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พระราชบัญญัต ิ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป นปท่ี ๖๓ ในรัชกาลป จจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป นการสมควรมีกฎหมายว าดวยมาตรฐานสินค าเกษตร 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้  
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห งชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มาตรฐาน” หมายความว่า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี 
“สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ 

หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
“มาตรฐานบังคับ ” หมายความว่า มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
“มาตรฐานทั่วไป” หมายความว่า มาตรฐานที่มีประกาศก าหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
“ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 
                                                 

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

 ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บริษัท” โดย มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ /ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ 
ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



 
 

๒ 
 

“ผู้ผลิต” หมายความว่า 
(๑) ผู้ซึ่งท าการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้เพ่ือการค้า 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์หรือกิจการ

ต่อเนื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) ผู้ซึ่งน าสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 
(๒) มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

   
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร” ประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
อธิบดีกรมหม่อนไหม  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้แทน  ประธานสภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขาธิการ  แต่งตั้งข้าราชการของส านักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสาขา

วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 
 

                                                 

 ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้อ านวยการ” และให้ใช้ความค าว่า “เลขาธิการ” แทน โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 แก้ไขค าว่า “ผู้อ านวยการ” เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 
 

๓ 
 

มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและด าเนินการมาตรฐานส าหรับ  

สินค้าเกษตร 
(๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ 
(๕) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของส านักงานตามมาตรา ๕๗ 
(๖) ออกประกาศ และค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) พิจารณาข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวกับมาตรฐาน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหกสิบวันให้ด าเนินการ  

เพ่ือให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๑   ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 



 
 

๔ 
 

มาตรา ๑๒   การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔   ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ 
งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการวิชาการ 
และคณะอนุกรรมการ 

หมวด ๒ 
การก าหนดมาตรฐาน 

   

มาตรา ๑๕   ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรใดให้
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพ่ือจัดท าร่างมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการวิชาการเสนอร่างมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
พิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับรายละเอียดของร่างมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรนั้นและเห็นสมควร
ก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการวิชาการเสนอก็ให้คณะกรรมการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานบังคับหรือ
ออกประกาศก าหนดมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรนั้นเป็นมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี 

กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะก าหนดให้สินค้าเกษตรใดอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับท้ังหมดหรือ  
แต่บางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๑๖   ในการก าหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปส าหรับสินค้าเกษตรจะก าหนด  
ในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ 

(๑) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ
คุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช  
หรือลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมายหรือฉลาก 
(๓) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์ หรือวิจัยที่เก่ียวกับ (๑) หรือ (๒) 
(๔) ข้อก าหนดรายการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๑๗   คณะกรรมการวิชาการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ จะให้มีคณะหนึ่งหรือ  
หลายคณะก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการในแต่ละคณะให้มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน 

คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่จัดท าร่างมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรหรือเสนอแนะคณะกรรมการ  
ในการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงานทางวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการวิชาการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มของสินค้า
เกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง  

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการวิชาการ 
รวมทั้งการประชุมและการด าเนินงานอ่ืนของคณะกรรมการวิชาการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๑๘   ก่อนออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

เมื่อได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานน าผลการแสดงความคิดเห็นนั้น
เสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงต่อไป 

กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องก าหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่ อสวัสดิภาพ ของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ  
หรือเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวงก าหนดให้สินค้าเกษตรใด 
อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ 

หมวด ๓ 
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 

   

มาตรา ๒๐   ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใดห้ามผู้ใดเป็น  
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า 
แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากส านักงาน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง  
ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๒๑   ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

                                                 

 ความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่ง  

กระท าการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งและต้องไม่เคยเป็นผู้แทน
นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๕) 

มาตรา ๒๒   ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นและ  
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๓   ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้านั้นที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า 
แล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจากส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือช ารุดเสียหาย
ดังกล่าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕  การย้ายสถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาต
จากส านักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๖   ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ส านักงานทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวันเมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว  
ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

   

มาตรา ๒๗   ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ต้องขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๘   ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ขอรับการตรวจสอบ
ทราบเป็นหนังสือ ในกรณีท่ีสินค้าเกษตรที่ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานบังคับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานออกใบรับรองส าหรับสินค้าเกษตรนั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๒๙   รัฐมนตรีโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการน าเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา ๒๗ หากปรากฏว่า
สินค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน 
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การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้า
เกษตรที่น าเข้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๐   การน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับหาก  
ผู้น าเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให้กระท าได้แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของประเทศนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๑   ในกรณีที่มีประกาศก าหนดมาตรฐานทั่วไปส าหรับสินค้าเกษตรใดแล้วผู้ผลิต ผู้ส่งออก  
หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปจาก
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้ 

การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้น ามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการน าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไปโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒   ในกรณีที่สินค้าเกษตรได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว ต่อมาปรากฏแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ  
ผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นภายในระยะเวลา  
ที่ส านักงานก าหนด หากไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์  ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือให้ส่งสินค้าเกษตรนั้นกลับคืน
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดโดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการท าลายหรือการส่งกลับคืน ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น 

การสั่งให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงและการสั่งให้ท าลายหรือส่งสินค้าเกษตรกลับคืนตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด ๕ 
การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

   

มาตรา ๓๓   ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากส านักงาน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  

สินค้าเกษตร 
(๒) มีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อ่ืนโดยห้องปฏิบัติการต้องมีขีด

ความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานไม่
จ าเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ 

(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

                                                 

 ความในมาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น

ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔) 

มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นและให้มี 
อายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๖   ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ท าการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๓๗   ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานขอรับใบแทนจากส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือช ารุดเสียหายดังกล่าว 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๘   การย้ายสถานที่ท าการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้อง
ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๙  ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงาน
ทราบล่วงหน้าก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ 

มาตรา ๔๐  ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้อง 
(๑) ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้มาหรือล่วงรู้มาจากการปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานโดยประการ  

ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าของผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเว้นแต่เป็นการเปิดเผย  
ตามหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๒) ไม่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กับผู้ขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน 
(๓) แจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทราบ และด าเนินการแก้ไขความบกพร่องหรือ

ผิดพลาดนั้นทันที ในกรณีท่ีตรวจพบความบกพร่องหรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
(๔) แจ้งให้ส านักงานทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ตรวจพบความบกพร่องหรือผิดพลาดในผลการ

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม (๓) 

หมวด ๖ 
การควบคุม 

   

มาตรา ๔๑  ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานต่อส านักงานทุกรอบสามเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๒  ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลาสามปีเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ 
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การเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งจะเก็บรักษา  
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๔๓  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการหรือห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสถานที่ท า

การ สถานที่เก็บสินค้าเกษตร หรือยานพาหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ท าการหรือห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานไม่ว่าเวลาใด  
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 

(๓) เข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่เก็บสินค้าเกษตร หรือยานพาหนะของผู้ผลิตผู้ส่งออก ผู้น าเข้า  
ผู้จ าหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานไม่ว่าเวลาใด  
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ  
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจสอบว่าสินค้าเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หรือมีมาตรฐาน
ถูกต้องตามรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐาน หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม่ หรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน 

(๔) สุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสั่งให้ผู้ผลิต  ผู้ส่งออกหรือ  
ผู้น าเข้าจัดส่งตัวอย่างของสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควรเพื่อน ามาตรวจสอบ 

(๕) สั่งให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  
ให้ถ้อยค าหรือหลักฐานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือแก้ไขความบกพร่อง หรือผิดพลาดที่ตรวจพบ 

(๖) ยึดหรืออายัดสินค้าเกษตร เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด หรือ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสิ่งใดท่ีมีการใช้เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นเท็จ หรือที่ใช้ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่บกพร่องหรือผิดพลาดตาม
มาตรา ๔๐ (๓) หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรองไม่เป็นไปตามมาตรฐานตาม (๔) 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ด าเนินการ
ค้น ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นแต่จะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้เว้นแต่เป็น
เวลาท าการของสถานที่นั้น 

มาตรา ๔๔   สินค้าเกษตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๓ (๖) นั้นให้
คณะกรรมการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปแต่ได้ใช้หรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไปอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ คณะกรรมการอาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทั่วไปหรือสั่งให้ท าลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจาก
สินค้าเกษตรนั้นก็ได้ หากไม่สามารถท าลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้น
จากสินค้าเกษตรได้ก็อาจสั่งให้ท าลายสินค้าเกษตรนั้น 



 
 

๑๐ 
 

(๒) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยที่มีกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรนั้น คณะกรรมการอาจสั่งให้ท าลายหรือในกรณีท่ีน าเข้าอาจสั่งให้ส่งกลับคืนไป
ก็ได้ หรือสั่งให้รอไว้เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง การท าลาย 
การส่งกลับคืน หรือการรอไว้ซึ่งสินค้าเกษตรเพื่อขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ หรือการท าลายเครื่องหมาย
มาตรฐานทั่วไปหรือการท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตร 

มาตรา ๔๕   บรรดาสิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๓ (๖) นั้น  ถ้าไม่ปรากฏ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาด  
ไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายใน  
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดหรือวันที่ได้รับแจ้งว่า  
ไม่มีการฟ้องคดี แล้วแต่กรณี ให้สินค้าเกษตรหรือสิ่งที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของแผ่นดินและ  
ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่สินค้าเกษตรหรือสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหากเก็บไว้จะเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเกินค่าของสินค้าเกษตรหรือสิ่งนั้น ส านักงานจะจัดการขายทอดตลาด
สินค้าเกษตรหรือสิ่งนั้นเสียก่อนคดีจะถึงท่ีสุดหรือก่อนที่จะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ เงินค่าขายทอดตลาดสินค้า
เกษตรหรือสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้วเหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือไว้แทนสินค้า
เกษตรหรือสิ่งนั้น 

มาตรา ๔๖   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร กรรมการวิชาการ 
อนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๙   ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่า สินค้าเกษตรใดท่ีอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย
ของประชาชน พืช หรือสัตว์ ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ 

(๑) ประกาศผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) ในกรณีที่ปรากฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นโดยแน่ชัดให้ระบุชื่อผู้ผลิต  
ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้นและถ้าสินค้าเกษตรหรือ
ภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือล าดับครั้งที่ผลิต ส่งออก หรือน าเข้าก็ให้ระบุชื่อทางการค้าหรือล าดับ
ครั้งที่ผลิต ส่งออกหรือน าเข้านั้นด้วย แล้วแต่กรณี 

(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าโดยแน่ชัดแต่ปรากฏผู้จ าหน่ายหรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ให้ระบุชื่อผู้จ าหน่ายหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และ
สถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะ
บรรจุนั้น 



 
 

๑๑ 
 

(๒) เรียกเก็บสินค้าเกษตรหรือสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจัดเก็บสินค้าเกษตร
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด และให้ส านักงานมีอ านาจท าลายสินค้าเกษตรดังกล่าวหรือด าเนินการอ่ืน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การท าลาย หรือการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕๐   ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินครั้งละสามเดือน 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนั้นไม่ได ้

มาตรา ๕๑  ส านักงานมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  

มาตรา ๒๑ หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเคยถูก  

สั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระท าความผิดอีกภายในห้าปี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้กระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหรือต่อประโยชน์สาธารณะ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้ากระท าความผิดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗  

มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ 
หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กระท าความผิดตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ วรรคสอง 
มาตรา ๗๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๔ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะขอรับใบอนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่
ทราบค าสั่ง 

มาตรา ๕๒   การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๓  ให้ส านักงานประกาศรายชื่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
ที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทราบเพื่อประโยชน์ 
แก่การคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด ๗ 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 

   

มาตรา ๕๔  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับแสดงกับสินค้าเกษตร มี ๒ แบบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับส าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 
(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปส าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป 

ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 
 

๑๒ 
 

มาตรา ๕๕  ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานตามมาตรา ๕๔ (๑) ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร ในกรณีหลังนี้
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ท าภายหลังตามเง่ือนไขที่ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เว้นแต่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ 
ผู้น าเข้าท่ีได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์ 

   

มาตรา ๕๗  ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือโดยยื่นต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ของส านักงาน 

ให้ส านักงานเสนอค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับอุทธรณ์ 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์จากส านักงาน  

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของส านักงาน เว้นแต่จะมีการสั่งให้

ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยคณะกรรมการ 

หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 

   

มาตรา ๕๘  ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๕๙  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๖๐   ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับ  
ไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๖๑   ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน ภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๒   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓   ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 



 
 

๑๓ 
 

มาตรา ๖๔  ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๐ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕  ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท 

มาตรา ๖๖   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๓ (๕) หรือไม่อ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๗  ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่ด าเนินการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามค าสั่งของส านักงาน
ตามมาตรา ๔๙ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับแสดงกับสินค้าเกษตรตามมาตรา ๕๔ เพ่ือให้
ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐  ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผู้ใดจัดท าผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อให้มีการออกผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยมิชอบต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
เพ่ือกระท าการตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดท าใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดในใบรับรองหรือรายงานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพ่ือให้
ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นใบรับรองหรือรายงานที่แท้จริงต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓   ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร
ผู้ใดใช้ใบรับรองมาตรฐานหรือรายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔  ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึด อายัด  
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕   ผู้ใดโฆษณา จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวง
ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า



 
 

๑๔ 
 

สินค้าเกษตรนั้นมิได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖   ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้แทนนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ และบุคคลอื่นใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดและต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๗๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจ านวนสามคนประกอบด้วย ข้าราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน พนักงานอัยการหนึ่งคน และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๗๘  บรรดามาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้
ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๙   ให้ผู้ซึ่งได้รับใบรับรองเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพื่อขอรับใบอนุญาตจากส านักงานเมื่อได้แจ้งแล้วให้ถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าส านักงานจะมีค าสั่งไม่อนุญาตหรือใบรับรองนั้น  
สิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและการควบคุมผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น 

มาตรา ๘๐  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองของส านักงานอันเป็นเครื่องหมายรับรองท่ีได้  
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเกษตรอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ผู้นั้นใช้เครื่องหมายรับรองนั้นกับสินค้าเกษตรได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้นั้น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท  

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

๑. ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓   ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐   ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

๔. ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕. การต ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 

    ครั้งละก่ึงหนึ่งของค าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค าธรรมเนียมให แตกต างกัน โดย
ค านึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการหรือสาขาของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๑๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยก าลังเร งรัดพัฒนาสินค า
เกษตรให ได มาตรฐาน  และโดยที่ในป จจุบันสินค าเกษตรหลายชนิดทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศและน าเข าจากต าง
ประเทศยังไม มีมาตรฐานใช บังคับเป นเหตุให สินค าเกษตรด อยคุณภาพและไม ปลอดภัยต อผู บริโภคประชาชน
ขาดความเชื่อถือ  และส งผลกระทบต อการประกอบกิจการค าสินค าเกษตรของไทยท าใ ห้ไม สามารถแข งขันใน
ตลาดโลกได  อันกอให เกิดความเสียหายแก เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสมควรมีกลไกในการก าหนดมาตรฐาน
และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค าเกษตรขึ้นเพ่ือส งเสริมสินค าเกษตรให ได มาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัยหรือเพ่ือป องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก ประชาชนหรือแก กิจการค าสินค าเกษตรหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเพ่ือให สอดคล องกับพันธกรณีระหว างประเทศ จึงจ าเป นตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “บริษัท” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “ผู้อ านวยการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” 
มาตรา ๕ ให้แก้ไขค าว่า  “ผู้อ านวยการ” ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ” ประกอบด้วย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เป็นรองประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการข้าว  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร  อธิบดีกรมหม่อนไหม  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการ  
อาหารและยา   เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือผู้แทน  
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวน ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ  และให้เลขาธิการเป็นกรรมการ  
และเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการวิชาการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มของสินค้าเกษตร
ที่ได้รับแต่งตั้ง” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

                                                 

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



 
 

๑๗ 
 

(๑) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร 

(๒)  มีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อื่น  โดยห้องปฏิบัติการต้องมี  
ขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐาน  
ไม่จ าเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ 

(๓)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(๔)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น
ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท าการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔)” 

มาตรา ๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดอ้าง
ถึงผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี  นั้นอ้างถึงเลขาธิการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

มาตรา ๑๑ บรรดาประกาศท่ี  ออกตามความในมาตรา  ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจากผู้อ านวยการเป็นเลขาธิการเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือให้  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการเพ่ือให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐและผู้แทนหน่วยงานของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ
วิชาการได้ นอกจากนี้สมควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานโดย
ให้นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งมี
ห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อื่น  เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐาน  
ไม่จ าเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
มีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 


