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พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานสินคาเกษตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา  “พระราชบญัญัติมาตรฐานสนิคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“มาตรฐาน”  หมายความวา  มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แลวแตกรณี 

“สินคาเกษตร”  หมายความวา  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม  การประมง  

การปศุสัตว  หรือการปาไม  และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว 

“มาตรฐานบังคับ”  หมายความวา  มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหสินคาเกษตร   

ตองเปนไปตามมาตรฐาน 

“มาตรฐานทั่วไป”  หมายความวา  มาตรฐานที่มีประกาศกําหนดเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหได

มาตรฐาน 

“ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้  และใหหมายความรวมถึงหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 

“ผูผลิต”  หมายความวา 

(๑) ผูซ่ึงทําการกสิกรรม  การประมง  การปศุสัตว  หรือการปาไมเพื่อการคา 

(๒) ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร  คลังสินคาเกษตร  สะพานปลา  หองเย็น  โรงฆาสัตว  

หรือกิจการตอเนื่องอื่นที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) ผูซ่ึงนําสินคาเกษตรมาบรรจุหีบหอ  แปรรูป  หรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ 

“บริษัท”  หมายความวา  บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือบริษัทมหาชน

จํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 

(๑) หนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 

(๒) มาตรฐานสินคา  ผลิตภัณฑ  หรือส่ิงอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา

ทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร 
 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร  ประกอบดวย  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

เปนรองประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อธิบดีกรมการขาว  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมศุลกากร  ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ผูแทนกระทรวงพาณิชย  ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทยหรือ

ผูแทน  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง 

อีกไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ   

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่ เกี่ยวของกับ 

สาขาวิทยาศาสตร  เกษตรศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือนิติศาสตร 

มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมและดําเนินการมาตรฐาน

สําหรับสินคาเกษตร 

(๒) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนด  แกไข  และยกเลิกมาตรฐาน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๓) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา  ๑๘  

(๕) พิจารณาอุทธรณคําส่ังของสํานักงานตามมาตรา  ๕๗ 

(๖) ออกประกาศ  และคําส่ังอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาขอมูลทางวิชาการดานวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี  หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับ

มาตรฐาน 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ  

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการบริหาร  ที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่พรรค

การเมือง 

มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป   

กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒไิมนอยกวาหกสิบวันใหดําเนินการ

เพื่อใหมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมเพื่อดํารงตําแหนงแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจได รับแตงต้ังอีกไดแตจะดํารงตําแหนง   

เกินสองวาระติดตอกันไมได 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ัง 

ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังซอม  ใหผูไดรับแตงต้ังนั้น 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวนั้น 
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ 

หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิไดแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว  แตยังมิไดมีการ

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ

หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการ   ใหประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม   

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง 

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ใหนํามาตรา  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  รับผิดชอบ
งานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาหาขอมูล  และกิจการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ 

หมวด  ๒ 

การกําหนดมาตรฐาน 
 

 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรใด  

ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการเพื่อจัดทํารางมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนั้น 

ใหคณะกรรมการพิจารณา 

เมื่ อคณะกรรมการวิชาการเสนอร างมาตรฐานสําหรับสินคา เกษตรตามวรรคหนึ่ ง 

ใหคณะกรรมการพิจารณา  หากคณะกรรมการเห็นดวยกับรายละเอียดของรางมาตรฐานสําหรับสินคา

เกษตรนั้นและเห็นสมควรกําหนดใหเปนมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปตามที่คณะกรรมการ

วิชาการเสนอก็ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน

สําหรับสินคาเกษตรนั้นเปนมาตรฐานบังคับหรือออกประกาศกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนั้น

เปนมาตรฐานทั่วไป  แลวแตกรณี 

กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกําหนดใหสินคาเกษตรใดอยูภายใตมาตรฐานบังคับ

ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได 

มาตรา ๑๖ ในการกําหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตร 

จะกําหนดในเร่ืองดังตอไปนี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได 

(๑) วิธีการ  กรรมวิธี  หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินคาเกษตร 

ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  ความปลอดภัยดานสุขอนามัยหรือ

สุขอนามัยพืช  หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) หีบหอ  การบรรจุหีบหอ  การทําเครื่องหมายหรือฉลาก 

(๓) การตรวจสอบ  ประเมิน  ทดสอบ  ทดลอง  วิเคราะห  หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ  (๑)  หรือ  (๒)  

(๔) ขอกําหนดรายการอยางอื่นที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการวิชาการซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๑๕  จะใหมีคณะ
หนึ่งหรือหลายคณะก็ไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  คณะกรรมการวิชาการในแตละคณะใหมีจํานวน 
ไมเกินสิบหาคน 

คณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ จัดทํารางมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรหรือเสนอแนะ
คณะกรรมการในการแกไขหรือยกเลิกมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร  รวมทั้งปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการวิชาการตองเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมของสินคาเกษตรที่ไดรับแตงต้ัง 

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการวิชาการ  รวมทั้งการประชุมและการดําเนินงานอื่นของคณะกรรมการวิชาการใหเปนไปตาม 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ กอนออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับ  ใหสํานักงานจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสํานักงานนําผลการแสดงความ
คิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงตอไป 

กฎกระทรวงตามวรรคสองตองกําหนดวันใชบังคับไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน  ความมั่นคงของ
ประเทศ  หรือเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ  คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวง
กําหนดใหสินคาเกษตรใดอยูภายใตมาตรฐานบังคับโดยไมตองปฏิบติัตามมาตรา  ๑๘  ก็ได 

หมวด  ๓ 

ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 
 

 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรใด  หามผูใด

เปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาซ่ึงสินคาเกษตรนั้น  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  

หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  ซ่ึงสินคาเกษตรนั้นจากสํานักงาน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผูผลิตใหไดรับยกเวน

ไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๒๑ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาที่ขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแตเวลาไดลวงพนมาแลว 

ไมนอยกวาสองป 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ผูแทนนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นใด

ซ่ึงกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งและตอง 

ไมเคยเปนผูแทนนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงกระทําการแทนนิติบุคคลที่เคยถูก

เพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๕)  

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตใหใชกับผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต

เทานั้นและใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาตองแสดงใบอนุญาตไวในที่

เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ทําการของผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขานั้นที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ใหผูผลิต   

ผูสงออก  หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  ขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได

รับทราบการสูญหายหรือชํารุดเสียหายดังกลาว 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๕ การยายสถานที่ทําการของผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาที่ระบุไวในใบอนุญาต

ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาซ่ึงจะเลิกประกอบกิจการ 

ตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนากอนเลิกประกอบกิจการไมนอยกวาหกสิบวัน  เมื่อเลิก

ประกอบกิจการแลวใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ 

หมวด  ๔ 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
 

 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรใด  ผูผลิต  

ผูสงออก  หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  ซ่ึงสินคาเกษตรนั้น ตองขอรับการตรวจสอบและไดใบรับรองตาม

มาตรฐานบังคับจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

การตรวจสอบและรับรองและคาบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๘ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตองรายงานผลการตรวจสอบใหผูขอรับการ

ตรวจสอบทราบเปนหนังสือ   ในกรณีที่ สินคาเกษตรที่ตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐานบังคับ   

ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองสําหรับสินคาเกษตรนั้นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนําเขาสินคาเกษตร

จากตางประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไมตองไดรับใบรับรองตามมาตรา  ๒๗   

หากปรากฏวาสินคาเกษตรนั้นไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นที่มีขอตกลง

หรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน  



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและการแสดงเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานกับสินคาเกษตรที่นําเขาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ การนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกตางจากมาตรฐานบังคับ  

หากผูนําเขาประสงคจะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผูตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่มีขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ

ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ใหกระทําได แตผูตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ของประเทศนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตรใดแลว  ผูผลิต  

ผูสงออก  หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  ซ่ึงสินคาเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรอง 

ตามมาตรฐานทั่วไปจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได 

การตรวจสอบและรับรองและคาบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนํามาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  มาใชบังคับกับการนําเขาซ่ึงสินคาเกษตรตามมาตรฐาน

ทั่วไปโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สินคาเกษตรไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว  ตอมา

ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูผลิต   

ผูสงออก  หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐาน

นั้นภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด  หากไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงไดหรือหากปลอยใหเนิ่นชา

ไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามยัของประชาชน  พืช  หรือสัตว  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหทําลาย

หรือใหสงสินคาเกษตรนั้นกลับคืนภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดโดยใหผูผลิต  ผูสงออก  หรือ

ผูนําเขา  แลวแตกรณี  เปนผูเสียคาใชจายเก่ียวกับการทําลายหรือการสงกลับคืน  ซ่ึงสินคาเกษตรนั้น 

การส่ังใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงและการสั่งใหทําลายหรือสงสินคาเกษตรกลับคืน 

ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
 

 

มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  เวนแตจะเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒) มีหองปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

(๔) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแตเวลาไดลวงพนมาแลว 

ไมนอยกวาสองป  

(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผูแทนบริษัท  กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนบริษัทซ่ึงเปนผูขอรับ

ใบอนุญาตตองไมเคยเปนผูแทนบริษัท  กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนบริษัทที่

เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๔)  

มาตรา ๓๕ ใบอนุญาตใหใชกับผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตเทานั้น

และใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๖ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น

ไดงาย  ณ  สถานที่ทําการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ใหผูประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย

หรือชํารุดเสียหายดังกลาว 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๘ การยายสถานที่ทําการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว 

ในใบอนุญาตตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๙ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเลิกประกอบกิจการตองแจงเปน

หนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนากอนเลิกประกอบกิจการไมนอยกวาหกสิบวัน  เมื่อเลิกประกอบ

กิจการแลว  ใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ 

มาตรา ๔๐ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตอง 

(๑) ไมเปดเผยขอเท็จจริงที่ไดมาหรือลวงรูมาจากการปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน 

โดยประการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการคาของผูขอใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  เวนแต

เปนการเปดเผยตามหนาที่หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๒) ไมมีสวนไดเสียในผลประโยชนกับผูขอใหตรวจสอบมาตรฐาน 

(๓) แจงใหผูขอใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทราบ  และดําเนินการแกไขความบกพรอง

หรือผิดพลาดนั้นทันที  ในกรณีที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน  

(๔) แจงใหสํานักงานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดใน

ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม  (๓) 

หมวด  ๖ 

การควบคุม 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานตอสํานักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนเวลาสามปเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได 

การเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตามวรรคหนึ่งจะ

เก็บรักษาในรูปขอมูลอิ เล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 

มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  หรือ

สถานที่ทําการ  สถานที่เก็บสินคาเกษตร  หรือยานพาหนะของผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาสินคา

เกษตรในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เขาไปในสถานที่ทาํการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไมวา

เวลาใด  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวง

หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน  ตลอดจนเครื่องมือ  อุปกรณ  

หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐาน 

(๓) เขาไปในสถานที่ทําการ   สถานที่ เก็บสินคาเกษตร   หรือยานพาหนะของผูผลิต   

ผูสงออก  ผูนําเขา  ผูจําหนาย  หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรอง

มาตรฐานไมวาเวลาใด เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้   

หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อตรวจสอบวาสินคาเกษตรเปนไป

ตามมาตรฐานหรือไม  หรือมีมาตรฐานถูกตองตามรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน   หรือใบรับรอง

มาตรฐานหรือไม  หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐาน 

(๔) สุมตัวอยางสินคาเกษตรจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน   หรือส่ังใหผูผลิต   

ผูสงออก  หรือผูนําเขาจัดสงตัวอยางของสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควร

เพื่อนํามาตรวจสอบ 

(๕) ส่ังใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  ผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา  หรือผูที่เกี่ยวของมา

ชี้แจง  ใหถอยคํา  หรือหลักฐานหรือขอมูลที่เกี่ยวของหรือแกไขความบกพรอง  หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ยึดหรืออายัดสินคาเกษตร  เอกสาร  วัตถุ  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการ

กระทําความผิด  หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือส่ิงใด 

ที่มีการใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนเท็จ  หรือที่ใชผลการตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานที่บกพรองหรือผิดพลาดตามมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรอง

ไมเปนไปตามมาตรฐานตาม  (๔) 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการคน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และในกรณีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หากมีลักษณะเปนการ

คนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตองมีหมายคน  เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชา

กวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย  ซุกซอน  ทําลาย  หรือทําใหเปลี่ยน

สภาพไปจากเดิม  ใหดําเนินการคน  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดไดโดยไมตองมีหมายคนแตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการ

คนแตจะเร่ิมการคนในเวลากลางคืนมิไดเวนแตเปนเวลาทําการของสถานที่นั้น  

มาตรา ๔๔ สินคาเกษตรที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา  ๔๓  (๖)  นั้น 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาไมไดรับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปแตไดใช

หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๕๖  คณะกรรมการอาจสั่งให

แกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปหรือส่ังใหทําลายเคร่ืองหมายมาตรฐาน

ทั่วไปหรือทําใหเคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพนจากสินคาเกษตรนั้นก็ได  หากไมสามารถทําลาย

เคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไปหรือทําใหเคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพนจากสินคาเกษตรไดก็อาจ 

ส่ังใหทําลายสินคาเกษตรนั้น 

(๒) ในกรณีที่ผูผลิต   ผูสงออก  หรือผูนําเขาไมไดรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยที่มี

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรนั้น  คณะกรรมการอาจสั่งใหทําลายหรือใน

กรณีที่นําเขาอาจสั่งใหสงกลับคืนไปก็ได  หรือส่ังใหรอไวเพื่อใหผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขา   

แลวแตกรณี  ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 

ใหผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขา  แลวแตกรณี  เปนผู เ สียคาใชจายเกี่ยวกับการแกไข   

การปรับปรุง  การทําลาย  การสงกลับคืน  หรือการรอไวซ่ึงสินคาเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองตาม



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรฐานบังคับ  หรือการทําลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือการทําใหเคร่ืองหมายมาตรฐานทั่วไป

หลุดพนจากสินคาเกษตร 

มาตรา ๔๕ บรรดาสิ่งที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา  ๔๓  (๖)  นั้น   

ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยึดหรืออายัด  หรือพนักงานอัยการ

ส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี  หรือเมื่อศาลไมพิพากษาใหริบ  และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ

คืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดหรือวันที่

ไดรับแจงวาไมมีการฟองคดี  แลวแตกรณี  ใหสินคาเกษตรหรือส่ิงที่ไดยึดหรืออายัดไวตกเปนของแผนดิน  

และใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่

เห็นสมควร 

ในกรณีที่สินคาเกษตรหรือส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาหากเก็บไวจะเส่ียงตอ

ความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการรักษาเกินคาของสินคาเกษตรหรือส่ิงนั้น  สํานักงานจะจัดการขาย

ทอดตลาดสินคาเกษตรหรือส่ิงนั้นเสียกอนคดีจะถึงที่สุดหรือกอนที่จะตกเปนของแผนดินก็ได   

เงินคาขายทอดตลาดสินคาเกษตรหรือส่ิงนั้นเมื่อหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงแลว   

เหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใด  ใหถือไวแทนสินคาเกษตรหรือส่ิงนั้น 

มาตรา ๔๖ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคล 

ซ่ึงเกี่ยวของ 

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๓  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร  

กรรมการวิชาการ  อนุกรรมการ  และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา  ๔๓  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ปรากฏ

ตอพนักงานเจาหนาที่วา สินคาเกษตรใดที่อยูภายใตมาตรฐานบังคับไมปลอดภัยหรืออาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน  พืช  หรือสัตว  ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีอํานาจ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ประกาศผลการตรวจสอบใหประชาชนทราบในหนังสือพิมพหรือวิธีการอื่นตามที่

คณะกรรมการกําหนด  โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย 

 (ก) ในกรณีที่ปรากฏผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาซ่ึงสินคาเกษตรนั้นโดยแนชัดใหระบุ

ชื่อผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขา  พรอมทั้งชนิดและลักษณะของสินคาเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น 

และถาสินคาเกษตรหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับคร้ังที่ผลิต  สงออก  หรือนําเขา 

ก็ใหระบุชื่อทางการคาหรือลําดับคร้ังที่ผลิต  สงออกหรือนําเขานั้นดวย  แลวแตกรณี 

 (ข) ในกรณีที่ไมปรากฏผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาโดยแนชัดแตปรากฏผูจําหนาย

หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงสินคาเกษตรนั้น  ใหระบุชื่อผูจําหนายหรือผูมีไวในครอบครอง

เพื่อจําหนาย  และสถานที่จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย  พรอมทั้งชนิดและลักษณะของ

สินคาเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น 

(๒) เรียกเก็บสินคาเกษตรหรือส่ังใหผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาซ่ึงสินคาเกษตรนั้นจัดเก็บ

สินคาเกษตรภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด  และใหสํานักงานมีอํานาจทําลายสินคาเกษตรดังกลาว

หรือดําเนินการอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ใหผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา  ผูจําหนาย  หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงสินคาเกษตร  

แลวแตกรณี  เปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการประกาศ  การเรียกเก็บ  การทําลาย  หรือการดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาหรือผูประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินคร้ังละสามเดือน 

ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหวางที่ถูกส่ังพัก

ใชใบอนุญาตนั้นไมได 

มาตรา ๕๑ สํานักงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวา 

(๑) ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา  ๒๑  หรือผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

ตามมาตรา  ๓๔ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ผู รับใบอนุญาตเปนผูผลิต   ผูสงออก  หรือผูนําเขาหรือผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําความผิดอีกภายในหาป 

(๓) ผู รับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาหรือผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ
หรือตอประโยชนสาธารณะ 

(๔) ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขากระทําความผิดตามมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๗  
มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔   
หรือมาตรา  ๗๕  หรือผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๔  มาตรา  ๗๐  
มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๗๔ 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพน 
สองปนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

มาตรา ๕๒ การส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๐  และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   
ตามมาตรา  ๕๑  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ใหสํานักงานประกาศรายชื่อผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา  หรือผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานที่ ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา   ๕๐  หรือมาตรา   ๕๑   
ใหผูบริโภคหรือประชาชนทราบเพื่อประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคหรือประชาชน   ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
 

 

มาตรา ๕๔ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดงกับสินคาเกษตร  มี  ๒  แบบ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับสําหรับแสดงกับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับ  

(๒) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับแสดงกับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานทั่วไป 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ลักษณะของเครื่องหมาย  การใชเคร่ืองหมาย  และการแสดงเครื่องหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับตองแสดง

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  (๑)  กอนนําออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจาก 

เจาพนักงานศุลกากร  ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเง่ือนไขที่กําหนดก็ได 

มาตรา ๕๖ หามมิใหผูใดใชเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  เวนแตเปน

ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาที่ไดรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป  แลวแตกรณี   

หมวด  ๘ 

การอุทธรณ 
 

 

มาตรา ๕๗ ผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา  ผูขอรับใบอนุญาต  หรือผูประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือโดยย่ืนตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําส่ังของสํานักงาน 

ใหสํานักงานเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณจาก

สํานักงาน  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังของสํานักงาน  เวนแตจะมี

การสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยคณะกรรมการ 

หมวด  ๙ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๘ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐  

วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
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มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  

มาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๖  หรือมาตรา  ๕๕  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๖๐ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาแสนบาท  

มาตรา ๖๑ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงาน  ภายในระยะเวลา

ที่กําหนดตามมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับ

ไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  

วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๖๔ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  

หรือมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามแสนบาท  

มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๔๓  (๕)  

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๗ ผูผลิต  ผูสงออก  หรือผูนําเขาผูใดไมดําเนินการจัดเก็บสินคาเกษตรตามคําส่ัง

ของสํานักงานตามมาตรา  ๔๙  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผูใดเลียนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดงกบัสินคาเกษตรตามมาตรา  ๕๔  

เพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเคร่ืองหมายเชนวานั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน

สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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มาตรา ๖๙ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน 

สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใดจัดทําผลการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย

แกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผูใดให  ขอให  หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก

ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  เพื่อใหมีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบ  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  

เพื่อกระทําการตามวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๗๒ ผูใดทําใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานขึ้นทั้งฉบับ

หรือแตสวนหนึ่งสวนใด  เติม  หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดในใบรับรองหรือรายงาน

ดังกลาวอันเปนเท็จ  เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนใบรับรองหรือรายงานที่แทจริง  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  ผูนั้นตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผูผลิต  ผูสงออก  ผูนําเขา  ผูจําหนาย  หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

ซ่ึงสินคาเกษตรผูใดใชใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผูใดถอน  ทําใหเสียหาย  ทําลาย  หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงตราหรือเคร่ืองหมาย 

อันพนักงานเจาหนาที่ไดประทับหรือหมายไวที่ ส่ิงใด  ๆ  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพื่อเปน 

หลักฐานในการยึด  อายัด  หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกิน 

สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผูใดโฆษณา  จําหนาย  หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงสินคาเกษตรที่มี

กฎกระทรวงกําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู
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หรือมีเหตุอันควรรูวาสินคาเกษตรนั้นมิไดผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวาผูแทน

นิติบุคคล  กรรมการผูจัดการ  และบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและ

ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๗๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหคณะกรรมการ

เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได  

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนประกอบดวย

ขาราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน  พนักงานอัยการหนึ่งคน  และพนักงานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๘ บรรดามาตรฐานสินคาเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปน

มาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๙ ใหผู ซ่ึงไดรับใบรับรองเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแจงเปนหนังสือ

ตอสํานักงานภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสํานักงาน  

เมื่อไดแจงแลวใหถือวาผูนั้นเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวา

สํานักงานจะมีคําส่ังไมอนุญาตหรือใบรับรองนั้นส้ินอายุ  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับผูประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานและการควบคุมผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  รวมทั้งบทกําหนดโทษ 

ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูนั้น 
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มาตรา ๘๐ ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองของสํานักงานอันเปนเคร่ืองหมาย

รับรองที่ ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคากับสินคาเกษตรอยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูนั้นใชเคร่ืองหมายรับรองนั้นกับสินคาเกษตรไดตอไปโดยใหถือวา

เคร่ืองหมายรับรองนั้นเปนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทั่ วไปตามพระราชบัญญั ตินี้   ทั้งนี้   

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน   รวมทั้งบทกําหนดโทษที่ เกี่ยวของตาม

พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 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 

 ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน   

โดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก็ได 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยกําลังเรงรัดพัฒนาสินคา

เกษตรใหไดมาตรฐาน  และโดยที่ในปจจุบันสินคาเกษตรหลายชนิดท้ังท่ีผลิตขึ้นในประเทศและนําเขาจาก

ตางประเทศยังไมมีมาตรฐานใชบังคับเปนเหตุใหสินคาเกษตรดอยคุณภาพและไมปลอดภัยตอผูบริโภค   

ประชาชนขาดความเชื่อถือ และสงผลกระทบตอการประกอบกิจการคาสินคาเกษตรของไทย  ทําใหไมสามารถ

แขงขันในตลาดโลกได  อันกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรมีกลไกในการกาํหนด

มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรขึ้น  เพ่ือสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน   

เพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการคาสินคาเกษตรหรือ

เศรษฐกิจของประเทศ  และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ   จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


