พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตร
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ยวกั บการจ ากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยบั ญญั ติให้ กระท าได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“มาตรฐาน” หมายความว่า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี
“สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์
หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
“มาตรฐานบังคับ ” หมายความว่า มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน
“มาตรฐานทั่วไป” หมายความว่า มาตรฐานที่มีประกาศกาหนดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
“ผู้ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญ าตให้ ตรวจสอบและรับ รอง
มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ยกเลิ กบทนิ ยามค าว่ า “บริ ษั ท” โดยมาตรา ๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖/ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม ๑๓๐
ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒

“ผู้ผลิต” หมายความว่า
(๑) ผู้ซึ่งทาการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้เพื่อการค้า
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์หรือกิจการ
ต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ผู้ซึ่งนาสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระทาด้วยวิธีการใด ๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
“เลขาธิการ”๓ หมายความว่า เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
(๒) มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่ งตั้ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ กั บออกกฎกระทรวงก าหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมไม่ เกิ นอั ตราท้ ายพระราชบั ญญั ติ นี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรา ๖๔ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรฐานสิ นค้าเกษตร” ประกอบด้วย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ ทางเลื อก อธิ บ ดี กรมวิ ชาการเกษตร อธิ บ ดี กรมศุ ล กากร อธิ บดี กรมส่ งเสริ มการเกษตร
อธิ บ ดี กรมหม่ อนไหม เลขาธิ การคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิการสานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผู้ แทนกระทรวง
พาณิ ชย์ ผู้ แทนกระทรวงอุ ตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ห รื อผู้ แทน ประธานสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขาธิการ๕ แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขา
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

๓ ยกเลิกบทนิยามคาว่า “ผู้อานวยการ” และให้ใช้ความคาว่า “เลขาธิการ” แทน โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๕ แก้ไขคาว่า “ผู้อานวยการ” เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ ยวกั บ การส่ งเสริ มและด าเนิ น การมาตรฐานส าหรั บ
สินค้าเกษตร
(๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘
(๕) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๕๗
(๖) ออกประกาศ และคาสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) พิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
(๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ให้ เป็ น อ านาจ หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ก่ อ นครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิ บ วั น ให้ ด าเนิ น การ
เพื่ อให้ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ขึ้นใหม่เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่งพ้ น จากต าแหน่งอาจได้รับ แต่ งตั้ งอี กได้แ ต่จะด ารงตาแหน่ งเกิน สองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ให้ อ อก เพราะมี ค วามประพฤติ เสื่ อมเสี ย บกพร่อง หรือไม่ สุ จริต ต่อ หน้ าที่ ห รือ หย่ อ น
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ารงต าแหน่ งครบวาระแล้ ว แต่ ยัง มิ ได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดของที่ ป ระชุ มให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ
งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการวิชาการ
และคณะอนุกรรมการ
หมวด ๒
การกาหนดมาตรฐาน
มาตรา ๑๕ ๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรก าหนดมาตรฐานส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรใดให้
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อจัดทาร่างมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการวิช าการเสนอร่างมาตรฐานส าหรับสิ นค้าเกษตรตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการ
พิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับรายละเอียดของร่างมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรนั้นและเห็นสมควร
กาหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอก็ให้คณะกรรมการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานบังคับหรือ
ออกประกาศกาหนดมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกาหนดให้ สิ นค้าเกษตร หรือลั กษณะของสิ นค้าเกษตรใดของผู้
ส่งออกหรือผู้นาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิต อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
มาตรา ๑๖ ในการก าหนดมาตรฐานบั งคั บ หรื อ มาตรฐานทั่ ว ไปส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรจะก าหนด
ในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้
(๑) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิ ตหรือ คุณ ลั กษณะของสิ น ค้าเกษตรที่ เกี่ ยวกั บ
คุณ ภาพและความปลอดภั ย ทางเคมี ชี ว ภาพ กายภาพ ความปลอดภั ยด้านสุ ขอนามั ยหรือสุ ขอนามั ยพื ช
หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหรือฉลาก
(๓) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ (๑) หรือ (๒)
(๔) ข้อกาหนดรายการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖ ความในมาตรา 15 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการวิช าการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ จะให้ มีคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการในแต่ละคณะให้มีจานวนไม่เกินสิบห้าคน
คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่จัดทาร่างมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตรหรือเสนอแนะคณะกรรมการ
ในการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการวิชาการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มของสินค้าเกษตร
ที่ได้รับแต่งตั้ง ๗
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการวิชาการ
รวมทั้งการประชุมและการดาเนินงานอื่นของคณะกรรมการวิชาการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๘ ก่อนออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับ ให้สานักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
เมื่อได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานนาผลการแสดงความคิดเห็นนั้น
เสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงต่อไป
กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องกาหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเร่ งด่ วนเพื่ อสวั สดิ ภ าพของประชาชน ความมั่ นคงของประเทศ
หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงกาหนดให้สินค้าเกษตรใด
อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ก็ได้
หมวด ๓
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
มาตรา ๒๐๘ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใดห้ามผู้ใดผลิต ส่งออก
หรือนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้า
เกษตรนั้นจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมาย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๒๑ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
๗ ความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘ ความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น นิ ติบุ ค คล ผู้ แทนนิ ติ บุ คคล กรรมการผู้ จัด การ หรือ บุ คคลอื่ น ใดซึ่ ง
กระทาการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งและต้องไม่เคยเป็นผู้แทน
นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทาการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๕)
มาตรา ๒๒ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ กับ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก หรือผู้ น าเข้าที่ระบุ ชื่ อไว้ในใบอนุญ าตเท่ านั้ นและ
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้านั้นที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๔๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า
แล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชารุดเสียหายดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕๑๐ การย้ ายสถานที่ ทาการของผู้ ผลิ ต ผู้ ส่ งออก หรือผู้ น าเข้าที่ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาตต้องได้รับ
อนุญาตจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายก่อน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๖๑๑ ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้ง เป็น
หนังสือให้สานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่
น้ อยกว่าหกสิ บ วัน และเมื่อเลิ กประกอบกิจการแล้ ว ให้ ส่ งคืนใบอนุ ญ าตภายในสามสิ บ วัน นับ แต่วัน ที่เลิ ก
ประกอบกิจการ
มาตรา 26/1 ๑๒ การมอบหมายของสานักงานให้ แก่หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง
มาตรา 24 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง และมาตรา 26 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๔
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
มาตรา ๒๗๑๓ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ต้องขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
๙ ความในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๑๐ ความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๑๑ ความในมาตรา 26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๑๒ ความในมาตรา 26/1 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๑๓ ความในมาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

การขอรั บ การตรวจสอบและรั บ รอง และการตรวจสอบและรั บ รองตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับ รองตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามอัตรา หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงประกาศกาหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 วรรคสามแล้ว ให้ผู้ผลิตนั้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบ
และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
มาตรา ๒๘ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ขอรับการตรวจสอบ
ทราบเป็นหนังสือ ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานบังคับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานออกใบรับรองสาหรับสินค้าเกษตรนั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๒๙๑๔ รัฐมนตรีโดยคาเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนาเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา ๒๗ หากปรากฏว่า
สินค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน
ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเร่ งด่ วนเพื่ อประโยชน์ ในทางเศรษฐกิ จของประเทศ รัฐมนตรี โดยค าเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอาจประกาศยกเว้นให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่งที่ไม่มีข้อตกลงหรือ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้ แต่สินค้า
เกษตรนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศดังกล่าวแล้ว
เมื่อมีการออกประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้รัฐมนตรีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้า
เกษตรที่นาเข้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๐ ๑๕ การนาเข้าสิน ค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ หาก
ผู้นาเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให้กระทาได้แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานด้วย
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองของต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
การให้ความเห็น ชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๑๔ ความในมาตรา 29

แก้ไขเพิม่ เติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๑๕ ความในมาตรา 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

มาตรา ๓๑๑๖ ในกรณีที่มีประกาศกาหนดมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรใดแล้วผู้ผลิต ผู้ส่งออก
หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้
การขอรั บ การตรวจสอบและรั บ รอง และการตรวจสอบและรั บ รองตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับ รองตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามอัตรา หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้นามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไปโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่สิ น ค้าเกษตรได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ ว ต่อมาปรากฏแก่
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ว่ าไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานดั งกล่ า ว ให้ ส านั ก งานมี อ านาจสั่ งให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก หรื อ
ผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นภายในระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด หากไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้ทาลายหรือให้ส่งสิ นค้าเกษตรนั้นกลับคืน
ภายในระยะเวลาที่ส านั กงานกาหนดโดยให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่งออก หรือผู้ นาเข้า แล้ วแต่กรณี เป็นผู้ เสี ยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการทาลายหรือการส่งกลับคืน ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น
การสั่งให้ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงและการสั่งให้ทาลายหรือส่งสินค้าเกษตรกลับคืนตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๕
การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสานักงาน
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๔๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น นิ ติ บุ คคลที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อด าเนิ น กิ จการเกี่ ยวกั บ การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
(๒) มี ห้ องปฏิ บั ติ การของตนเองหรื อสามารถใช้ ห้ องปฏิ บั ติ การของผู้ อื่ นโดยห้ องปฏิ บั ติ การต้ องมี ขี ด
ความสามารถและคุ ณสมบั ติตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้นแต่ในกรณี ที่ การตรวจสอบมาตรฐานไม่
จาเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้แทนนิติบุ คคลหรือบุคคลอื่น ใดซึ่งกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญ าตต้องไม่เคยเป็น
ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทาการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔)

๑๖ ความในมาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

๑๗ ความในมาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรา ๓๕ ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นและให้มี
อายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๖ ให้ ผู้ ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุ ญ าตไว้ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ง่าย
ณ สถานที่ทาการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตสู ญหายหรือช ารุดเสี ยหายในสาระส าคั ญให้ ผู้ ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานขอรับใบแทนจากสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชารุดเสียหายดังกล่าว
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๘ การย้ายสถานที่ทาการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้อง
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๙ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สานักงาน
ทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ
มาตรา ๔๐ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้อง
(๑) ไม่ เปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ งที่ ได้ ม าหรือ ล่ ว งรู้ม าจากการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบมาตรฐานโดยประการ
ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อการค้าของผู้ขอให้ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) ไม่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กับผู้ขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน
(๓) แจ้ งให้ ผู้ ข อให้ ต รวจสอบและรับ รองมาตรฐานทราบ และด าเนิ น การแก้ไขความบกพร่อ งหรื อ
ผิดพลาดนั้นทันที ในกรณีที่ตรวจพบความบกพร่องหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(๔) แจ้งให้สานักงานทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ตรวจพบความบกพร่องหรือผิดพลาดในผลการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม (๓)
หมวด ๖
การควบคุม
มาตรา ๔๑ ให้ผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานต่อสานักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๔๒ ให้ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องไว้เป็นเวลาสามปีเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
การเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ งจะเก็บรักษา
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการหรือห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสถานที่ทา
การ สถานที่เก็บสินค้าเกษตร หรือยานพาหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรในเวลาระหว่าง
พระอาทิ ตย์ ขึ้น ถึ งพระอาทิต ย์ ตกหรื อระหว่างเวลาท าการเพื่ อตรวจสอบการปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานที่ทาการหรือห้ องปฏิบัติการของผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไม่ว่าเวลาใด
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบมาตรฐาน
(๓) เข้าไปในสถานที่ ทาการ สถานที่เก็บสิ นค้าเกษตร หรือยานพาหนะของผู้ ผลิ ตผู้ ส่งออก ผู้ นาเข้า
ผู้ จ าหน่ าย หรื อผู้ มี ไว้ ในครอบครองเพื่ อ จาหน่ ายซึ่ งสิ น ค้ าเกษตรที่ ได้ รับ ใบรับ รองมาตรฐานไม่ ว่าเวลาใด
เมื่ อ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ามี ก ารฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รือ กฎกระทรวงหรือ ประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หรือมีมาตรฐาน
ถูกต้องตามรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน
(๔) สุ่มตัวอย่างสิ น ค้าเกษตรจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสั่ งให้ ผู้ ผ ลิต ผู้ ส่งออกหรือ
ผู้นาเข้าจัดส่งตัวอย่างของสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควรเพื่อนามาตรวจสอบ
(๕) สั่ งให้ ผู้ ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก ผู้ น าเข้ า หรือ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งมาชี้ แ จง
ให้ถ้อยคาหรือหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแก้ไขความบกพร่อง หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ
(๖) ยึดหรืออายัดสินค้าเกษตร เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด หรือ
เมื่ อมี เหตุ อันควรสงสั ยว่ามีการกระท าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ นี้ หรือสิ่ งใดที่ มี การใช้ เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นเท็จ หรือที่ใช้ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่บกพร่องหรือผิดพลาดตาม
มาตรา ๔๐ (๓) หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรองไม่เป็นไปตามมาตรฐานตาม (๔)
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา และในกรณี ต าม (๒) หรือ (๓) หากมี ลั กษณะเป็ น การค้ น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ดาเนินการ
ค้น ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นแต่จะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้เว้นแต่เป็น
เวลาทาการของสถานที่นั้น
มาตรา ๔๔ สิ น ค้ า เกษตรที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามมาตรา ๔๓ (๖) นั้ น ให้
คณะกรรมการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปแต่ได้ใช้หรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไปอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทั่วไปหรือสั่งให้ทาลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือทาให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจาก
สินค้าเกษตรนั้นก็ได้ หากไม่สามารถทาลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือทาให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้น
จากสินค้าเกษตรได้ก็อาจสั่งให้ทาลายสินค้าเกษตรนั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยที่มีกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรนั้น คณะกรรมการอาจสั่งให้ทาลายหรือในกรณีที่นาเข้าอาจสั่งให้ส่งกลับคืนไป
ก็ได้ หรือสั่งให้รอไว้เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง การทาลาย
การส่งกลับคืน หรือการรอไว้ซึ่งสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ หรือการทาลายเครื่องหมาย
มาตรฐานทั่วไปหรือการทาให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตร
มาตรา ๔๕ บรรดาสิ่งที่พนั กงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๓ (๖) นั้น ถ้าไม่ปรากฏ
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ ยึ ด หรื อ อายั ด หรื อ พนั ก งานอั ย การสั่ งเด็ ด ขาด
ไม่ ฟ้ อ งคดี หรื อ เมื่ อ ศาลไม่ พิ พ ากษาให้ ริ บ และผู้ เป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองมิ ได้ ร้ อ งขอรับ คื น ภายใน
เก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ท ราบค าสั่ งเด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ห รือ วัน ที่ ศ าลพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด หรือ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ งว่ า
ไม่ มี ก ารฟ้ อ งคดี แล้ ว แต่ ก รณี ให้ สิ น ค้ า เกษตรหรื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต กเป็ น ของแ ผ่ น ดิ น และ
ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ สิ น ค้ าเกษตรหรื อสิ่ งที่ ยึ ด หรือ อายัดไว้เป็ น ของเสี ยง่ายหรือถ้าหากเก็ บ ไว้จะเสี่ ยงต่อ ความ
เสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเกินค่าของสินค้าเกษตรหรือสิ่ง นั้น สานักงานจะจัดการขายทอดตลาด
สินค้าเกษตรหรือสิ่งนั้นเสียก่อนคดีจะถึงที่สุดหรือก่อนที่จะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ เงินค่าขายทอดตลาดสินค้า
เกษตรหรือสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้วเหลือเงินจานวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนสินค้า
เกษตรหรือสิ่งนั้น
มาตรา ๔๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร กรรมการวิชาการ
อนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๙ ในกรณี ที่ผ ลการตรวจสอบตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปรากฏต่อพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ว่า สินค้าเกษตรใดที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย
ของประชาชน พืช หรือสัตว์ ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจ
(๑) ประกาศผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์หรือวิธี การอื่นตามที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ในกรณี ที่ป รากฏผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่งออก หรือผู้ นาเข้าซึ่งสิ นค้าเกษตรนั้นโดยแน่ชัดให้ ระบุชื่อผู้ ผ ลิ ต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้นและถ้าสินค้าเกษตรหรื อ
ภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือลาดับครั้งที่ผลิต ส่งออก หรือนาเข้าก็ให้ระบุชื่อทางการค้าหรือลาดับ
ครั้งที่ผลิต ส่งออกหรือนาเข้านั้นด้วย แล้วแต่กรณี
(ข) ในกรณี ที่ไม่ป รากฏผู้ผลิ ต ผู้ ส่งออก หรือผู้ นาเข้าโดยแน่ชัดแต่ปรากฏผู้จาหน่ายหรือผู้ มีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ให้ระบุชื่อผู้จาหน่ายหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย และ
สถานที่จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะ
บรรจุนั้น
(๒) เรียกเก็บสินค้าเกษตรหรือสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้ าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจัดเก็บสินค้าเกษตร
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด และให้สานักงานมีอานาจทาลายสินค้าเกษตรดังกล่าวหรือดาเนินการอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้จาหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การทาลาย หรือการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าหรื อผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สานักงานมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละสามเดือน
ผู้ ถู ก สั่ งพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งจะประกอบกิ จ การตามใบอนุ ญ าตในระหว่ างที่ ถู ก สั่ งพั ก ใช้
ใบอนุญาตนั้นไม่ได้
มาตรา ๕๑ สานักงานมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ ง ออก หรื อ ผู้ น าเข้ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
มาตรา ๒๑ หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔
(๒) ผู้รับ ใบอนุ ญาตเป็น ผู้ ผลิ ต ผู้ ส่งออก หรือผู้นาเข้าหรือผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเคยถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระทาความผิดอีกภายในห้าปี
(๓) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้กระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหรือต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก หรือ ผู้ น าเข้ากระท าความผิ ด ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕
หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กระทาความผิดตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ วรรคสอง
มาตรา ๗๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๔
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่
ทราบคาสั่ง
มาตรา ๕๒ การสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๕๐ และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๓ ให้ สานักงานประกาศรายชื่อผู้ผลิ ต ผู้ส่ งออก ผู้ นาเข้า หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทราบเพื่อประโยชน์
แก่การคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๗
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
มาตรา ๕๔๑๘ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ
(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป
ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานตามมาตรา ๕๔ (๑) ก่อนนาออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทาภายหลังตามเงื่อนไขที่กาหนดก็ได้
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เว้นแต่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้นาเข้าที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี
๑๘ ความในมาตรา 54 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

หมวด ๘
การอุทธรณ์
มาตรา ๕๗ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือโดยยื่นต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ของสานักงาน
ให้สานักงานเสนอคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์จากสานักงาน
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของสานักงาน เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยคณะกรรมการ
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๘ ผู้ ผลิ ต ผู้ ส่ งออก หรื อผู้ น าเข้ าผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๕๐ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๕๙ ผู้ รับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ผลิต ผู้ส่ งออก หรือผู้ นาเข้าผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๖๑ ผู้ ผลิ ต ผู้ ส่ งออก หรือผู้ นาเข้าผู้ ใดไม่ป ฏิ บัติตามคาสั่ งของสานักงาน ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๒ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษจาคุ ก ไม่ เกิ น สามปี หรือ ปรับ ไม่ เกิ น
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง ตามมาตรา ๔๓ (๕) หรือไม่อานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๗ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าผู้ใดไม่ดาเนินการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามคาสั่งของสานักงาน
ตามมาตรา ๔๙ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๖๘ ๑๙ ผู้ ใดเลี ย นเครื่ องหมายรับ รองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เพื่ อให้ ผู้ อื่น หลงเชื่ อว่าเป็ น
เครื่องหมายเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดจัดทาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อให้มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ ใ ดเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น
เพื่อกระทาการตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๒ ผู้ใดทาใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ ส่วนหนึ่ง
ส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดในใบรับรองหรือรายงานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้
ผู้หนึ่ งผู้ ใดหลงเชื่อว่าเป็น ใบรับ รองหรือรายงานที่แท้จริงต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิ ดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้จาหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร
ผู้ใดใช้ใบรั บ รองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่ ตนรู้อยู่ว่าเป็น เท็จ ต้องระวางโทษจาคุ ก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ได้ป ระทับ หรือหมายไว้ที่สิ่ งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่ อเป็นหลั กฐานในการยึด อายัด
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดโฆษณา จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวง
กาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
สินค้าเกษตรนั้นมิได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖๒๐ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณี ที่ บุ คคลดังกล่ าวมีห น้ าที่ ต้องสั่ งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่ งการหรือไม่กระทาการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

๑๙ ความในมาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๒๐ ความในมาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.

๒๕๖๐

มาตรา ๗๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้ มีจานวนสามคนประกอบด้วย ข้าราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน พนักงานอัยการหนึ่งคน และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ บรรดามาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
ได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษาอยู่ ก่อ นวัน ที่ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้ บังคับ ให้ ถื อว่าเป็ น มาตรฐานทั่ว ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ ให้ ผู้ ซึ่ งได้ รั บใบรั บรองเป็ นผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก่ อนวันที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแจ้งเป็นหนังสือต่อสานักงานภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บเพื่ อขอรั บใบอนุ ญ าตจากส านั กงานเมื่ อได้ แจ้ งแล้ วให้ ถื อว่ าผู้ นั้ นเป็ น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าสานักงานจะมีคาสั่งไม่ อนุญาตหรือใบรับรองนั้น
สิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและการควบคุมผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น
มาตรา ๘๐ ผู้ซึ่งได้รับ อนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายรับรองของสานักงานอันเป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเกษตรอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นใช้เครื่องหมายรับรองนั้นกับสินค้าเกษตรได้ต่อไปโดยให้ถือว่ าเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นเครื่องหมาย
รับ รองมาตรฐานทั่ ว ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ งนี้ ให้ น าบทบั ญ ญั ติเกี่ยวกั บ เครื่อ งหมายรับ รองมาตรฐาน
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐

บาท

๒. ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓

ฉบับละ ๕๐,๐๐๐

บาท

๓. ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐

ฉบับละ ๕,๐๐๐

บาท

๔. ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐

บาท

๕. การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓
ครั้งละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น
ในการออกกฎกระทรวงก าหนดคาธรรมเนี ยมจะก าหนดอั ต ราคาธรรมเนี ย มใหแตกตางกั น
โดยคานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก็ได้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยกาลังเรงรัดพัฒ นา
สิ นคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และโดยที่ ในปจจุ บั นสิ นคาเกษตรหลายชนิ ดทั้ งที่ ผลิตขึ้ นในประเทศและน าเขาจาก
ตางประเทศยั งไมมี ม าตรฐานใชบั งคั บ เปนเหตุ ใหสิ น คาเกษตรดอยคุ ณ ภาพและไมปลอดภั ย ตอผู บ ริ โภค
ประชาชนขาดความเชื่ อถื อ และสงผลกระทบตอการประกอบกิ จการคาสิ นคาเกษตรของไทยท าให้ ไมสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได อันกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสมควรมีกลไกในการกาหนดมาตรฐาน
และการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานสิ นคาเกษตรขึ้ นเพื่ อสงเสริ ม สิ นคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
เพื่ อความปลอดภั ยหรือเพื่ อปองกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรื อแกกิจการคาสิ นคาเกษตรหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ จึงจาเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๒๑
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “บริษัท” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “ผู้อานวยการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ แ ก้ ไขค าว่า “ผู้ อ านวยการ” ในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร” ประกอบด้วย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห รื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร อธิบ ดี ก รมหม่ อ นไหม เลขาธิก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค เลขาธิก ารคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ แ ทน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งรั ฐ มนตรี แต่ งตั้งจ านวนไม่ เกิ น สามคนเป็ น กรรมการ และให้ เลขาธิการเป็ น กรรมการ
และเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรรมการวิชาการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มของสินค้าเกษตร
ที่ได้รับแต่งตั้ง”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานสิ น ค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
(๒) มี ห้ อ งปฏิ บั ติ การของตนเองหรือ สามารถใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของผู้ อื่น โดยห้ องปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งมี
ขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐาน
ไม่จาเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้แทนนิติบุ คคลหรือบุคคลอื่น ใดซึ่งกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญ าตต้องไม่เคยเป็น
ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทาการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔)”

๒๑ ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มาตรา ๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ้าง
ถึงผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ ให้ถือว่าบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี นั้นอ้างถึงเลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
มาตรา ๑๑ บรรดาประกาศที่ ออกตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจากผู้อานวยการเป็นเลขาธิการเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนดซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มาตรฐานสิน ค้าเกษตรเพื่อให้ การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการเพื่อให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐและผู้แทนหน่วยงานของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ
วิชาการได้ นอกจากนี้สมควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานโดย
ให้นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งมี
ห้องปฏิบั ติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติ การของผู้อื่น เว้นแต่ในกรณี ที่การตรวจสอบมาตรฐาน
ไม่จาเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
มี ห น่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรอย่ า งเพี ย งพอจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓ ให้ย กเลิก ความในมาตราแห่ง ประมวลกฎหมาย พระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกาหนด
จานวนเจ็ดสิบหกฉบับ ดังต่อไปนี้ และให้ใช้ความตามที่ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลาดับ
(๗๑) มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกาหนดให้สิ นค้าเกษตร หรือลักษณะของสินค้าเกษตรใดของผู้
ส่งออกหรือผู้นาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบั งคับ ส าหรับ สิ นค้ าเกษตรใด ห้ ามผู้ ใดผลิ ต
ส่งออก หรือนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี
ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมาย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นา
เข้า แล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชารุดเสียหายดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ การย้ายสถานที่ทาการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าที่ร ะบุไว้ในใบอนุญาตต้องได้รับ
อนุญาตจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายก่อน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าซึ่ง จะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่
น้อยกว่าหกสิบวัน และเมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญาตให้แก่สานักงานหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่สานักงานมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ”
มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ ของหมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้า
เกษตรตามมาตรฐานบังคับ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๖/๑ การมอบหมายของสานักงานให้ แก่หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ในกรณี ที่ มี ก ฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบั ง คั บ ส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรใด ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ ส่ งออก หรือผู้ น าเข้า แล้ ว แต่กรณี ซึ่งสิ น ค้าเกษตรนั้น ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

การขอรั บ การตรวจสอบและรั บ รอง และการตรวจสอบและรั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกาหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิต ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ วรรคสามแล้ว ให้ผู้ผลิตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับ
ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยคาเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนาเข้าสิ นค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา ๒๗ หากปรากฏว่า
สินค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้น ที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจประกาศยกเว้นให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
แต่สินค้าเกษตรนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศดังกล่าวแล้ว
เมื่อมีการออกประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้รัฐมนตรีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับ
สินค้าเกษตรที่นาเข้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๐ การนาเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ หากผู้นาเข้า
ประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งกัน และกัน ก็ให้ กระทาได้ แต่ผู้ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศนั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานด้วย
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบ
และรับรองของต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการยอมรับผลการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ มี ป ระกาศก าหนดมาตรฐานทั่ ว ไปส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรใดแล้ ว ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ ส่ งออก หรื อ ผู้ น าเข้ า แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ งสิ น ค้ าเกษตรนั้ น จะขอรับ การตรวจสอบและขอรับ ใบรั บ รองตาม
มาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้
การขอรั บ การตรวจสอบและรั บ รอง และการตรวจสอบและรั บ รองตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไป
ด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ
(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป”
มาตรา ๑2 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ ผู้ ใดเลี ย นเครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น หลงเชื่ อ ว่ าเป็ น
เครื่องหมายเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑3 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๑4 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่ยังมีอายุอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑5 การให้ความเห็นชอบที่สานักงานได้ให้ไว้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยั งมีผ ลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการให้ ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑6 บรรดาคาขอที่ได้ยื่ น ไว้ก่อ นวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บังคั บ และยังอยู่ในระหว่า งการ
พิจ ารณา ให้ถือ ว่า เป็น คาขอตามพระราชบัญ ญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ตินี้ และให้ ด าเนิ นการต่อไปตามพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

