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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตร
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 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
“มาตรฐานบัง คับ” หมายความวา มาตรฐานที่มี กฎกระทรวงกํา หนดให สิน คา เกษตร
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
“มาตรฐานทั่วไป” หมายความวา มาตรฐานที่มีประกาศกําหนดเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน
“ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
“ผูผลิต” หมายความวา
(๑) ผูซึ่งทําการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไมเพื่อการคา
(๒) ผูประกอบการขนสงสินคาเกษตร คลังสินคาเกษตร สะพานปลา หองเย็น โรงฆาสัตว
หรือกิจการตอเนื่องอื่นที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ผูซึ่งนําสินคาเกษตรมาบรรจุหีบหอ แปรรูป หรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) หนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย
(๒) มาตรฐานสินคา ผลิตภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะแลว
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค า เกษตร ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการขาว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว
อธิบดีกรมวิช าการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร ผูแ ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทยหรือ
ผูแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแ ทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้ง
อีกไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูท รงคุณวุฒิตองเปน ผูมีความรูความเชี่ย วชาญและประสบการณที่ เกี่ยวของกั บ
สาขาวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตร
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมและดําเนินการมาตรฐาน
สําหรับสินคาเกษตร
(๒) พิ จ ารณาเสนอแนะต อ รั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนด แก ไ ข และยกเลิ ก มาตรฐาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
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(๓) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘
(๕) พิจารณาอุทธรณคําสั่งของสํานักงานตามมาตรา ๕๗
(๖) ออกประกาศ และคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) พิจารณาขอมูลทางวิช าการดานวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับ
มาตรฐาน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒไิ มนอยกวาหกสิบวันใหดําเนินการ
เพื่ อ ใหมี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้น ใหม เพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง แทนกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง อาจได รั บ แต ง ตั้ ง อี ก ได แ ต จ ะดํ า รงตํ า แหน ง
เกินสองวาระติดตอกันไมได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใ นระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพ น จากตํ าแหน งตามวาระแลว กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐ มนตรีใ หออก เพราะมีค วามประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนา ที่
หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
ในกรณี ที่ก รรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระและยั ง มิ ไ ดแ ต ง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การประชุ ม ของคณะกรรมการ ให ป ระธานกรรมการทํ า หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ถาประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ใหสํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบ
งานธุรการ งานประชุม การศึ กษาหาขอมู ล และกิจ การตาง ๆ ที่เกี่ยวกั บงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการ
หมวด ๒
การกําหนดมาตรฐาน
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรใด
ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการเพื่ อ จั ด ทํ า ร า งมาตรฐานสํ า หรั บ สิ น ค า เกษตรนั้ น
ใหคณะกรรมการพิจารณา
เมื่ อ คณะกรรมการวิ ช าการเสนอร า งมาตรฐานสํ า หรั บ สิ น ค า เกษตรตามวรรคหนึ่ ง
ใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นดวยกับรายละเอียดของรางมาตรฐานสําหรับสินคา
เกษตรนั้น และเห็น สมควรกําหนดใหเปน มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปตามที่คณะกรรมการ
วิช าการเสนอก็ใ หคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
สําหรับสินคาเกษตรนั้นเปนมาตรฐานบังคับหรือออกประกาศกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนั้น
เปนมาตรฐานทั่วไป แลวแตกรณี
กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกํ าหนดใหสิน ค าเกษตรใดอยูภายใตม าตรฐานบังคั บ
ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได
มาตรา ๑๖ ในการกํ า หนดมาตรฐานบั ง คั บ หรื อ มาตรฐานทั่ ว ไปสํ า หรั บ สิ น ค า เกษตร
จะกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได
(๑) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสิน คาเกษตร
ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยดานสุขอนามัยหรือ
สุขอนามัยพืช หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) หีบหอ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมายหรือฉลาก
(๓) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ (๑) หรือ (๒)
(๔) ขอกําหนดรายการอยางอื่นที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการวิช าการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ จะใหมีคณะ
หนึ่งหรือหลายคณะก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการในแตละคณะใหมีจํานวน
ไมเกินสิบหาคน
คณะกรรมการวิ ช าการมี ห น า ที่ จั ด ทํ า ร า งมาตรฐานสํ า หรั บ สิ น ค า เกษตรหรื อ เสนอแนะ
คณะกรรมการในการแกไขหรือยกเลิกมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานทางวิชาการอื่น
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการวิชาการตองเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมของสินคาเกษตรที่ไดรับแตงตั้ง
คุณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห าม วาระการดํ ารงตํ า แหน ง และการพ น จากตํ า แหน ง ของ
กรรมการวิชาการ รวมทั้งการประชุมและการดําเนินงานอื่นของคณะกรรมการวิชาการใหเปนไปตาม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ กอนออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับ ใหสํานักงานจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ ละ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแลว ใหสํานักงานนําผลการแสดงความ
คิดเห็นนั้นเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงตอไป
กฎกระทรวงตามวรรคสองตองกําหนดวันใชบังคับไมนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน ความมั่นคงของ
ประเทศ หรือเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวง
กําหนดใหสินคาเกษตรใดอยูภายใตมาตรฐานบังคับโดยไมตองปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๘ ก็ได
หมวด ๓
ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรใด หามผูใด
เปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซึ่งสินคาเกษตรนั้น เวนแตจะไดรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก
หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ซึ่งสินคาเกษตรนั้นจากสํานักงาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผูผลิตใหไดรับยกเวน
ไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๒๑ ผูผ ลิต ผูส ง ออก หรือ ผู นํา เข าที่ ข อรั บใบอนุญ าตต องมีคุ ณสมบัติ แ ละไม มี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแตเวลาไดลวงพนมาแลว
ไมนอยกวาสองป
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ผูแทนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นใด
ซึ่งกระทํา การแทนนิ ติบุคคลนั้น ตองมี คุณ สมบัติแ ละไมมีลัก ษณะตองห ามตามวรรคหนึ่งและตอ ง
ไมเคยเปนผูแทนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลที่เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตาม (๕)
มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตใหใ ชกับผูผ ลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต
เทานั้นและใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การขอต ออายุ ใ บอนุ ญาตและการอนุ ญาตให เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๓ ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาตองแสดงใบอนุญาตไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขานั้นที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายในสาระสํ า คั ญ ให ผู ผ ลิ ต
ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ได
รับทราบการสูญหายหรือชํารุดเสียหายดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ การยายสถานที่ทําการของผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาที่ระบุไวในใบอนุญาต
ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตเปน ผูผ ลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซึ่งจะเลิกประกอบกิจการ
ตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนากอนเลิกประกอบกิจการไมนอยกวาหกสิบวัน เมื่อเลิก
ประกอบกิจการแลวใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ
หมวด ๔
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรใด ผูผลิต
ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ซึ่งสินคาเกษตรนั้น ตองขอรับการตรวจสอบและไดใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองและคาบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตองรายงานผลการตรวจสอบใหผูขอรับการ
ตรวจสอบทราบเป น หนั ง สื อ ในกรณี ที่ สิ น ค า เกษตรที่ ต รวจสอบเป น ไปตามมาตรฐานบั ง คั บ
ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกใบรับรองสําหรับสินคาเกษตรนั้นตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนําเขาสินคาเกษตร
จากตา งประเทศที่มีม าตรฐานทัดเทียมกับ มาตรฐานบังคั บไมตอ งไดรั บใบรับ รองตามมาตรา ๒๗
หากปรากฏวาสิน คาเกษตรนั้นไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้น ที่มีขอตกลง
หรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและการแสดงเครื่ องหมายรับรอง
มาตรฐานกับสิน คาเกษตรที่นําเขาตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ การนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกตางจากมาตรฐานบังคับ
หากผูนําเขาประสงคจะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผูตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่มีขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ
ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ใหกระทําได แตผูตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของประเทศนั้ น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานทั่วไปสําหรับสินคาเกษตรใดแลว ผูผลิต
ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ซึ่งสิน คาเกษตรนั้น จะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไปจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได
การตรวจสอบและรับรองและคาบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับกับการนําเขาซึ่งสินคาเกษตรตามมาตรฐาน
ทั่วไปโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สิน คาเกษตรไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว ตอมา
ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมเปน ไปตามมาตรฐานดังกลาว ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูผ ลิต
ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐาน
นั้นภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หากไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงไดหรือหากปลอยใหเนิ่นชา
ไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหทําลาย
หรือใหสงสินคาเกษตรนั้นกลับคืนภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดโดยใหผูผลิต ผูสงออก หรือ
ผูนําเขา แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการทําลายหรือการสงกลับคืน ซึ่งสินคาเกษตรนั้น
การสั่งใหดําเนิน การแกไขหรือปรับปรุงและการสั่งใหทําลายหรือสงสิน คาเกษตรกลับคืน
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๕
การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
มาตรา ๓๓ หามมิใ หผูใ ดเปน ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เวน แตจะเปน ผูไดรับ
ใบอนุญาตใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) มีหองปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
(๔) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแตเวลาไดลวงพนมาแลว
ไมนอยกวาสองป
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูแทนบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่น ใดซึ่งกระทําการแทนบริษัทซึ่งเปนผูขอรับ
ใบอนุญาตตองไมเคยเปนผูแทนบริษัท กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนบริษัทที่
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔)
มาตรา ๓๕ ใบอนุญาตใหใชกับผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตเทานั้น
และใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไวในใบอนุญาต
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานขอรับใบแทนจากสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย
หรือชํารุดเสียหายดังกลาว
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การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ การย า ยสถานที่ ทํ า การของผู ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ ร ะบุ ไ ว
ในใบอนุญาตตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ ผูป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่ งจะเลิ ก ประกอบกิ จ การต อ งแจ ง เป น
หนังสือใหสํานักงานทราบลวงหนากอนเลิกประกอบกิจการไมนอยกวาหกสิบวัน เมื่อเลิกประกอบ
กิจการแลว ใหสงคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกประกอบกิจการ
มาตรา ๔๐ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตอง
(๑) ไม เ ป ด เผยข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด ม าหรื อ ล ว งรู ม าจากการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบมาตรฐาน
โดยประการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการคาของผูขอใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เวนแต
เปนการเปดเผยตามหนาที่หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๒) ไมมีสวนไดเสียในผลประโยชนกับผูขอใหตรวจสอบมาตรฐาน
(๓) แจงใหผูขอใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทราบ และดําเนินการแกไขความบกพรอง
หรือผิดพลาดนั้นทันที ในกรณีที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน
(๔) แจงใหสํานักงานทราบภายในสามวันนับแตวันที่ตรวจพบความบกพรองหรือผิดพลาดใน
ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม (๓)
หมวด ๖
การควบคุม
มาตรา ๔๑ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานตอสํานักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด
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มาตรา ๔๒ ใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนเวลาสามปเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
การเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตามวรรคหนึ่งจะ
เก็ บ รั ก ษาในรู ป ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได
มาตรา ๔๓ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือ
สถานที่ทําการ สถานที่เก็บสิน คาเกษตร หรือยานพาหนะของผูผ ลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสิน คา
เกษตรในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขาไปในสถานที่ทาํ การหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไมวา
เวลาใด เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐาน
(๓) เข า ไปในสถานที่ ทํ า การ สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค า เกษตร หรื อ ยานพาหนะของผู ผ ลิ ต
ผูสงออก ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรอง
มาตรฐานไมวาเวลาใด เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า มี ก ารฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจสอบวาสินคาเกษตรเปนไป
ตามมาตรฐานหรือไม หรือมีมาตรฐานถูกตองตามรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน หรือใบรับรอง
มาตรฐานหรือไม หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐาน
(๔) สุม ตั ว อย า งสิ น ค า เกษตรจากผู ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรื อ สั่ ง ให ผู ผ ลิ ต
ผูสงออก หรือผูนําเขาจัดสงตัวอยางของสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควร
เพื่อนํามาตรวจสอบ
(๕) สั่งใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา หรือผูที่เกี่ยวของมา
ชี้แจง ใหถอยคํา หรือหลักฐานหรือขอมูลที่เกี่ยวของหรือแกไขความบกพรอง หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ
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(๖) ยึดหรืออายัดสิน คาเกษตร เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสิ่งใด
ที่มีการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีเหตุอัน ควรเชื่อ วาเปน เท็จ หรือที่ ใ ชผ ลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานที่บกพรองหรือผิดพลาดตามมาตรา ๔๐ (๓) หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรอง
ไมเปนไปตามมาตรฐานตาม (๔)
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการคน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากมีลักษณะเปนการ
คนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชา
กวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม ให ดําเนิน การคน ยึ ดหรื ออายัดเอกสารหรือหลั กฐานที่เ กี่ยวของกับการกระทํ า
ความผิดไดโดยไมตองมีหมายคนแตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการ
คนแตจะเริ่มการคนในเวลากลางคืนมิไดเวนแตเปนเวลาทําการของสถานที่นั้น
มาตรา ๔๔ สินคาเกษตรที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๓ (๖) นั้น
ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาไมไดรับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปแตไดใช
หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๖ คณะกรรมการอาจสั่งให
แกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปหรือสั่งใหทําลายเครื่องหมายมาตรฐาน
ทั่วไปหรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพนจากสินคาเกษตรนั้นก็ได หากไมสามารถทําลาย
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือทําใหเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพนจากสินคาเกษตรไดก็อาจ
สั่งใหทําลายสินคาเกษตรนั้น
(๒) ในกรณีที่ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาไมไดรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยที่มี
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับสินคาเกษตรนั้น คณะกรรมการอาจสั่งใหทําลายหรือใน
กรณีที่ นํ าเขา อาจสั่ง ใหส งกลั บคื น ไปก็ไ ด หรื อสั่ ง ให รอไวเ พื่อ ใหผู ผ ลิ ต ผูส ง ออก หรื อผู นํ าเข า
แลวแตกรณี ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ
ให ผู ผ ลิ ต ผู ส ง ออก หรื อ ผู นํ า เข า แล ว แต ก รณี เป น ผู เ สี ย ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การแก ไ ข
การปรั บปรุง การทําลาย การสงกลั บคืน หรือการรอไวซึ่งสิน คาเกษตรเพื่ อขอรับ ใบรับรองตาม
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มาตรฐานบังคับ หรือการทําลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือการทําใหเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
หลุดพนจากสินคาเกษตร
มาตรา ๔๕ บรรดาสิ่งที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๓ (๖) นั้น
ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยึดหรืออายัด หรือพนักงานอัยการ
สั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือเมื่อศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ
คืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดหรือวัน ที่
ไดรับแจงวาไมมีการฟองคดี แลวแตกรณี ใหสินคาเกษตรหรือสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวตกเปนของแผนดิน
และใหสํา นักงานโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมีอํา นาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่
เห็นสมควร
ในกรณีที่สินคาเกษตรหรือสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาหากเก็บไวจะเสี่ยงตอ
ความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการรักษาเกินคาของสินคาเกษตรหรือสิ่งนั้น สํานักงานจะจัดการขาย
ทอดตลาดสิ น ค า เกษตรหรื อ สิ่ ง นั้ น เสี ย ก อ นคดี จ ะถึ ง ที่ สุ ด หรื อ ก อ นที่ จ ะตกเป น ของแผ น ดิ น ก็ ไ ด
เงิ น ค า ขายทอดตลาดสิ น ค า เกษตรหรื อ สิ่ ง นั้ น เมื่ อ หั ก ค า ใช จ า ยและค า ภาระติ ด พั น ทั้ ง ปวงแล ว
เหลือเงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหถือไวแทนสินคาเกษตรหรือสิ่งนั้น
มาตรา ๔๖ พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๓ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
กรรมการวิชาการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปรากฏ
ตอพนักงานเจาหนาที่วา สิน คา เกษตรใดที่อ ยูภายใต ม าตรฐานบังคั บไม ปลอดภัย หรือ อาจกอใหเกิ ด
อันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจ
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(๑) ประกาศผลการตรวจสอบให ประชาชนทราบในหนั ง สือ พิม พห รือ วิ ธีก ารอื่น ตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซึ่งสินคาเกษตรนั้นโดยแนชัดใหระบุ
ชื่อผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา พรอมทั้งชนิดและลักษณะของสิน คาเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น
และถาสินคาเกษตรหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิต สงออก หรือนําเขา
ก็ใหระบุชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิต สงออกหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาโดยแนชัดแตปรากฏผูจําหนาย
หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเกษตรนั้น ใหระบุชื่อผูจําหนายหรือผูมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย และสถานที่จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของ
สินคาเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น
(๒) เรียกเก็บสินคาเกษตรหรือสั่งใหผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซึ่งสินคาเกษตรนั้นจัดเก็บ
สินคาเกษตรภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด และใหสํานักงานมีอํานาจทําลายสินคาเกษตรดังกลาว
หรือดําเนินการอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเกษตร
แลวแตกรณี เปน ผูเสียคาใชจายเกี่ยวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การทําลาย หรือการดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาหรือผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินครั้งละสามเดือน
ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหวางที่ถูกสั่งพัก
ใชใบอนุญาตนั้นไมได
มาตรา ๕๑ สํานักงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา
(๑) ผูรับใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๑ หรื อ ผู ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ตามมาตรา ๓๔
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(๒) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ผ ลิ ต ผู ส ง ออก หรื อ ผู นํ า เข า หรื อ ผู ป ระกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําความผิดอีกภายในหาป
(๓) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ผ ลิ ต ผู ส ง ออก หรื อ ผู นํ า เข า หรื อ ผู ป ระกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ
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
ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะขอรับใบอนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพน
สองปนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
มาตรา ๕๒ การสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุญ าตตามมาตรา ๕๐ และการสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ตามมาตรา ๕๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๓ ใหสํานักงานประกาศรายชื่อผูผ ลิต ผูสงออก ผูนําเขา หรือผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานที่ ถู ก สั่ ง พั ก ใช ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๕๐ หรื อ มาตรา ๕๑
ให ผู บ ริ โ ภคหรื อ ประชาชนทราบเพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคหรื อ ประชาชน ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๗
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
มาตรา ๕๔ เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานสํ า หรั บ แสดงกั บ สิ น ค า เกษตร มี ๒ แบบ
ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสําหรับแสดงกับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับ
(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับแสดงกับสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานทั่วไป
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ลักษณะของเครื่องหมาย การใชเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ผูผ ลิต ผูส งออก หรือผูนํ าเขา สิน ค าเกษตรตามมาตรฐานบังคั บตองแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ (๑) กอนนําออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจาก
เจาพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตใหทําภายหลังตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได
มาตรา ๕๖ หามมิใ หผูใ ดใช เครื่องหมายรับ รองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เวน แตเป น
ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาที่ไดรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แลวแตกรณี
หมวด ๘
การอุทธรณ
มาตรา ๕๗ ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา ผูขอรับใบอนุญาต หรือผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปน หนังสือโดยยื่นตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งของสํานักงาน
ใหสาํ นักงานเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณจาก
สํานักงาน คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของสํานักงาน 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 หรือผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน 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 ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใ ดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐
หรื อ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เกิ น สามป หรื อ ปรั บไม เ กิ น สามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท
มาตรา ๖๖ ผูใ ดไมป ฏิบัติตามคําสั่ง ของพนั กงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๓ (๕)
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๗ ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาผูใดไมดําเนินการจัดเก็บสินคาเกษตรตามคําสั่ง
ของสํานักงานตามมาตรา ๔๙ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผูใดเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสําหรับแสดงกับสินคาเกษตรตามมาตรา ๕๔
เพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๙ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามป หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู ใ ดจัดทําผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใ ดให ขอให หรือรับวา จะใหเงิ น หรือทรั พยสิน หรือ ประโยชนอื่น ใดแก
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อใหมีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
เพื่อกระทําการตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๒ ผูใ ดทําใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานขึ้น ทั้งฉบับ
หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติม หรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดในใบรับรองหรือรายงาน
ดังกลาวอันเปนเท็จ เพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนใบรับรองหรือรายงานที่แทจริง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปน ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวใ นครอบครองเพื่อจําหนาย
ซึ่งสิน คาเกษตรผูใดใชใ บรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
อั น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ไ ด ป ระทั บ หรื อ หมายไว ที่ สิ่ ง ใด ๆ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน า ที่ เ พื่ อ เป น
หลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเกษตรที่มี
กฎกระทรวงกําหนดใหตองเปน ไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู
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หรือมีเหตุอันควรรูวาสินคาเกษตรนั้นมิไดผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูแทน
นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ และบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและ
ตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนประกอบดวย
ขาราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน พนักงานอัยการหนึ่งคน และพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ บรรดามาตรฐานสิน ค าเกษตรที่ คณะกรรมการมาตรฐานสิน คา เกษตรและ
อาหารแหงชาติไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปน
มาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ ให ผู ซึ่ ง ไดรั บ ใบรั บรองเป น ผู ป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแจงเปนหนังสือ
ตอสํานักงานภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสํานักงาน
เมื่อไดแ จ งแล วให ถือวา ผูนั้น เปน ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญั ตินี้จ นกว า
สํานักงานจะมีคําสั่งไมอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสิ้นอายุ ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานและการควบคุม ผูป ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รวมทั้ง บทกํา หนดโทษ
ที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูนั้น
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มาตรา ๘๐ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองของสํานักงานอันเปนเครื่องหมาย
รั บ รองที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยเครื่ อ งหมายการค า กั บ สิ น ค า เกษตรอยู ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหผูนั้น ใชเครื่องหมายรับรองนั้น กับสินคาเกษตรไดตอไปโดยใหถือวา
เครื่ อ งหมายรั บ รองนั้ น เป น เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานทั่ ว ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้
ให นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐาน รวมทั้ ง บทกํ า หนดโทษที่ เ กี่ ย วข อ งตาม
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓
ฉบับละ
๕๐,๐๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท
การตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓
ครั้งละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยกําลังเรงรัดพัฒนาสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน และโดยที่ในปจจุบันสินคาเกษตรหลายชนิดทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศและนําเขาจาก
ตางประเทศยังไม มี มาตรฐานใช บังคับเปน เหตุใ ห สิน คาเกษตรดอยคุ ณ ภาพและไมปลอดภั ย ตอผูบริโ ภค
ประชาชนขาดความเชื่อถือ และสงผลกระทบตอการประกอบกิจการคาสินคาเกษตรของไทย ทําใหไมสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได อันกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรมีกลไกในการกําหนด
มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรขึ้น เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการคาสินคาเกษตรหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

