รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
..................................
ผูม้ าประชุม
๑. นายธีระ วงศ์สมุทร
๒. นายโอฬาร พิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายนิโรธ เจริญประกอบ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการ
๔. นางอารีย์ โสมวดี
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
กรรมการ
แทนเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๕. นางสาวอัมรา เวียงวีระ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
แทนอธิบดีกรมการข้าว
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง
กรรมการ
๖. นางนิรชา วงษ์จินดา
แทนอธิบดีกรมประมง
๗. นายสรวิศ ธานีโต
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรรมการ
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
๘. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมการ
และแปรรูปผลิตผลเกษตร แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรรมการ
๙. นายบุญสืบ บุญญกนก
นิตกิ รชํานาญการพิเศษ แทนอธิบดีกรมศุลกากร
๑๐. นายสันติ บุญประคับ
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑.นางภาวนา สิงหเสมานนท์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ํา
ผู้แทนรองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
๑๒.นายชัยยง กฤตผลชัย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร
กรรมการ
๑๓.นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๔. นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กรรมการ
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๕.ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ําเฉลิม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖.นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรรมการและ
และอาหารแห่งชาติ
เลขานุการ
๑๘.นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
ผู้อํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตร
กรรมการและ
และอาหาร มกอช.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจ
๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

๒
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
๒. รองศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์
๓. นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนานุกุล
๔. นางสาวบุษรา จันทร์แก้วมณี
๕. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
๖. นางพรทิพย์ จีบโจง
๗. นางสาวสุนนั ทา วงศ์ปิยชน
๘. นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา
๙. นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
๑๐.นางอุษา บํารุงพืช
๑๑.นางวรนุช กิจสุขจิต
๑๒.นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์
๑๓.นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบํารุง
๑๔.ร.ท.มนัส ลาภผล
๑๕.นางสาวนลินทิพย์ เพณี
๑๖.นางสาวศุทธินี อินทรกําแหง
๑๗.นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล
๑๘.นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
๑๙.นางจิระพันธ์ ช.เจริญยิ่ง
๒๐.นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์
๒๑.นางสาวพจนา เหลือโกศล
๒๒. นางมนทิชา บุญอําพล
๒๓. นางสาวชุติมา ศรสําราญ
๒๔.นางสาวจิตรลดา บุญเจริญ
๒๕.นางสาวปวีณา ปิ่นแก้ว
๒๖.นางสาวฉัตรประภา ศรีสวัสดิ์
๒๗.นางสาวศนิดา คูนพานิช
๒๘.นางสาวรัตนา จุ้ยจุนเจือ
๒๙.นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา
๓๐.นางศิรประภา ศรีพรหมมุนี
๓๑.นางสาวสุกัญญา ใจชื่น
๓๒.นางสาวรัตดาวรรณ ชิณปะ
๓๓.นายนิกรศักดิ์ วะชุม
๓๔.นางสาวดวงพร แสงจันทร์
๓๕.นางสาวรุ่งนภา พิมมาศรี
๓๖.นางสาวฐานมาศ อนันยรัตน์

รองผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม กรมประมง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผอ. กลุ่มงานพืชน้ํามันและวัตถุดบิ อาหารสัตว์ กรมการค้าภายใน
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมิน มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ มกอช.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มกอช.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ มกอช.
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ กองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ มกอช.
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มกอช.
คณะกรรมการบริหารธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมปศุสัตว์
ผู้สื่อข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

๓
เริม่ ประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการการขอแก้ไขแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ของสภา
ผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมือ่ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๘ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
เรือ่ งเพือ่ ทราบ
๓.๑ เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องเครื่องหมายเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้ พ.ร.บ.
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีแถบสีธงชาติประกอบอยู่ด้วย จึงได้มีหนังสือถึงสํานักงานปลัด สํานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการธง ตาม พ.ร.บ. ธง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ ซึ่งคณะกรรมการธง
ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบการแสดงแถบสีธงชาติไว้ที่เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดง
กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ มอกช. ขณะนี้ มกอช. เร่งประสานงานเรื่องหนังสือแจ้งมติดังกล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อ
ดําเนินการเสนอกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓

มติทปี่ ระชุม
ทราบ และมอบหมาย มกอช. เตรียมการเรื่องกฎกระทรวงให้พร้อมเสนอเรื่องได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งมติ
คณะกรรมการธงอย่างเป็นทางการแล้ว
๓.๒ การลงนาม MOU เพือ่ เตรียมความพร้อมการรับรองระบบงาน GI
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการลงนาม MOU เพื่อเตรียมความพร้อมการ
รับรองระบบงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ซึ่งประเทศไทยมี พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การคุ้มครองสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา สําหรับสินค้า GI ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ ๓๐
รายการ เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาการรับรอง GI ของไทย ดําเนินการโดย

๔
หน่วยตรวจสอบรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรองจาก AB ต่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอน ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องมาก และมี
ค่าใช้จ่ายสูง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา มกอช. และ สมอ. จึงได้หารือและยกร่างบันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนากิจการด้านการ
คุ้มครอง GI โดยในเบื้องต้นกําหนดจะลงนามกันในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบรับรอง มกอช. และ สมอ. เป็นหน่วยรับรอง
ระบบงาน โดย มกอช. จะรับผิดชอบด้านสินค้าเกษตรและอาหาร สมอ. รับผิดชอบด้านอื่นๆ
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑.
สินค้าที่ได้รับการรับรอง GI ควรมีมาตรฐานด้วย เช่น ได้มาตรฐาน มกษ. GAP เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาว่า ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
๒. ผู้แทน สมอ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะมีการนําเสนอคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติภายใต้ พ.ร.บ.
การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องขอบข่ายระบบงานที่ มกอช. และ สมอ. จะให้การรับรอง
๓. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ําเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงประเด็นด้านกฎหมายว่า กฎหมายแต่ละฉบับ
ไม่ได้มีความขัดแย้งกัน สามารถทํางานเสริมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ โดยถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้า
เกษตรก็ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เรื่อง พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็สามารถ
ดําเนินการในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ เป็นต้น
มติทปี่ ระชุม
ทราบ
๓.๓ ความคืบหน้าการเปิดการรับรองระบบงานมาตรฐานเอกชน GlobalG.A.P.
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าการเปิดการรับรองระบบงานมาตรฐาน
เอกชน GlobalG.A.P. ซึ่งตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอให้ มกอช. พิจารณาให้การรับรองระบบงานแก่
หน่วยตรวจสอบรับรองในขอบข่ายมาตรฐาน GlobalG.A.P. ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกชน ขณะนี้ มกอช. อยู่ระหว่างการเตรียมการ
เรื่องการลงนามยอมรับบันทึกความเข้าใจทางเทคนิคกับ IAF-GlobalG.A.P. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติได้
เห็นชอบการลงนามดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ทั้งนี้ มกอช. จะเปิดรับรองระบบงานดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยตรวจรับรองที่
ขอการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานต่างประเทศ (AB จากต่างประเทศ) ซึ่ง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
แห่งชาติ มาตรฐาน มกษ. หรือเป็นการยอมรับมาตรฐานเอกชนแต่อย่างใด
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
มกอช. ควรศึกษาว่า การดําเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนให้แก่หน่วย
ตรวจสอบรับรองได้มากน้อยเพียงใด
มติทปี่ ระชุม
ทราบ
เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร จํานวน ๘ เรือ่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุม
มีความเห็นว่า การประชุมพิจารณามาตรฐานค่อนข้างล่าช้า ควรปรับวิธีการประชุมให้มีความกระชับขึ้น จึงมีมติเห็นชอบใน
ระเบียบวาระที่ ๔

๕
หลักการว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งมาตรฐานให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ประมวล ตลอดจนสังเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อนํามาชี้แจงแก่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตร
ฝ่ายเลขานุการจึงได้เวียนสอบถามความเห็นต่อร่างมาตรฐานคงค้างอีก ๘ เรื่อง ได้รับ
ข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม/ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขที่สําคัญในมาตรฐาน ๕ เรื่องจาก ๔ หน่วยงาน
(๑) หอยสองฝามีชวี ิตและเนือ้ หอยสองฝาดิบ
๑) ร่างมาตรฐานนี้ ครอบคลุม หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ โดยเนื้อหอย
สองฝาดิบจําหน่ายในสภาพ แช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง หอยสองฝาทั้งสองประเภทอาจใช้สําหรับบริโภคโดยตรง หรือนําไปแปร
รูปในอุตสาหกรรม
๒) ข้อกําหนดในร่างมาตรฐาน ประกอบด้วย ขอบข่าย นิยาม คุณภาพที่ต้องการ สาร
ปนเปื้อนวัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ ฉลาก การชักตัวอย่าง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ รวมถึงการยอมรับรุ่นสินค้า
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ คือ ให้ปรับแก้ไขขอบข่ายและนิยามให้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับรองหอยว่ามาจากแหล่งที่ได้รับ
การรับรองและการระบุหน่วยงานรับรองให้ชัดเจน ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐาน ๒ ประเด็น
(๑) ระบุในขอบข่ายมาตรฐานฉบับนี้ให้ชัดเจนว่า ครอบคลุมหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ ซึ่ง
เป็นหอยที่มาจากแหล่งน้ําที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงว่าสามารถนํามาบริโภคได้โดยตรงหรือผ่านขั้นตอนการลดสิ่ง
ปนเปื้อนโดยวิธีที่เหมาะสม
(๒) ระบุเพิ่มเติมกรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการรับรองและตรวจติดตามแหล่งเลี้ยงหอย
สองฝา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๒) หลักปฏิบตั สิ าํ หรับสัตว์นา้ํ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ เล่ม ๔ : หอยสองฝา
ทุก
๑) ร่า งมาตรฐานนี้ กํา หนดหลักเกณฑ์เ พื่ อ ควบคุ มกระบวนการผลิ ต
ขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่อาจมีอันตรายหรือที่ต้องควบคุมรวมถึงให้ข้อแนะนําทางเทคนิคซึ่งเป็นการวางมาตรฐานควบคุม
และแก้ไขในกระบวนการผลิตหอยสองฝา โดยใช้ร่วมกับ มกษ. ๗๔๑๐ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเล่ม ๑ : ข้อกําหนดทั่วไป
๒) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ คือ ให้ปรับแก้ไขนิยามให้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับรองหอยว่ามาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองและให้
ระบุหน่วยงานรับรองให้ชัดเจน ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐาน และระบุเพิ่มเติมกรมประมงเป็นหน่วยงานที่
มีอํานาจหน้าที่ในการรับรองและตรวจติดตามแหล่งเลี้ยงหอยสองฝา

๖
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเล่ม ๔ : หอยสองฝา ตามที่
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๓) การปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับลานเททะลายปาล์มน้าํ มัน
๑) ร่ า งมาตรฐานนี้ กํ า หนดเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ ลานเททะลายปาล์ ม น้ํ า มั น
ครอบคลุมตั้งแต่การรับทะลายปาล์มน้ํามัน การเก็บรักษา รวมถึงกระบวนการขนส่งทะลายปาล์มน้ํามันไปยังโรงงานสกัด
น้ํามัน โดยมีเกณฑ์กําหนด วิธีการตรวจประเมิน คําแนะนํา รวมถึงแบบบันทึกตัวอย่างสําหรับการซื้อขายทะลายปาล์มน้ํามัน
เพื่อให้สามารถตามสอบได้
๒) ประเด็นที่อภิปรายกันมาก คือ ขอบข่ายเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่รวบรวมทะลาย
ปาล์มน้ํามัน รวมถึงการเก็บรักษาเพื่อส่งไปโรงงานสกัดโดยตรงเท่านั้น และการดําเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละลานเท
รวมถึงการควบคุมคุณภาพทะลายปาล์มน้ํามันไม่ให้เสื่อมคุณภาพ และการขนส่งทะลายปาล์มน้ํามันไปยังโรงงานสกัดน้ํามัน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม/ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขที่สําคัญต่อร่างมาตรฐานนี้ จึงเห็นควร ให้เป็นไปตามร่างที่ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่านการสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
๒. ที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์กําหนดจาก “ตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์มน้ํามันตามเกณฑ์ที่
กําหนด” เป็น “ตรวจสอบคุณภาพทะลายปาล์มน้ํามันตามเกณฑ์ที่กําหนดใน มกษ. ๕๗๐๒” เพื่อให้มีข้อความที่ชัดเจนใน
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับภาคผนวก ก ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กําหนดที่แก้ไข
มติทปี่ ระชุม
เห็ นชอบร่ างมาตรฐาน เรื่อ ง การปฏิบัติที่ดีสําหรับลานเททะลายปาล์มน้ํา มัน โดยให้ ปรับปรุ งตาม
ข้อคิดเห็นที่ประชุม และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๔) การปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ทีด่ สี าํ หรับฟาร์มสัตว์นา้ํ จืดสวยงาม
๑) ร่างมาตรฐานนี้ กําหนดหลักเกณฑ์การเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสวยงามทุกขั้นตอนในระดับ
ฟาร์ม รวมถึงการจับหรือรวบรวม และการดูแลหลังการจับหรือรวบรวมก่อนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้สัตว์น้ําจืดสวยงามที่
มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด สุขภาพดี ปลอดโรคที่กําหนด
๒) สัตว์น้ําจืดสวยงามตามมาตรฐานฉบับนี้หมายถึง สัตว์น้ําที่อยู่ในน้ําจืดหรือสามารถ
ปรับตัวให้มีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ําจืดได้ โดยมีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อการค้าสําหรับนันทนาการ ไม่ใช้เพื่อเป็นอาหาร และ
ฟาร์มสัตว์น้ําจืดสวยงามหมายถึง สถานประกอบการเพาะเลี้ยง และ/หรือรวบรวม สัตว์น้ําจืดสวยงาม
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
มีข้อซักถาม ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ขอบข่ายมาตรฐานครอบคลุมหรือมีเกณฑ์กําหนดเกี่ยวกับสัตว์น้ําสวยงามที่ได้รับการดัด

๗
แปรพันธุกรรมหรือไม่ หรือควรอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๒) เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยกรมประมงจะซ้ําซ้อนกับ
เกณฑ์การให้การรับรองเกษตรกรตามมาตรฐานนี้หรือไม่ (๓) เหตุผลการกําหนดเป็นข้อกําหนดหลักหรือข้อกําหนดรอง
ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้ตอบข้อซักถามแล้วสรุปดังนี้ (๑) ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งขณะนี้กรมประมงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ เกี่ยวข้อง (๒) ไม่ซ้ําซ้อนเนื่องจาก เกณฑ์การขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรของกรมประมงมี
วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนโดยดูหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน (๓)
ข้อกําหนดด้านสาธารณูปโภคที่จําเป็นเป็นข้อกําหนดหลักเพราะกระทบต่อคุณภาพและสุขภาพสัตว์น้ํา ข้อกําหนดด้านการ
เลือกใช้ลูกพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคเป็นข้อกําหนดรอง เพราะมีข้อกําหนดให้ลูกพันธุ์สัตว์น้ําต้องมีหนังสือกํากับการจําหน่ายอยู่แล้ว
สําหรับข้อกําหนดด้านการรวบรวมและบันทึกข้อมูลเป็นข้อกําหนดรอง เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้
ดังนั้น จึงเห็นควรให้เป็นไปตามร่างที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
๒. ให้นําเกณฑ์ตัดสินผลการประเมินมาไว้ก่อนตารางเกณฑ์กําหนดและระดับของข้อกําหนดในทุกร่าง
มาตรฐานฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ต้องประเมินผ่านข้อกําหนดหลักทุกข้อ และประเมินผ่านอย่างน้อย ๖๐% ของ
ข้อกําหนดรอง เนื่องจากในข้อกําหนดรองมักจะใช้คําว่า “ควร” ซึ่งอาจทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไม่ต้องทําก็ได้
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบให้นําเกณฑ์ตัดสินผลการประเมินมาไว้ก่อนตารางเกณฑ์กําหนดและระดับของข้อกําหนดใน
ทุกร่างมาตรฐานฯ
๒. เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์ม สัตว์น้ําจืด
สวยงาม และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๕) ข้าวกล้องงอก
๑) ร่างมาตรฐานนี้ ครอบคลุม ข้อกําหนดเรื่องคุณภาพ สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง
สุขลักษณะ การบรรจุ ฉลาก วิธีชักตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์
๒) ประเด็นที่อภิปรายกันมาก คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีการชักตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์
กรดแอมิโนบิวทิริก (สารกาบา)
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่
มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม/ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขที่สําคัญต่อร่างมาตรฐานนี้ จึงเห็นควรให้เป็นไปตามร่างที่ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิชาการ และผ่านการสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง ข้าวกล้องงอก และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๖) การปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับการผลิตข้าวกล้องงอก
๑) ร่างมาตรฐานนี้ ครอบคลุม สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก ตั้งแต่การ
คัดเลือกวัตถุดิบ การเพาะ การให้ความร้อน การลดความชื้น การสีเปลือก การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและ
การขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
๒) ประเด็นที่อภิปรายกันมาก คือ การรับซื้อวัตถุดิบ และการให้ความร้อน

๘
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
มีข้อซักถามต่อร่างมาตรฐานนี้ คือ จําเป็นต้องระบุเกณฑ์เพิ่มเติมในขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์
หรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตอบข้อซักถามแล้วว่ากระบวนการให้ความร้อนข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องโดยการนึ่งหรือต้มเป็น
เพียงการลดปริมาณจุลินทรีย์ลง แต่ภายหลังต้องลดความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ให้เกิดจุลินทรีย์ จึงไม่จําเป็นต้องกําหนด
เกณฑ์การเก็บรักษาเพื่อป้องกันจุลินทรีย์เพิ่มเติม จึงเห็นควรให้เป็นไปตามร่างที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ และผ่านการสัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
๒. ในเรื่องวิธีการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ให้เปลี่ยนคําว่า “มลพิษ” เป็น “เสียง ฝุ่น ละอองข้าว และ
น้ําเสีย” เนื่องจากคําว่ามลพิษให้ความรู้สึกว่าเป็นสารเคมีร้ายแรง
๓. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าในมาตรฐานต่างๆ ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษคําที่มีภาษาไทย และ ไม่จําเป็นต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็ควรใช้ภาษาไทย หรืออย่างน้อยวงเล็บภาษาไทยหลังภาษาอังกฤษ หรือวงเล็บภาษาอังกฤษหลัง
ภาษาไทย เช่น หน่วยนับ H ซึ่งหมายถึง ชั่วโมง m ซึ่งหมายถึง เมตร เพื่อให้ผู้นํามาตรฐานไปใช้รวมทั้งเกษตรกรเข้าใจ
ง่าย
มติทปี่ ระชุม
๑. รับข้อสังเกตของที่ประชุม เรื่อง มาตรฐานต่างๆ ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษสําหรับคําที่มีภาษาไทย ควร
ใช้ภาษาไทย หรืออย่างน้อยวงเล็บภาษาไทยหลังภาษาอังกฤษ หรือวงเล็บภาษาอังกฤษหลังภาษาไทย เพื่อให้ผู้นํามาตรฐานไป
ใช้รวมทั้งเกษตรกรเข้าใจง่าย
๒. เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อ ง การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตข้า วกล้ องงอก โดยให้ปรับปรุงตาม
ข้อคิดเห็นที่ประชุม และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๗) การปฏิบตั ทิ ดี่ หี ลังการเก็บเกีย่ วสําหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง
๑) ร่างมาตรฐานนี้ ครอบคลุม ข้าวโพด ตั้งแต่การรับข้าวโพด การกะเทาะเมล็ด การลด
ความชื้น การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบ
๒) เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยเกณฑ์ กํ า หนดและวิ ธี ก ารตรวจประเมิ น สถานประกอบการ
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมการปฏิบัติงาน การสุขาภิบาลและการบํารุงรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การ
ขนส่ง การฝึกอบรม การบันทึกข้อมูล
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และ ผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
มีข้อซักถามต่อร่างมาตรฐานนี้ คือ ความครอบคลุมของเกณฑ์มาตรฐานต่อข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้ตอบข้อซักถามแล้วว่า เนื่องจากตามกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม ประกอบกับมาตรฐาน
ฉบับนี้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งต่อเนื่องมาจากฉบับแรกที่เป็นเกณฑ์ด้านการปฏิบัติที่ดีในการผลิต จึงไม่ได้
กําหนดเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวกับข้าวโพดที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม
๒. ควรปรับแก้ไขคําให้ชัดเจน เรื่อง “การรับซื้อ” ควรใช้คําว่า “การรับ” เพื่อจะได้ครอบคลุมกรณีที่
เกษตรกรเป็นผู้กะเทาะเมล็ดหรือสีฝักข้าวโพดเองด้วย
มติทปี่ ระชุม

๙
เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง โดยให้ปรับปรุง
ตามข้อคิดเห็นที่ประชุม และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป
(๘) หลักการชักตัวอย่างสินค้าส่งมอบเพือ่ การตรวจสอบสุขอนามัยพืช
๑) ร่างมาตรฐานนี้ กําหนดแนวทางเลือกวิธีชักตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ
ด้านสุขอนามัยพืชสินค้าก่อนส่งมอบ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการชักตัวอย่าง การระบุรุ่นสินค้าและหน่วยตัวอย่าง การ
เลือกวิธีชักตัวอย่าง และแนวทางกําหนดขนาดตัวอย่าง
๒) ประเด็นที่อภิปรายกันมาก คือ การกําหนดรายละเอียดให้ใกล้เคียงมาตรฐาน ISPM
หมายเลข ๓๑ ให้มากที่สุด
๓) ร่างมาตรฐานนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่านการ
สัมมนาระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเวียนสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม/ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขที่สําคัญต่อร่างมาตรฐานนี้ จึงเห็นควร
ให้เป็นไปตามร่างที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ และผ่านการสัมมนาระดมความเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
๒. คณะกรรมการมีการซักถาม เรื่อง การชักตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักสถิติจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ซึ่ง
กรรมการวิชาการได้ชี้แจงว่าการชักตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักสถิติเป็นที่ยอมรับภายใต้มาตรฐาน ISPM หมายเลข ๓๑ เพราะ
ในการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยพืชเกี่ยวข้องกับศัตรูพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ การชักตัวอย่างโดยใช้หลักสถิติจึงเป็น
การยากในทางปฏิบัติ
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบร่างมาตรฐาน เรื่อง หลักการชักตัวอย่างสินค้าส่งมอบเพื่อการตรวจสอบสุขอนามัยพืช และ
ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไป

๔.๒ การนํามาตรฐาน มกษ. ไปใช้ในการรับรอง
ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมพิจารณาการนํามาตรฐาน มกษ. ไปใช้ในการรับรอง ซึ่งในปัจจุบัน
มาตรฐาน มกษ. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กําหนดภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ได้ประกาศใช้แล้ว โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ เรื่อง ในช่วงที่ผ่านมา กรณียังไม่มีมาตรฐาน มกษ. กรมจะใช้มาตรฐานของ
กรมไปพลางก่อน
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนํามาตรฐาน
มกษ. ไปใช้ในการส่งเสริมและการรับรอง มีประเด็นและข้อสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯดังนี้
1) ในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐาน มกษ. ให้กรมใช้มาตรฐาน
ของกรมไปพลางก่อน และให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการเร่งรัดการออกประกาศมาตรฐาน มกษ.
2) สําหรับมาตรฐาน มกษ. ที่ประกาศใช้แล้ว ให้ระบุมาตรฐาน มกษ. ในการอ้างอิง เช่น ระบุ
เลขที่มาตรฐาน มกษ. ในใบรับรองเพิ่มเติมด้วย เพื่อมิให้มีความสับสนว่ามี ๒ มาตรฐานที่แตกต่างกัน
ข้อคิดเห็นที่ประชุม
๑. ประธานเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงขอรับเรื่องนี้ไปดําเนินการหารือภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง
๒. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร และมีความเห็นร่วมกันว่าเรื่องนํามาตรฐานสินค้าเกษตรไปส่งเสริมอย่าง
กว้างขวางนั้นเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งจะได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันในเรื่องนี้

๑๐
๓. ผู้แทนภาคเอกชนทั้งจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มี
ความเห็นว่า มาตรฐาน มกษ. ที่มีอยู่เป็นมาตรฐานสมัครใจเท่านั้น ควรมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของมาตรฐานที่
ควรประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงความพร้อมของการปฏิบัติภายในประเทศก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ และประธานรับจะนําเรือ่ งนี้ไปประชุมหารือภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
๔.๓ การปรับปรุงคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ดังนี้
๑) คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชอาหารสัตว์ ขอเพิ่มเติม
องค์ประกอบ กรรมการ ๑ ท่าน คือ นางจันทกานต์ อรณนันท์
๒) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า ขอเพิ่มเติมองค์ประกอบ รองประธานอนุกรรมการ ๑ ท่าน คือ รองผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม
ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เสนอขอเพิ่ มเติ มองค์ ประกอบ อนุ กรรมการ ๑ ท่ า น ใน
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า คือ ผู้แทน
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เนื่องจากในระยะหลังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชค่อนข้างมาก
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน)
ผู้อาํ นวยการกองนโยบายมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

