บันทึกวิเคราะห์สรุป
ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
โดยที่พ ระราชบั ญ ญัติ มาตรฐานสิ น ค้า เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ กาหนดขอบเขตการใช้ อานาจ
ตามกฎหมายไว้ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และการกาหนดมาตรฐานบังคับ
ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่จะควบคุมเฉพาะการผลิ ต ส่ งออก หรือนาเข้าสิ นค้าเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด
หรื อ บางลั ก ษณะของกิ จ การ ประกอบกับ การกาหนดมาตรฐานบัง คับในกรณีที่ มีค วามจาเป็น เร่ งด่ว นนั้ น
ไม่สามารถออกมาตรการที่ปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างทันท่วงที และเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้า
เกษตรในการขอรับใบอนุญาต รวมทั้งกาหนดข้อยกเว้นให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบางขนาดหรือบางลักษณะกิจการ
ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ใบอนุ ญ าตไม่ ต้ อ งขอรั บ ใบรั บ รอง และก าหนดให้ น าสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ม าตรฐานทั ด เที ย ม
หรื อแตกต่างกับ มาตรฐานบั งคับ เข้ามาภายในประเทศได้ โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง หากสินค้านั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
จากประเทศที่มีผลการตรวจสอบรับรองที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและอานวยความ
สะดวกทางการค้าระหว่า งประเทศ และให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจ ก าหนด
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป กาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
เพื่ อ รองรั บ การรั บ รองเฉพาะด้ า น และก าหนดหลั กเกณฑ์ ก ารแสดงเครื่ อ งหมายรั บ รองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั กเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล และกาหนดเงื่อนไขการอุทธรณ์คาสั่ งของส านักงานเพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
๒. ความเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายโดยส่วนราชการต่างๆ
เพิ่มอานาจในการมอบหมายให้หน่วยงานอื่น เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมการข้าว หรือกรมหม่อนไหม มีอานาจในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ
๓. การขอข้อมูลหรือความเห็นจากส่วนราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ ได้นาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร แสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วและได้นาเอาข้อคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบในการ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เหมาะสมด้วย
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๔. กฎหมายที่เสนอกาหนดให้มีการขออนุญาตเพื่อทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่และมีความจาเป็น
เพียงใด
กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต้องขอรับใบอนุญาต
จากสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
อานวยความสะดวกและลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรื อผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับให้ขอรับ
ใบอนุญาตได้หลายหน่วยงาน เช่น ยื่นขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดหรืออาเภอได้ หรือยื่นขอรับใบอนุญาตได้ทหี่ น่วยงานเดียวกับที่ออกใบรับรอง เช่น กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว หรือกรมหม่อนไหม
๕. สรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
๑. มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๔ โดยกาหนดขอบเขตการใช้อานาจตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเกิดความชัดเจนในการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
๒. มาตรา ๔ ยกเลิกอานาจคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ง
ของสานักงานในมาตรา ๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๑๕ การกาหนดมาตรฐานบังคับ เพื่อให้สามารถกาหนดมาตรฐาน
บังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนาเข้าสินค้าเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะได้
๔. มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๑๙ การกาหนดมาตรฐานบังคับกรณีจาเป็นเร่งด่วนให้สามารถออก
มาตรการที่ปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว โดยออกเป็นประกาศกระทรวงแทนการออกกฎกระทรวง และสามารถนามาตรฐานทั่วไปที่มีผลใช้
บังคับแล้วหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex มาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้ทันที
๕. มาตรา ๗ แก้ไขมาตรา ๒๐ เพิ่มเติมอานาจในการมอบหมายหน่วยงานอื่นดาเนินการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
๖. มาตรา ๘ แก้ไขมาตรา ๒๗ การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสาหรับ
มาตรฐานบังคับแก้ไขจากเดิมที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวงให้ออกเป็นประกาศกระทรวง เพื่อความคล่องตัวและ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบัง คับได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ
การตรวจสอบและได้ใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
๗. มาตรา ๙ แก้ไขมาตรา ๒๙ กาหนดให้ผู้นาเข้าซึ่งนาสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานบังคับเข้ามาภายในประเทศ สามารถนาเข้าสินค้าเกษตรได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานบังคับ
หากสิ น ค้ าที่น าเข้ามานั้ น ได้รั บ การตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานจากประเทศที่มีม าตรฐานและผลการ
ตรวจสอบรับรองที่น่าเชื่อถือทัดเทียมกับมาตรฐานไทย โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๘. มาตรา ๑๐ แก้ไขมาตรา ๓๐ กาหนดให้ผู้นาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
แตกต่ างจากมาตรฐานบั งคั บ ขอรั บ ใบรั บ รองจากผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานของต่ างประเทศที่ มี
คุณสมบัติและความสามารถทัดเทีย มกับของไทย โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

-3๙. มาตรา ๑๑ แก้ไขมาตรา ๓๑ การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสาหรับ
มาตรฐานทั่วไปแก้ไขจากเดิมที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวงให้ออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อความคล่องตัวและลด
ขั้นตอนในปฏิบัติงาน
๑๐. มาตรา ๑๒ แก้ไขมาตรา ๕๔ การกาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการ
รับรองเฉพาะด้าน และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานสากลที่ไม่
อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรองบนสินค้า เพื่อให้การรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการการผลิตแตกต่าง
กับการรับรองมาตรฐานสินค้า
๑๑. มาตรา ๑๓ แก้ไขมาตรา ๕๗ ให้ ผู้ ผลิ ต ผู้ส่ งออก หรือผู้ นาเข้าสิ นค้าเกษตร ผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หรือผู้ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานอุทธรณ์คาสั่งของ มกอช. ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง แทนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ์
๑๒. มาตรา ๑๔ แก้ไขมาตรา ๗๖ ในเรื่องบทสันนิษฐานความผิดของนิติบุ คคลโดยกาหนดให้
กรรมการผู้ จั ดการ ผู้ จั ดการ หรื อบุ คคลซึ่งรับผิ ดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล จะต้องรับผิ ดต้องมี
พฤติการณ์เป็นผู้สั่งการ หรือเป็นผู้กระทาการ หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทาการในกรณีที่มหี น้าที่ที่ต้องกระทา

