ย
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๘๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบั บ ที่ ๕๐๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ได้มีการดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ครบถ้ วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว สมควร
กํ าหนดให้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมยางล้ อแบบสู บลมสํ าหรั บรถยนต์ และส่ วนพ่ วง ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

