
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานสินค�าเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ0 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป1นป2ที่ ๖๓ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว9าด�วยมาตรฐานสินค�าเกษตร 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห9ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต9

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“มาตรฐาน” หมายความว9า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไป แล�วแต9กรณี 
“สินค�าเกษตร” หมายความว9า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ0อันเกิดจากการกสิกรรม 

การประมง การปศุสัตว0 หรือการปFาไม� และผลพลอยได�ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ0ดังกล9าว 
“มาตรฐานบังคับ” หมายความว9า มาตรฐานท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให�สินค�าเกษตร

ต�องเป1นไปตามมาตรฐาน 
“มาตรฐานท่ัวไป” หมายความว9า มาตรฐานท่ีมีประกาศกําหนดเพ่ือส9งเสริมสินค�า

เกษตรให�ได�มาตรฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน�า ๑/๒๒ กุมภาพันธ0 ๒๕๕๑ 
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“ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน” หมายความว9า ผู�ซึ่งได�รับใบอนุญาตให�
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัติน้ี และให�หมายความรวมถึงหน9วยงานของรัฐซึ่งมี
อํานาจหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 

“ผู�ผลิต” หมายความว9า 
(๑) ผู�ซึ่งทําการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว0 หรือการปFาไม�เพ่ือการค�า 
(๒) ผู�ประกอบการขนส9งสินค�าเกษตร คลังสินค�าเกษตร สะพานปลา ห�องเย็น 

โรงฆ9าสัตว0 หรือกิจการต9อเน่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวกับสินค�าเกษตรตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) ผู�ซึ่งนําสินค�าเกษตรมาบรรจุหีบห9อ แปรรูป หรือกระทําด�วยวิธีการใด ๆ 
“บริษัท”๒ (ยกเลิก) 
“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตร 
“สํานักงาน” หมายความว9า สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห9งชาติ 
“ผู�อํานวยการ” ๓ (ยกเลิก) 
“เลขาธิการ” ๔ หมายความว9า เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและ

อาหารแห9งชาติ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว9า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต9งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีไม9ใช�บังคับแก9 
(๑) หน9วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 
(๒) มาตรฐานสินค�า ผลิตภัณฑ0 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�โดยเฉพาะแล�ว 
 
มาตรา ๕  ให� รัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจแต9งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค9าธรรมเนียมไม9เกินอัตราท�ายพระราชบัญญัติน้ี ยกเว�นค9าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนกับออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตร 

   
 

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “บริษัท” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ผู�อํานวยการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “เลขาธิการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มาตรา ๖  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว9า “คณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตร” 
ประกอบด�วย รัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ0หรือรัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ0 ซึ่งรัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ0มอบหมาย เป1นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 เป1นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการข�าว อธิบดีกรมประมง 
อธิบดีกรมปศุสัตว0 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย0แผนไทยและการแพทย0ทางเลือก อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมส9งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมหม9อนไหม เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ผู�แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ผู�แทนกระทรวงพาณิชย0 
ผู�แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห9งชาติหรือผู�แทน ประธานสภาหอการค�าแห9ง
ประเทศไทยหรือผู�แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห9งประเทศไทยหรือผู�แทน และผู�ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต9งต้ังจํานวนไม9เกินสามคน เป1นกรรมการ และให�เลขาธิการเป1นกรรมการและเลขานุการ๕ 

ให�เลขาธิการแต9งต้ังข�าราชการของสํานักงานไม9เกินสองคนเป1นผู�ช9วยเลขานุการ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องเป1นผู�มีความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ0ท่ี

เก่ียวข�องกับสาขาวิทยาศาสตร0 เกษตรศาสตร0 เศรษฐศาสตร0 หรือนิติศาสตร0 
[คําว9า “เลขาธิการ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห9งพระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 
 
มาตรา ๗  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเก่ียวกับการส9งเสริมและดําเนินการ

มาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตร 
(๒) พิจารณาเสนอแนะต9อรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนด แก�ไข และยกเลิกมาตรฐาน

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) พิจารณาเสนอแนะต9อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการในการรับฟ4งความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ 
(๕) พิจารณาอุทธรณ0คําสั่งของสํานักงานตามมาตรา ๕๗ 
(๖) ออกประกาศ และคําสั่งอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๗) พิจารณาข�อมูลทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร0หรือเทคโนโลยี หรือข�อมูลอ่ืนท่ี

เก่ียวกับมาตรฐาน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�เป1นอํานาจ

หน�าท่ีของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต�องห�าม 

ดังต9อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม9ตํ่ากว9าสามสิบห�าป2บริบูรณ0 

                                                 
๕ มาตรา ๖ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
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(๓) ไม9เป1นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม9เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ไม9เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต9เป1นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม9เป1นผู�ดํารงตําแหน9งทางการเมือง กรรมการบริหาร ท่ีปรึกษาหรือเจ�าหน�าท่ี

พรรคการเมือง 
 
มาตรา ๙  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสามป2 
ก9อนครบวาระการดํารงตําแหน9งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิไม9น�อยกว9าหกสิบวันให�

ดําเนินการเพ่ือให�มีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม9เพ่ือดํารงตําแหน9งแทนกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน9งตามวาระ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน9งอาจได�รับแต9งต้ังอีกได�แต9จะดํารงตําแหน9ง
เกินสองวาระติดต9อกันไม9ได� 

ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในระหว9างท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต9งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง ไม9ว9าจะเป1นการแต9งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต9งต้ังซ9อม ให�ผู�ได�รับแต9งต้ัง
น้ันอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งแต9งต้ังไว�แล�วน้ัน 

 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน9งตามวาระแล�ว กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�น

จากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร9องหรือไม9สุจริตต9อ

หน�าท่ีหรือหย9อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๘ 
ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน9งก9อนวาระและยังมิได�แต9งต้ัง

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน9งท่ีว9าง ให�กรรมการท่ีเหลืออยู9ปฏิบัติหน�าท่ีต9อไปได� 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน9งครบวาระแล�ว แต9ยังมิได�

มีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม9 ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน9งตามวาระ
ปฏิบัติหน�าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะได�มีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม9 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม9น�อยกว9าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป1นองค0ประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการ ให�ประธานกรรมการทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุม 

ถ�าประธานกรรมการไม9อยู9ในท่ีประชุมหรือไม9สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธานกรรมการทํา
หน�าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม9อยู9หรือไม9สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท9ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป1นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการจะแต9งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย9างหน่ึงอย9างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได� 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให�นํามาตรา ๑๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ให�สํานักงานทําหน�าท่ีเป1นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข�อมูล และกิจการต9าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดมาตรฐาน 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสําหรับสินค�า

เกษตรใด ให�คณะกรรมการแต9งต้ังคณะกรรมการวิชาการเพ่ือจัดทําร9างมาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตร
น้ันให�คณะกรรมการพิจารณา 

เม่ือคณะกรรมการวิชาการเสนอร9างมาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตรตามวรรคหน่ึงให�
คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด�วยกับรายละเอียดของร9างมาตรฐานสําหรับสินค�า
เกษตรน้ันและเห็นสมควรกําหนดให�เป1นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการ
วิชาการเสนอก็ให�คณะกรรมการเสนอต9อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
สําหรับสินค�าเกษตรน้ันเป1นมาตรฐานบังคับหรือออกประกาศกําหนดมาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตร
น้ันเป1นมาตรฐานท่ัวไป แล�วแต9กรณี 

กฎกระทรวงท่ีออกตามวรรคสองจะกําหนดให�สินค�าเกษตรใดอยู9ภายใต�มาตรฐาน
บังคับท้ังหมดหรือแต9บางส9วนก็ได� 

 
มาตรา ๑๖  ในการกําหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินค�าเกษตร

จะกําหนดในเร่ืองดังต9อไปน้ีอย9างหน่ึงอย9างใดหรือหลายอย9างก็ได� 
(๑) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินค�า

เกษตรท่ีเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยด�านสุขอนามัย
หรือสุขอนามัยพืช หรือลักษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

(๒) หีบห9อ การบรรจุหีบห9อ การทําเคร่ืองหมายหรือฉลาก 
(๓) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห0 หรือวิจัยท่ีเก่ียวกับ (๑) หรือ (๒) 
(๔) ข�อกําหนดรายการอย9างอื่นที่เกี่ยวกับสินค�าเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๑๗  คณะกรรมการวิชาการซึ่งคณะกรรมการแต9งต้ังตามมาตรา ๑๕ จะให�มี
คณะหน่ึงหรือหลายคณะก็ได�ตามความเหมาะสม  ท้ังน้ี คณะกรรมการวิชาการในแต9ละคณะให�มี
จํานวนไม9เกินสิบห�าคน 

คณะกรรมการวิชาการมีหน�าท่ีจัดทําร9างมาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตรหรือ
เสนอแนะคณะกรรมการในการแก�ไขหรือยกเลิกมาตรฐานสําหรับสินค�าเกษตร รวมท้ังปฏิบัติงานทาง
วิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวกับมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการวิชาการต�องมีความรู�ความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุ9มของสินค�าเกษตรท่ีได�รับแต9งต้ัง๖ 

คุณสมบัติและลักษณะต�องห�าม วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ�นจากตําแหน9ง
ของกรรมการวิชาการ รวมท้ังการประชุมและการดําเนินงานอ่ืนของคณะกรรมการวิชาการให�เป1นไป
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ก9อนออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับ ให�สํานักงานจัดให�มีการ

รับฟ4งความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ9มผู� มีส9วนได�เสียหรือผู�มีประโยชน0เก่ียวข�อง  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ0และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เม่ือได�จัดให�มีการรับฟ4งความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�สํานักงานนําผลการแสดง
ความคิดเห็นน้ันเสนอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอแนะต9อรัฐมนตรีเพ่ือออก
กฎกระทรวงต9อไป 

กฎกระทรวงตามวรรคสองต�องกําหนดวันใช�บังคับไม9น�อยกว9าเก�าสิบวันนับแต9วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเร9งด9วนเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน ความ

ม่ันคงของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน0ในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพ่ือออก
กฎกระทรวงกําหนดให�สินค�าเกษตรใดอยู9ภายใต�มาตรฐานบังคับโดยไม9ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ก็ได� 

 
หมวด ๓ 

ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าสินค�าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 
   

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินค�าเกษตรใด 

ห�ามผู�ใดเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าซึ่งสินค�าเกษตรนั้น เว�นแต9จะได�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต 
ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี ซึ่งสินค�าเกษตรน้ันจากสํานักงาน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู�ผลิตให�
ได�รับยกเว�นไม9ต�องได�รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงก็ได� 
                                                 

๖ มาตรา ๑๗ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มาตรา ๒๑  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าท่ีขอรับใบอนุญาตต�องมีคุณสมบัติและไม9มี

ลักษณะต�องห�าม ดังต9อไปน้ี 
(๑) มีอายุไม9ตํ่ากว9าย่ีสิบป2บริบูรณ0 
(๒) ไม9เป1นบุคคลล�มละลาย 
(๓) ไม9เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๔) ไม9เป1นผู�อยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาต 
(๕) ไม9เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต9เวลาได�ล9วงพ�น

มาแล�วไม9น�อยกว9าสองป2 
ในกรณีท่ีผู�ขอรับใบอนุญาตเป1นนิติบุคคล ผู�แทนนิติบุคคล กรรมการผู�จัดการ หรือ

บุคคลอ่ืนใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลน้ันต�องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต�องห�ามตามวรรคหน่ึง
และต�องไม9เคยเป1นผู�แทนนิติบุคคล กรรมการผู�จัดการ หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลท่ี
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๕) 

 
มาตรา ๒๒  ใบอนุญาตให�ใช�กับผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู� นําเข�าท่ีระบุช่ือไว�ใน

ใบอนุญาตเท9าน้ันและให�มีอายุสามป2นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
การขอต9ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๓  ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าต�องแสดงใบอนุญาตไว�

ในท่ีเปWดเผยและเห็นได�ง9าย ณ สถานท่ีทําการของผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าน้ันท่ีระบุไว�ใน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให�ผู�ผลิต 

ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี ขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได�
รับทราบการสูญหายหรือชํารุดเสียหายดังกล9าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การย�ายสถานท่ีทําการของผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าท่ีระบุไว�ใน

ใบอนุญาตต�องได�รับอนุญาตจากสํานักงาน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าซึ่งจะเลิกประกอบ

กิจการต�องแจ�งเป1นหนังสือให�สํานักงานทราบล9วงหน�าก9อนเลิกประกอบกิจการไม9น�อยกว9าหกสิบวัน 
เม่ือเลิกประกอบกิจการแล�วให�ส9งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีเลิกประกอบกิจการ 
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หมวด ๔ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

   
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินค�าเกษตรใด 

ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี ซึ่งสินค�าเกษตรน้ัน ต�องขอรับการตรวจสอบและได�
ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

การตรวจสอบและรับรองและค9าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหน่ึงให�
เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต�องรายงานผลการตรวจสอบให�ผู�

ขอรับการตรวจสอบทราบเป1นหนังสือ ในกรณีท่ีสินค�าเกษตรท่ีตรวจสอบเป1นไปตามมาตรฐานบังคับ
ให�ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองสําหรับสินค�าเกษตรน้ันตามหลักเกณฑ0 วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  รัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนําเข�า

สินค�าเกษตรจากต9างประเทศท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม9ต�องได�รับใบรับรองตาม
มาตรา ๒๗ หากปรากฏว9าสินค�าเกษตรน้ันได�รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศน้ันท่ี
มีข�อตกลงหรือความร9วมมือระหว9างประเทศเก่ียวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งกันและกัน 

การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและการแสดงเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐานกับสินค�าเกษตรท่ีนําเข�าตามวรรคหน่ึงให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  การนําเข�าสินค�าเกษตรจากประเทศท่ีมีมาตรฐานแตกต9างจาก

มาตรฐานบังคับ หากผู�นําเข�าประสงค0จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน
บังคับจากผู�ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต9างประเทศท่ีมีข�อตกลงหรือความร9วมมือระหว9าง
ประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให�กระทําได� 
แต9ผู �ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศน้ันต�องได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
หลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีมีประกาศกําหนดมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินค�าเกษตรใดแล�ว 

ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี ซึ่งสินค�าเกษตรน้ันจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรอง
ตามมาตรฐานท่ัวไปจากผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได� 

การตรวจสอบและรับรองและค9าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหน่ึง ให�
เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให�นํามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช�บังคับกับการนําเข�าซึ่งสินค�าเกษตรตาม
มาตรฐานท่ัวไปโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีสินค�าเกษตรได�รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล�ว 

ต9อมาปรากฏแก9พนักงานเจ�าหน�าท่ีว9าไม9เป1นไปตามมาตรฐานดังกล9าว ให�สํานักงานมีอํานาจสั่งให�
ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงสินค�าเกษตรให�เป1นไปตาม
มาตรฐานน้ันภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด หากไม9สามารถแก�ไขหรือปรับปรุงได�หรือหาก
ปล9อยให�เน่ินช�าไปอาจก9อให�เกิดอันตรายต9อสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว0 ให�สํานักงานมี
อํานาจสั่งให�ทําลายหรือให�ส9งสินค�าเกษตรน้ันกลับคืนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด โดยให�
ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี เป1นผู�เสียค9าใช�จ9ายเก่ียวกับการทําลายหรือการส9งกลับคืน 
ซึ่งสินค�าเกษตรน้ัน 

การสั่งให�ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงและการสั่งให�ทําลายหรือส9งสินค�าเกษตร
กลับคืนตามวรรคหน่ึงให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
   

 
มาตรา ๓๓  ห�ามมิให�ผู�ใดเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เว�นแต9จะเป1น

ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔๗  ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต�องห�าม ดังต9อไปน้ี 
(๑) เป1นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานสินค�าเกษตร 
(๒) มีห�องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช�ห�องปฏิบัติการของผู� อ่ืน โดย

ห�องปฏิบัติการต�องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เว�นแต9ใน
กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานไม9จําเป1นต�องมีหรือใช�ห�องปฏิบัติการ 

(๓) ไม9เป1นผู�อยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาต 
(๔) ไม9เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต9เวลาได�ล9วงพ�น

มาแล�วไม9น�อยกว9าสองป2 
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต�องห�ามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ผู�แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลท่ีเป1นผู�ขอรับใบอนุญาต

ต�องไม9เคยเป1นผู�แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลท่ีเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตาม (๔) 

 

                                                 
๗ มาตรา ๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตให�ใช�กับผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีระบุช่ือไว�ใน
ใบอนุญาตเท9าน้ันและให�มีอายุสามป2นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 

การขอต9ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ให�ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุญาตไว�ในท่ีเปWดเผย

และเห็นได�ง9าย ณ สถานท่ีทําการของผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให�

ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได�
รับทราบการสูญหายหรือชํารุดเสียหายดังกล9าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  การย�ายสถานท่ีทําการของผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีระบุไว�

ในใบอนุญาตต�องได�รับอนุญาตจากสํานักงาน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต�องแจ�ง

เป1นหนังสือให�สํานักงานทราบล9วงหน�าก9อนเลิกประกอบกิจการไม9น�อยกว9าหกสิบวัน เม่ือเลิกประกอบ
กิจการแล�ว ให�ส9งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีเลิกประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๔๐  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต�อง 
(๑) ไม9เปWดเผยข�อเท็จจริงท่ีได�มาหรือล9วงรู�มาจากการปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน

โดยประการท่ีอาจก9อให�เกิดความเสียหายต9อการค�าของผู�ขอให�ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เว�นแต9
เป1นการเปWดเผยตามหน�าท่ีหรือตามกฎหมายหรือเพ่ือประโยชน0แก9การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๒) ไม9มีส9วนได�เสียในผลประโยชน0กับผู�ขอให�ตรวจสอบมาตรฐาน 
(๓) แจ�งให�ผู�ขอให�ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทราบ และดําเนินการแก�ไขความ

บกพร9องหรือผิดพลาดน้ันทันที ในกรณีท่ีตรวจพบความบกพร9องหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 

(๔) แจ�งให�สํานักงานทราบภายในสามวันนับแต9วันท่ีตรวจพบความบกพร9องหรือ
ผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม (๓) 

 
หมวด ๖ 

การควบคุม 
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มาตรา ๔๑  ให�ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต9อสํานักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
สํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให�ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข�องไว�เป1นเวลาสามป2เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจสอบได� 
การเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข�องตาม

วรรคหน่ึงจะเก็บรักษาในรูปข�อมูลอิเล็กทรอนิกส0ตามหลักเกณฑ0ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว9าด�วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส0ก็ได� 

 
มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติการตามหน�าท่ีให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ 
(๑) เข�าไปในสถานท่ีทําการหรือห�องปฏิบัติการของผู�ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐาน หรือสถานท่ีทําการ สถานท่ีเก็บสินค�าเกษตร หรือยานพาหนะของผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นํา
เข�าสินค�าเกษตรในเวลาระหว9างพระอาทิตย0ข้ึนถึงพระอาทิตย0ตกหรือระหว9างเวลาทําการเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เข�าไปในสถานท่ีทําการหรือห�องปฏิบัติการของผู�ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานไม9ว9าเวลาใด เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว9ามีการฝFาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจน
เคร่ืองมือ อุปกรณ0 หรือเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบมาตรฐาน 

(๓) เข�าไปในสถานที่ทําการ สถานที่เก็บสินค�าเกษตร หรือยานพาหนะของผู�ผลิต 
ผู �ส 9งออก ผู �นําเข�า ผู �จําหน9าย หรือผู �ม ีไว�ในครอบครองเพื่อจําหน9ายซึ ่งสินค�าเกษตรที่ได�ร ับ
ใบร ับรองมาตรฐานไม9ว 9าเวลาใด เมื ่อมีเหตุอ ันควรสงสัยว 9าม ีการฝFาฝ Yนหรือไม9ปฏิบ ัต ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจสอบว9า
สินค�าเกษตรเป1นไปตามมาตรฐานหรือไม9 หรือมีมาตรฐานถูกต�องตามรายงานผลการตรวจสอบ
มาตรฐาน หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม9 หรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบ
มาตรฐาน 

(๔) สุ9มตัวอย9างสินค�าเกษตรจากผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสั่งให�ผู�ผลิต 
ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าจัดส9งตัวอย9างของสินค�าเกษตรท่ีได�รับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณท่ีสมควร
เพ่ือนํามาตรวจสอบ 

(๕) สั่งให�ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู�ผลิต ผู�ส9งออก ผู�นําเข�า หรือผู�ท่ี
เก่ียวข�องมาช้ีแจง ให�ถ�อยคํา หรือหลักฐานหรือข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง หรือแก�ไขความบกพร9อง หรือ
ผิดพลาดท่ีตรวจพบ 

(๖) ยึดหรืออายัดสินค�าเกษตร เอกสาร วัตถุ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ0ท่ีเก่ียวข�องกับ
การกระทําความผิด หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว9ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือสิ่ง
ใดท่ีมีการใช�เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือว9าเป1นเท็จ หรือท่ีใช�ผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานท่ีบกพร9องหรือผิดพลาดตามมาตรา ๔๐ (๓) หรือท่ีผลการตรวจสอบและรับรอง
ไม9เป1นไปตามมาตรฐานตาม (๔) 
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ในการปฏิบัติหน�าท่ีตาม (๑) พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องไม9กระทําการอันมีลักษณะเป1น
การค�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากมีลักษณะ
เป1นการค�นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต�องมีหมายค�น เว�นแต9มีเหตุอันควรเช่ือว9า
หากเน่ินช�ากว9าจะเอาหมายค�นมาได� เอกสารหรือหลักฐานดังกล9าวจะถูกยักย�าย ซุกซ9อน ทําลาย หรือ
ทําให�เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให�ดําเนินการค�น ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการ
กระทําความผิดได�โดยไม9ต�องมีหมายค�นแต9ต�องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว9า
ด�วยการค�น แต9จะเร่ิมการค�นในเวลากลางคืนมิได�เว�นแต9เป1นเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๔๔  สินค�าเกษตรท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ยึดหรืออายัดไว�ตามมาตรา ๔๓ (๖) น้ัน 

ให�คณะกรรมการมีอํานาจ ดังต9อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าไม9ได�รับใบรับรองตามมาตรฐานท่ัวไปแต9

ได�ใช�หรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปอันเป1นการฝFาฝYนมาตรา ๕๖ คณะกรรมการอาจสั่ง
ให�แก�ไขหรือปรับปรุงสินค�าเกษตรให�เป1นไปตามมาตรฐานท่ัวไปหรือสั่งให�ทําลายเคร่ืองหมาย
มาตรฐานท่ัวไปหรือทําให�เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ัวไปหลุดพ�นจากสินค�าเกษตรน้ันก็ได� หากไม9สามารถ
ทําลายเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ัวไปหรือทําให�เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ัวไปหลุดพ�นจากสินค�าเกษตรได�ก็
อาจสั่งให�ทําลายสินค�าเกษตรน้ัน 

(๒) ในกรณีที่ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าไม9ได�รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดย
ที่มีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินค�าเกษตรนั้น คณะกรรมการอาจสั่งให�ทําลาย 
หรือในกรณีท่ีนําเข�าอาจสั่งให�ส9งกลับคืนไปก็ได� หรือสั่งให�รอไว�เพ่ือให�ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า 
แล�วแต9กรณี ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 

ให�ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า แล�วแต9กรณี เป1นผู�เสียค9าใช�จ9ายเก่ียวกับการแก�ไข 
การปรับปรุง การทําลาย การส9งกลับคืน หรือการรอไว�ซึ่งสินค�าเกษตรเพ่ือขอรับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับ หรือการทําลายเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ัวไปหรือการทําให�เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ัวไป
หลุดพ�นจากสินค�าเกษตร 

 
มาตรา ๔๕  บรรดาสิ่งท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ยึดหรืออายัดไว�ตามมาตรา ๔๓ (๖) น้ัน 

ถ�าไม9ปรากฏเจ�าของหรือผู�ครอบครองภายในเก�าสิบวันนับแต9วันท่ีได�ยึดหรืออายัด หรือพนักงานอัยการ
สั่งเด็ดขาดไม9ฟZองคดี หรือเม่ือศาลไม9พิพากษาให�ริบ และผู�เป1นเจ�าของหรือผู�ครอบครองมิได�ร�องขอรับ
คืนภายในเก�าสิบวันนับแต9วันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม9ฟZองคดีหรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดหรือวันท่ี
ได�รับแจ�งว9าไม9มีการฟZองคดี แล�วแต9กรณี ให�สินค�าเกษตรหรือสิ่งท่ีได�ยึดหรืออายัดไว�ตกเป1นของ
แผ9นดินและให�สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดการอย9างหน่ึงอย9างใดได�
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีสินค�าเกษตรหรือสิ่งท่ียึดหรืออายัดไว�เป1นของเสียง9ายหรือถ�าหากเก็บไว�จะ
เสี่ยงต9อความเสียหายหรือจะเสียค9าใช�จ9ายในการรักษาเกินค9าของสินค�าเกษตรหรือสิ่งน้ัน สํานักงาน
จะจัดการขายทอดตลาดสินค�าเกษตรหรือสิ่งน้ันเสียก9อนคดีจะถึงท่ีสุดหรือก9อนท่ีจะตกเป1นของ
แผ9นดินก็ได� เงินค9าขายทอดตลาดสินค�าเกษตรหรือสิ่งน้ันเม่ือหักค9าใช�จ9ายและค9าภาระติดพันท้ังปวง
แล�วเหลือเงินจํานวนสุทธิเท9าใด ให�ถือไว�แทนสินค�าเกษตรหรือสิ่งน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๖  พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามแบบท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีต9อ
บุคคลซึ่งเก่ียวข�อง 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๔๓ ให�บุคคลซึ่ง

เก่ียวข�องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�กรรมการมาตรฐานสินค�า

เกษตร กรรมการวิชาการ อนุกรรมการ และพนักงานเจ�าหน�าที่เป1นเจ�าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 

ปรากฏต9อพนักงานเจ�าหน�าท่ีว9า สินค�าเกษตรใดท่ีอยู9ภายใต�มาตรฐานบังคับไม9ปลอดภัยหรืออาจ
ก9อให�เกิดอันตรายต9อสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว0 ให�สํานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจ 

(๑) ประกาศผลการตรวจสอบให�ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ0หรือวิธีการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยให�ระบุข�อความดังต9อไปน้ีด�วย 

(ก) ในกรณีท่ีปรากฏผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าซึ่งสินค�าเกษตรน้ันโดยแน9ชัด
ให�ระบุช่ือผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�า พร�อมท้ังชนิดและลักษณะของสินค�าเกษตรหรือภาชนะบรรจุ
น้ัน และถ�าสินค�าเกษตรหรือภาชนะบรรจุดังกล9าวมีช่ือทางการค�าหรือลําดับคร้ังท่ีผลิต ส9งออก หรือ
นําเข�าก็ให�ระบุช่ือทางการค�าหรือลําดับคร้ังท่ีผลิต ส9งออกหรือนําเข�าน้ันด�วย แล�วแต9กรณี 

(ข) ในกรณีที่ไม9ปรากฏผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าโดยแน9ชัดแต9ปรากฏ
ผู�จําหน9ายหรือผู�มีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน9ายซึ่งสินค�าเกษตรน้ัน ให�ระบุช่ือผู�จําหน9ายหรือผู�มีไว�
ในครอบครองเพ่ือจําหน9าย และสถานท่ีจําหน9ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน9าย พร�อมท้ังชนิด
และลักษณะของสินค�าเกษตรหรือภาชนะบรรจุน้ัน 

(๒) เรียกเก็บสินค�าเกษตรหรือสั่งให�ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าซึ่งสินค�าเกษตรน้ัน
จัดเก็บสินค�าเกษตรภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด และให�สํานักงานมีอํานาจทําลายสินค�า
เกษตรดังกล9าวหรือดําเนินการอ่ืนตามหลักเกณฑ0และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ให�ผู�ผลิต ผู�ส9งออก ผู�นําเข�า ผู�จําหน9าย หรือผู�มีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน9ายซึ่งสินค�า
เกษตร แล�วแต9กรณี เป1นผู�เสียค9าใช�จ9ายเก่ียวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การทําลาย หรือการ
ดําเนินการตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีผู� รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู� นําเข�าหรือ

ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานฝFาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให�สํานักงานมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�ไม9เกินคร้ังละสามเดือน 

ผู�ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหว9างท่ี
ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตน้ันไม9ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๕๑  สํานักงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏว9า 
(๑) ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต�องห�ามตามมาตรา ๒๑ หรือผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�าม
ตามมาตรา ๓๔ 

(๒) ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าหรือผู�ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานเคยถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตแล�วมากระทําความผิดอีกภายในห�าป2 

(๓) ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าหรือผู�ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีซึ่งก9อให�เกิดความเสียหายอย9างร�ายแรงต9อเศรษฐกิจ
หรือต9อประโยชน0สาธารณะ 

(๔) ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�ากระทําความผิดตามมาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๓ มาตรา 
๗๔ หรือมาตรา ๗๕ หรือผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กระทําความผิดตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๐ 
มาตรา ๗๑ วรรคสอง มาตรา ๗๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๔ 

ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง จะขอรับใบอนุญาตใหม9อีกไม9ได�จนกว9าจะ
พ�นสองป2นับแต9วันท่ีทราบคําสั่ง 

 
มาตรา ๕๒  การสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา ๕๑ ให�เป1นไปตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕๓  ให�สํ า นักงานประกาศรายช่ือผู�ผลิต ผู�ส9 งออก ผู� นํา เข�า หรือ

ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ 
ให�ผู�บริโภคหรือประชาชนทราบเพ่ือประโยชน0แก9การคุ�มครองผู�บริโภคหรือประชาชน  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๗ 

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
   

 
มาตรา ๕๔  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดงกับสินค�าเกษตร มี ๒ แบบ 

ดังต9อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบังคับสําหรับแสดงกับสินค�าเกษตรท่ีได�รับ

ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 
(๒) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับแสดงกับสินค�าเกษตรท่ีได�รับ

ใบรับรองตามมาตรฐานท่ัวไป 
ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช�เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายให�เป1นไป

ตามหลักเกณฑ0 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๕๕  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าสินค�าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต�อง
แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ (๑) ก9อนนําออกจากสถานท่ีผลิตหรือรับมอบไป
จากเจ�าพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังน้ีรัฐมนตรีจะอนุญาตให�ทําภายหลังตามเง่ือนไขท่ีกําหนดก็ได� 

 
มาตรา ๕๖  ห�ามมิให�ผู�ใดใช�เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เว�นแต9เป1น

ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าท่ีได�รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานท่ัวไป แล�วแต9กรณี 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ0 

   
 
มาตรา ๕๗  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก ผู�นําเข�า ผู�ขอรับใบอนุญาต หรือผู�ประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานมีสิทธิอุทธรณ0คําสั่งของสํานักงานตามพระราชบัญญัติน้ีต9อคณะกรรมการ 
การอุทธรณ0ตามวรรคหน่ึง ให�ทําเป1นหนังสือโดยย่ืนต9อสํานักงานภายในสามสิบวัน

นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งของสํานักงาน 
ให�สํานักงานเสนอคําอุทธรณ0ต9อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต9วันท่ีสํานักงาน

ได�รับอุทธรณ0 
ให�คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ0ให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได�รับ

อุทธรณ0จากสํานักงาน คําวินิจฉัยอุทธรณ0ของคณะกรรมการให�เป1นท่ีสุด 
การอุทธรณ0ตามวรรคหนึ่ง ไม9เป1นเหตุให�ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของสํานักงาน 

เว�นแต9จะมีการสั่งให�ทุเลาการบังคับไว�ก9อนโดยคณะกรรมการ 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๕๘  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าผู�ใดฝFาฝYนมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง หรือ

มาตรา ๕๐ วรรคสอง ต�องระวางโทษปรับไม9เกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๕๙  ผู�รับใบอนุญาตเป1นผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าผู�ใดไม9ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๕ ต�องระวางโทษ
ปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๖๐  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าผู�ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง 

ต�องระวางโทษปรับไม9เกินห�าแสนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๖๑  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าผู�ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๒ ต�องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกวันละ
ไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๖๒  ผู�ใดฝFาฝYนมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือ

ปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๓  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู�ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๑ ต�องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๖๔  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู�ใดฝFาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ 

หรือมาตรา ๕๐ วรรคสอง ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู�ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต�อง

ระวางโทษปรับไม9เกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๖๖  ผู�ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๓ (๕) 

หรือไม9อํานวยความสะดวกแก9พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๔๗ ต�องระวางโทษปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๗  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก หรือผู�นําเข�าผู�ใดไม9ดําเนินการจัดเก็บสินค�าเกษตรตาม

คําสั่งของสํานักงานตามมาตรา ๔๙ (๒) ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๘  ผู�ใดเลียนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดงกับสินค�าเกษตร

ตามมาตรา ๕๔ เพ่ือให�ผู�อ่ืนหลงเช่ือว9าเป1นเคร่ืองหมายเช9นว9าน้ัน ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 
หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ผู�ใดฝFาฝYนมาตรา ๕๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9

เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๐  ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู�ใดจัดทําผลการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานอันเป1นเท็จหรือปกปWดข�อความจริงซึ่งควรบอกให�แจ�ง โดยประการท่ีน9าจะเกิดความ
เสียหายแก9ผู�อ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผู�ใดให� ขอให� หรือรับว9าจะให�เงินหรือทรัพย0สินหรือประโยชน0อ่ืนใดแก9

ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เพ่ือให�มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินห�าป2 หรือปรับไม9เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ผู�ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย0สินหรือประโยชน0อ่ืนใดสําหรับตนเอง
หรือผู�อ่ืนเพ่ือกระทําการตามวรรคหน่ึง ต�องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๗๒  ผู�ใดทําใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานข้ึนท้ัง

ฉบับหรือแต9ส9วนหน่ึงส9วนใด เติม หรือตัดทอนข�อความ หรือแก�ไขด�วยประการใดในใบรับรองหรือ
รายงานดังกล9าวอันเป1นเท็จ เพ่ือให�ผู�หน่ึงผู�ใดหลงเช่ือว9าเป1นใบรับรองหรือรายงานท่ีแท�จริง ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู�น้ันต�อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินห�าป2 หรือปรับไม9เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู�ผลิต ผู�ส9งออก ผู�นําเข�า ผู�จําหน9าย หรือผู�มีไว�ในครอบครองเพ่ือ

จําหน9ายซึ่งสินค�าเกษตรผู�ใดใช�ใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานท่ีตนรู�อยู9ว9า
เป1นเท็จ ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔  ผู�ใดถอน ทําให�เสียหาย ทําลาย หรือทําให�ไร�ประโยชน0ซึ่งตราหรือ

เคร่ืองหมายอันพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ประทับหรือหมายไว�ท่ีสิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน�าท่ีเพ่ือ
เป1นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งน้ัน ๆ ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินสองป2 หรือปรับไม9เกิน
สองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผู�ใดโฆษณา จําหน9าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน9ายซึ่งสินค�า

เกษตรท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให�ต�องเป1นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานโดยรู�หรือมีเหตุอันควรรู�ว9าสินค�าเกษตรน้ันมิได�ผ9านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป2 หรือปรับไม9เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๖๘  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป1นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล9าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป1นเหตุให�นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู�น้ันต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 
 

มาตรา ๗๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวให�
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดท่ีรัฐมนตรีแต9งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได� 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต9งต้ังตามวรรคหน่ึงให�มีจํานวนสามคน
ประกอบด�วยข�าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ0หน่ึงคน พนักงานอัยการหน่ึงคน และ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกหน่ึงคน 

                                                 
๘ มาตรา ๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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เม่ือผู�กระทําความผิดได�เสียค9าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล�ว ให�ถือว9าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๘  บรรดามาตรฐานสินค�าเกษตรท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตร

และอาหารแห9งชาติได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู9ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ถือว9า
เป1นมาตรฐานท่ัวไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๙  ให�ผู�ซึ่งได�รับใบรับรองเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก9อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห9งชาติแจ�งเป1น
หนังสือต9อสํานักงานภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับเพ่ือขอรับใบอนุญาตจาก
สํานักงาน เม่ือได�แจ�งแล�วให�ถือว9าผู�น้ันเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติน้ี
จนกว9าสํานักงานจะมีคําสั่งไม9อนุญาตหรือใบรับรองน้ันสิ้นอายุ  ท้ังน้ี ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับ
ผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและการควบคุมผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รวมท้ังบท
กําหนดโทษท่ีเก่ียวข�องตามพระราชบัญญัติน้ีมาใช�บังคับกับผู�น้ัน 

 
มาตรา ๘๐  ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายรับรองของสํานักงานอันเป1น

เคร่ืองหมายรับรองท่ีได�จดทะเบียนตามกฎหมายว9าด�วยเคร่ืองหมายการค�ากับสินค�าเกษตรอยู9ก9อน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ผู�น้ันใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ันกับสินค�าเกษตรได�ต9อไปโดยให�ถือว9า
เคร่ืองหมายรับรองน้ันเป1นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ให�นํา
บทบัญญั ติ เ ก่ียวกับเค ร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเ ก่ียวข�องตาม
พระราชบัญญัติน้ีมาใช�บังคับกับผู�น้ัน 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ0  จุลานนท0 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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อัตราค9าธรรมเนียม 
   

 
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. การต9ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 

 คร้ังละก่ึงหน่ึงของค9าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ัน 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมจะกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมให�

แตกต9างกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเร9งรัด
พัฒนาสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐาน และโดยท่ีในป4จจุบันสินค�าเกษตรหลายชนิดท้ังท่ีผลิตข้ึนใน
ประเทศและนําเข�าจากต9างประเทศยังไม9มีมาตรฐานใช�บังคับเป1นเหตุให�สินค�าเกษตรด�อยคุณภาพและ
ไม9ปลอดภัยต9อผู�บริโภค ประชาชนขาดความเช่ือถือ และส9งผลกระทบต9อการประกอบกิจการค�าสินค�า
เกษตรของไทย ทําให�ไม9สามารถแข9งขันในตลาดโลกได� อันก9อให�เกิดความเสียหายแก9เศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม สมควรมีกลไกในการกําหนดมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค�า
เกษตรข้ึน เพ่ือส9งเสริมสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยหรือเพ่ือปZองกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดแก9ประชาชนหรือแก9กิจการค�าสินค�าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให�
สอดคล�องกับพันธกรณีระหว9างประเทศ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 

มาตรา ๕  ให�แก�ไขคําว9า “ผู�อํานวยการ” ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป1น “เลขาธิการ” ทุกแห9ง 

 
มาตรา ๙  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. 

๒๕๕๑ ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ คงอยู9ในตําแหน9งเพ่ือปฏิบัติ
หน�าท่ีต9อไป จนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม9ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติแห9งกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใดอ�างถึงผู�อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห9งชาติ ให�ถือว9า
บทบัญญัติแห9งกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีน้ันอ�างถึง
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห9งชาติ 

 
มาตรา ๑๑  บรรดาประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๓๔ แห9งพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีใช�บังคับอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ยังคง
ใช�บังคับได�ต9อไปเพียงเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว9าจะมีประกาศท่ีออกตามความใน
มาตรา ๓๔ แห9งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค�าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๒  ให� รัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ0รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน�า ๑/๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป1นการสมควรแก�ไขช่ือ
ตําแหน9งหัวหน�าส9วนราชการของสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห9งชาติจาก
ผู�อํานวยการเป1นเลขาธิการ เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางการแบ9งส9วนราชการภายในกรมตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และแก�ไขเพ่ิมเติมองค0ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตรเพ่ือให�การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังแก�ไขเพ่ิมเติม
คุณสมบัติของกรรมการวิชาการเพ่ือให�สามารถแต9งต้ังผู�แทนหน9วยงานของรัฐและผู�แทนหน9วยงาน
ของเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับมาตรฐานสินค�าเกษตรเข�าร9วมเป1นกรรมการวิชาการได� 
นอกจากน้ีสมควรแก�ไขคุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาตเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน โดยให�
นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค�าเกษตร
ซึ่งมีห�องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช�ห�องปฏิบัติการของผู�อ่ืน เว�นแต9ในกรณีท่ีการตรวจสอบ
มาตรฐานไม9จําเป1นต�องมีหรือใช�ห�องปฏิบัติการย่ืนขอรับใบอนุญาตเป1นผู�ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานได�  ท้ังน้ี เพ่ือให�มีหน9วยงานท่ีให�บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค�าเกษตรอย9าง
เพียงพอ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๐ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว9า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส9วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต�องรับโทษ
ทางอาญาร9วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม9ปรากฏว9ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย�งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช�บังคับไม9ได�ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต9อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล9าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป1นอันใช�บังคับไม9ได�ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล9าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต9อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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ภิรมย0พร/แก�ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

พรวิภา/เพ่ิมเติม 
๑๔ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 

 
พจนา/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 


