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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บั งคับตั้ งแต่วั นถัดจากวัน ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “บริษัท” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ”

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มาตรา ๕ ให้แ ก้ไขคําว่า “ผู้อํานวยการ” ในพระราชบัญ ญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรฐานสิน ค้าเกษตร”
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมพัฒ นาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
หรือผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๗ ให้ย กเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญ ญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรรมการวิชาการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ย วกับมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มของ
สินค้าเกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม าตรฐานสิน ค้า เกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
(๒) มีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อื่น โดยห้องปฏิบัติการต้องมี
ขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐาน
ไม่จําเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคย
เป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม (๔)”
มาตรา ๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน ก่อนวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสิน ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ถือว่า
บทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบีย บ ประกาศ คําสั่ง หรือมติค ณะรัฐมนตรีนั้น อ้างถึง
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มาตรา ๑๑ บรรดาประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพีย งเท่ าที่ไ ม่ขั ด หรื อแย้ งกับ พระราชบัญ ญัติ นี้ จนกว่าจะมี ประกาศที่อ อกตามความในมาตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ใี ช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขชื่อ ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจากผู้อํานวยการเป็นเลขาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มาตรฐานสิน ค้าเกษตรเพื่ อให้ก ารปฏิบั ติง านตามอํา นาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า เกษตร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการเพื่อให้สามารถแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐและผู้แทนหน่วยงานของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการ
วิชาการได้ นอกจากนี้สมควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
โดยให้นิติบุคคลที่มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ซึ่งมีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบมาตรฐาน
ไม่จําเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มี
หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

