รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
..................................
ผูม้ าประชุม
๑. นายธีระ วงศ์สมุทร
๒. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
๓. นายนิโรธ เจริญประกอบ
๔. นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
๕. นางอารีย์ โสมวดี
๖. นายวิมล จันทรโรทัย
๗. นายสรวิศ ธานีโต
๘. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
๙. นายบุญสืบ บุญญกนก
๑๐. นายสันติ บุญประคับ
๑๑.นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
๑๒. นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
๑๓.ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ําเฉลิม
๑๔.นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์
๑๕. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
๑๖.นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ
๑๗.นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
กรรมการ
แทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
กรรมการ
แทนเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อธิบดีกรมประมง
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรรมการ
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมการ
และแปรรูปผลิตผลเกษตร แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นิติกรชํานาญการพิเศษ แทนอธิบดีกรมศุลกากร
กรรมการ
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร
กรรมการ
ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กรรมการ
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรรมการและ
และอาหารแห่งชาติ
เลขานุการ
รองผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรรมการและ
และอาหารแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรรมการและ
และอาหาร มกอช.
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจ
๑. อธิบดีกรมการข้าว
๒. รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ที่กํากับดูแลสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

๒
๓. เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายพิศาล พงศาพิชณ์
๒. รองศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์

ผู้อํานวยการสํานักกําหนดมาตรฐานสินค้า มกอช.
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๓. นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนานุกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม กรมประมง
๔. นางสาวบุษรา จันทร์แก้วมณี
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร
๕. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๖. ศาสตราจารย์อรอนงค์ นัยวิกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ สายสิทธิ์ ข้าราชการบํานาญ
๘. นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง
อาจารย์ประจําภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
๙. นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
๑๐. นางอุษา บํารุงพืช
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๑. นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๒. ร.ท.มนัส ลาภผล
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๓. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๔. นางสาวนลินทิพย์ เพณี
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๕. นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ มกอช.
๑๖. นางสาวนฤมล เวียงวัง
นักวิชาการประมงชํานาญการ มกอช.
๑๗. นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)
๑๘. นางสาวจิตรลดา บุญเจริญ
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
๑๙. นางสาวก่อวดี ผลเกลี้ยง
๒๐. นางสาวปวีณา ปิ่นแก้ว
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
๒๑. นางจิระพันธ์ ช.เจริญยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มกอช.
๒๒. นางสาวพจนา เหลือโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ มกอช.
๒๓. นายชัยรัตน์ ศรประสิทธิ์
นิติกรชํานาญการ มกอช.
๒๔. นางสาวปิยาภัสร์ เรืองเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สป.กษ.
๒๕. นางสาวศนิดา คูนพานิช
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ มกอช.
๒๖. นางสาวชุติมา ศรสําราญ
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ มกอช.
๒๗. นายประทีป อารยะกิตติพงศ์
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ มกอช.
๒๘. นายพิทักษ์ ชายสม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ มกอช.
๒๙. นางสาวรัตนา จุ้ยจุนเจือ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
๓๐. นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา
๓๑. นางศิรประภา ศรีพรหมมุนี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
๓๒. นางสาวรัตดาวรรณ ชิณปะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๓๓. นายนิกรศักดิ์ วะชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมปศุสัตว์

๓
เริม่ ประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในครั้งนี้มีวาระที่จะต้องพิจารณา ประกอบด้วย
- มาตรฐานสินค้าเกษตร จํานวน ๙ เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาด้านวิชาการจากคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรและคณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว ซึ่งหาก
คณะกรรมการเห็นว่าควรมีการปรับปรุงสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้
- การแต่งตั้งและปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิชาการต่างๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑. บรรทัดที่ ๔ คําว่า “Arthitis” เป็น “Arthritis”
มติที่ประชุม
แก้ไขรายงานการประชุมตามที่เสนอและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๘

กันยายน ๒๕๕๔
เรือ่ งเพือ่ ทราบ
๓.๑ การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ฝ่ า ยเลขานุ การฯ แจ้ งที่ป ระชุม ทราบเรื่อ งการแต่ งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ เ นื่ อ งจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่านได้ครบวาระแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิม ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ และศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ําเฉลิม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ๑ ท่าน คือ นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์

ระเบียบวาระที่ ๓

มติทปี่ ระชุม
ทราบ
เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร
๔.๑.๑ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ ง การปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับศูนย์รวบรวมไข่
๑) ร่างมาตรฐานนี้ กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ ขอบข่าย นิยาม สถานประกอบการ
การฝึกอบรม และการบันทึก
การควบคุมการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล สุขลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูล
๒) ประเด็นที่อภิปรายมาก ได้แก่ ชื่อมาตรฐาน ซึ่งเห็นควรให้ตัดคําว่า “คัดไข่”
ออก เนื่องจากเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในศูนย์รวบรวม ขอบข่าย ซึ่งเห็นควรให้ครอบคลุมเฉพาะไข่ที่ผลิตจากฟาร์มสัตว์ปีกไข่
ระเบียบวาระที่ ๔

๔
ที่ใช้เพื่อการบริโภค ไม่รวมไข่สําหรับการผลิตลูกสัตว์ปีก การทําความสะอาดเปลือกไข่ ให้แยกให้ชัดเจนว่า มี ๒ วิธี คือ
แบบแห้งและแบบเปียก และ การเก็บรักษาไข่ ซึ่งควรให้เก็บที่อุณหภูมิ ๒๕ ๐C และค่าความสดของไข่ (haugh unit) ไม่
ต่ํากว่า ๖๕
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่าน
การสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑. หัวข้อนิยาม ที่ประชุมเสนอประเด็นปรับปรุงแก้ไขคํานิยามดังนี้
- ศูนย์รวบรวมไข่ ควรเพิ่มข้อความสถานประกอบการ เพื่อให้สัมพันธ์กับตารางในเกณฑ์กําหนด
- อาคารปฏิบัติงาน เสนอปรับแก้ข้อความ คําว่า “พื้นที่รับไข่” เป็น “สถานที่รับไข่”
- ไข่ บุ บ ร้ า ว และ ไข่ แ ตก ที่ มี ก ารระบุ ถึ ง “เยื่ อ หุ้ ม เปลื อ กไข่ ” (shell
membrane)
ควรปรับแก้ไขเป็น “เยื่อเปลือกไข่”
๒. ในตารางเกณฑ์กําหนด และวิธีตรวจประเมิน รวมทั้ง ภาคผนวก ก เสนอให้ปรับข้อความที่ระบุ
เกี่ยวกับไข่สกปรก ไข่บุบร้าว ให้สอดคล้องกันดังนี้ “คัดแยกไข่สกปรก บุบร้าว แตก เปลือกบาง ผิวขรุขระ รูปร่างผิดปกติ และ
ไม่ได้ขนาดออก”
๓. สําหรับคําว่า “สัตว์พาหะนําเชื้อ” เสนอให้ปรับแก้เป็น “สัตว์พาหะนําโรค” และคําว่า “การป้องกัน
สัตว์พาหะนําโรค” เสนอให้ปรับแก้เป็น “การควบคุมสัตว์พาหะนําโรค”
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมไข่ โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นที่ประชุม
และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป ทั้งนี้ให้แจ้งเวียนร่างมาตรฐานที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ทราบด้วย
๔.๑.๒ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ ง หอยสองฝา
๑) ร่างมาตรฐานนี้ ครอบคลุม หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ โดยเนื้อ
หอยสองฝาดิบจําหน่ายในสภาพ แช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง หอยสองฝาทั้งสองประเภทอาจใช้สําหรับบริโภคโดยตรง หรือ
นําไปแปรรูปในอุตสาหกรรม
๒) ข้อกําหนดในร่างมาตรฐาน ประกอบด้วย ขอบข่าย นิยาม คุณภาพที่ต้องการ
สารปนเปื้อนวัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ ฉลาก การชักตัวอย่าง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ รวมถึงการยอมรับรุ่น
สินค้า
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่าน
การสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
1. ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับนิยามคําว่า “หอยสองฝามีชีวิต” โดยมีกรรมการบาง
ท่านเสนอว่าไม่ควรระบุข้อความ “ต้องเป็นหอยจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่ามีความเหมาะสมต่อการบริโภคโดยตรง หรือ
ผ่านขั้นตอนการลดสิ่งปนเปื้อนโดยวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว” เนื่องจากเป็นเกณฑ์สําหรับแหล่งที่ได้มาและขั้นตอนการลดสิ่ง
ปนเปื้อนของหอยสองฝามีชีวิต ซึ่งไม่ควรอยู่ในคํานิยาม ที่ประชุมมีความเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีความสําคัญควรคงไว้ แต่
อาจย้ายข้อความดังกล่าวไปรวมไว้ในขอบข่าย นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการระบุหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการรับรอง
แหล่งที่มาและวิธีการลดสิ่งปนเปื้อนให้ชัดเจน
2. ให้ระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพที่ต้องการของหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอย
สองฝาดิบ ในด้านสิ่งแปลกปลอม และลักษณะทางประสาทสัมผัสที่แสดงถึงความสด จะต้องตรวจสอบด้วยบุคคลที่มีความ

๕
เชี่ยวชาญเฉพาะชนิดของหอยสองฝา และควรผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้ําด้วยประสาทสัมผัสตาม มกษ.
๙๐๒๗ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้ําด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ
3. ประธานมีความเห็นว่า การประชุมพิจารณามาตรฐานค่อนข้างล่าช้า ควรปรับวิธีการประชุมให้มี
ความกระชับขึ้นเพื่อให้สามารถพิจารณามาตรฐานได้จํานวนเรื่องมากขึ้น หากที่ประชุมสามารถเสนอประเด็นความเห็นต่างๆ
ให้ฝ่ายเลขานุการได้ก่อนการประชุมเพื่อจะได้นําไปประมวล ตลอดจนสังเคราะห์ และนํามาชี้แจงคณะกรรมการในการ
ประชุมจะทําให้เร่งรัดการประชุมได้เร็วขึ้น
มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบในหลักการว่าในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งต่อๆ ไป ให้ฝ่าย
เลขานุการจัดส่งร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
แต่ละเรื่องเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ประมวล ตลอดจนสังเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อนํามาชี้แจงแก่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตร
2. ขอให้คณะกรรมการแต่ละท่านนําร่างมาตรฐานที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณา จํานวน ๘ เรื่อง ได้แก่ หอย
สองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เล่ม ๔ : หอยสองฝา การปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ลานเททะลายปาล์มน้ํามัน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มสัตว์น้ําจืดสวยงาม ข้าวกล้องงอก การปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับการผลิตข้าวกล้องงอก การปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง และหลักการชักตัวอย่างสินค้าส่ง
มอบเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช กลับไปพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาสาระและส่งประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่าง
มาตรฐานแต่ละเรื่องให้แก่ฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ดําเนินการหาข้อสรุปตอบข้อคิดเห็นในร่างมาตรฐานดังกล่าว ก่อนที่จะนัด
ประชุมคณะกรรมการ และแจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน ๑ สัปดาห์
3. ให้ฝ่ายเลขานุการนัดหมายประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งต่อไปภายในเดือนมีนาคม
๒๕๕๕
๔.๒ การแต่งตั้ง/ปรับปรุงคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการวิชาการ
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้า
เกษตร
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกําหนดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาข้อกําหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้แทนเป็นประธาน
อนุกรรมการ และผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาจัดทําร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๕ คณะ
ได้แก่ การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงงานผลิตยาง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับตะพาบน้ํา การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้า
สัตว์น้ํา และปริมาณอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดแห้ง โดยมีผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม
๑. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้า
เกษตร รวม ๖ คณะ ตามเสนอ

๖
๒. ให้ มกอช. นําเสนอประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป โดยในส่วนที่เป็นชื่อหน่วยงาน ให้ มกอช. ประสานหน่วยงานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ก่อนนําเสนอประธานคณะกรรมการลงนาม
๔.๒.๒ การปรับปรุงคําสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานระหว่างประเทศ
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงคําสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณา
มาตรฐานระหว่างประเทศ จํานวน ๒ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกําหนดสุขภาพสัตว์บกขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ ปรับปรุงตําแหน่งอนุกรรมการ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกร หรือผู้แทน
ภาคเอกชน ที่ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแต่งตั้งและเชิญเป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน
“๓ คน” เป็น “๕ คน” และเพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกําหนดสุขภาพสัตว์น้ําขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ ปรับปรุงตําแหน่งอนุกรรมการ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกร หรือผู้แทนภาคเอกชน ที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแต่งตั้งและเชิญเป็นคราวๆ ไป คราวละไม่เกิน “๓ คน” เป็น “๕ คน”
และเพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนสัตวแพทยสภา
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานระหว่างประเทศ จํานวน ๒ คณะ
ตามเสนอ
๔.๒.๓ การปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร จํานวน ๗ คณะ ดังนี้
๑) เห็ด เปลี่ยนกรรมการ จาก “นางอัญชลี เชียงกูล กรมวิชาการเกษตร” เป็น
“นางสุวลักษณ์ ชัยชูโชติ กรมวิชาการเกษตร”
๒) เห็ดฟาง เปลี่ยนกรรมการ ๒ ท่าน จาก “นางอัญชลี เชียงกูล กรมวิชาการ
เกษตร” เป็น “นางสุวลักษณ์ ชัยชูโชติ กรมวิชาการเกษตร” และ จาก “นางสุวลักษณ์ ชัยชูโชติ กรมวิชาการเกษตร”
เป็น “นายอนุสรณ์ วัฒนกูล กรมวิชาการเกษตร”
๓) ไข่เป็ด เปลี่ยนกรรมการ ๒ ท่าน จาก “นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์ กระทรวง
สาธารณสุข” เป็น “นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม กระทรวงสาธารณสุข” และ จาก “นายประจิตติ์ อุดหนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการผลิต” เป็น “นายวัชรินทร์ คํามุงคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต” และเพิ่มกรรมการอีก ๑ ท่าน คือ ผู้แทน
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๔) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อ เปลี่ยนประธานกรรมการ จาก
“นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข กรมปศุสัตว์” เป็น “นางวิมลพร ธิติศักดิ์ กรมปศุสัตว์”
๕) การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับและการขนส่งสัตว์น้ํา เปลี่ยนกรรมการ
จาก “นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข” เป็น “นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม กระทรวงสาธารณสุข”
๖) การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ มั ง คุ ด เปลี่ ย นกรรมการ จาก “ผู้ แ ทน
สมาพันธ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก” เป็น “ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด”
๗) การปฏิ บั ติท างการเกษตรที่ ดี สํา หรั บ ทุ เ รีย น เปลี่ ย นกรรมการ จาก “ผู้ แ ทน
สมาพันธ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก” เป็น “ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จํากัด”

๗

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร จํานวน ๗
คณะ ตามเสนอ
๔.๒.๔ การแต่งตั้งกรรมการวิชาการขึ้นใหม่เพือ่ ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการวิชาการซึง่ พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการวิชาการขึ้นใหม่เพื่อดํารง
ตําแหน่งแทนกรรมการวิชาการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน ๕ คณะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของสํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
๑) มาตรฐานสารพิษตกค้าง มีนางมัณฑนา มิลน์ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
กรรมการ
๒) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร มีนายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก เป็นประธาน
กรรมการ
๓) กล้วยไม้ มีนายโอฬาร พิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ
๔) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับสัตว์น้ําจืด มีนางสาวสมศรี งามวงศ์
ชน กรมประมง เป็นประธานกรรมการ
๕) กุ้งทะเล มีนายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ กรมประมง เป็นประธานกรรมการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
จํานวน ๕ คณะ ตามเสนอ และให้ มกอช. นําเสนอประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาลงนามในคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

