
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายล าดับรอง 

ตามทีส่ านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
รับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมาย
ล าดับรอง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ ได้ครบก าหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุป ดังนี้ 

๑. วิธีการรับฟังความเห็น 
มกอช. เปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการจัดสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom cloud meeting) 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(www.acfs.go.th) เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (https://law.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และส่งจดหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 57 หน่วยงาน 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็นแต่ละครั้ง 
๒.๑ ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๑ วัน เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทาง

ออนไลน์ จ านวน 92 ราย 
๒.๒ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 - มีผู้แสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

จ านวน 58 ราย 
 - มีผู้แสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย จ านวน 18 ราย 
 - มีผู้จัดส่งความเห็นเป็นหนังสือถึง มกอช. จ านวน 2 หน่วยงาน 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็น 
 บุคลากรของ มกอช. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็น 
 หลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑) บทนิยาม (มาตรา ๓) 
(๒) บทยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๔) 
(๓) ผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕) 
(๔) หมวด ๑ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรา ๖ - มาตรา ๑๔) 
(๕) หมวด ๒ การก าหนดมาตรฐาน (มาตรา ๑๕ - มาตรา ๑๙) 
(๖) หมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (มาตรา ๒๐ - 

มาตรา ๒๖/๑) 
(๗) หมวด ๔ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๒) 
(๘) หมวด ๕ การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (มาตรา ๓๓ - มาตรา ๔๐) 
(๙) หมวด ๖ การควบคุม (มาตรา ๔๑ - มาตรา ๕๓) 
(๑๐) หมวด ๗ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (มาตรา ๕๔ - มาตรา ๕๖) 
(๑๑) หมวด ๘ การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๗) 

http://www.acfs.go.th/
https://law.go.th/
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(๑๒) หมวด ๙ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๕๘ - มาตรา ๗๗) 
(๑๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรบังคับใช้ต่อไปหรือไม่ 

๔.๒ ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง ๑๔ ฉบับ 
(๑) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร

ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๓) กฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๔) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับ

สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๕) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๖) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ผลิต 
ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

(๗) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตและการ
อนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต และการขออนุญาตและการอนุญาตย้าย
สถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๘) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๙) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ลงวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

(๑๐) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติ
ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

(๑๑) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
น าเข้าที่มีประกาศยกเว้นไม่ต้องได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

(๑๒) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ 
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

(๑๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(๑๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีข้อคัดค้านและข้อคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๕.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๑) บทนิยาม (มาตรา ๓) 

(๑.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคดัค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกบทนิยามค าว่า "บริษัท" 

(๑.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในบทนิยาม 
มาตรา ๓ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ควรเพิ่มเติมบทนิยาม ค าว่า “นาเกลือ” “สินค้าแปรรูปทางการเกษตร” 
- บทนิยามค าว่า “สินค้าเกษตร”อาจจะต้องมีการทบทวนให้มีความหมาย

ชัดเจนสอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาสินค้าเกษตรบางประเภทครอบคลุมถึง
กระบวนการในการปฏิบัติที่ดี ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนของถ้อยค าดังกล่าวว่ามีความหมายรวมถึง
เรื่องดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ การก าหนดบทนิยามจ าเป็นต้องพิจารณาประกอบเนื้อหาของกฎหมายที่มี 
การอ้างถึงถ้อยค าตามบทนิยามในแต่ละมาตรา กรณีหากมาตราใดมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการหรือเนื้อหาสาระ 
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จ าเป็นต้องพิจารณาขอบเขตความหมายของบทนิยามให้สอดคล้องกับหลักการหรือสาระส าคัญ
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

- กรณีถ้าไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้น ามาจ าหน่าย / บรรจุหีบห่อใหม่ จะเป็นสถานะใด 
(๒) บทยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๔) 
 ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในบทยกเว้นการบังคับใช้

กฎหมาย มาตรา ๔ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - กรณีการไม่บังคับกับมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีกฎหมาย บัญญัติไว้

โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ มีเจตนารมณ์เพ่ือมิให้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เกิดความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืนอันจะก่อให้เกิดความสับสนแก่ 
ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในการ
พิจารณาก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ จึงต้องน า
บทบัญญัติมาตรา ๔ (๒) ดังกล่าว มาประกอบ การพิจารณาด้วยว่าในเรื่องดังกล่าวนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะแล้วหรือไม่ โดยอาจประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือด า เนินการได้ตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ โดยอาจจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมขอบเขตการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๓) ผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕) 
(๓.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วย น่าจะกระจายอ านาจให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรง และเข้าใจในพระราชบัญญัติได้ชัดเจน 
(๓.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหลักการ 

ที่ก าหนดไว้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  และไม่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

(๔) หมวด ๑ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรา ๖ - มาตรา ๑๔) 
(๔.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 



๔ 
 

- ไม่เห็นด้วย คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน และอ านาจหน้าที่ในมาตรา ๗ พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
การก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐาน ในเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสียของการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 

(๔.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑ 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรา ๖ - มาตรา ๑๔ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ควรเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้ ปัจจุบันมีแต่
ประธานสภาหอการค้ากับประธานสภาอุตสาหกรรมเท่านั้น 

- คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงอ่ืนควรระบุต าแหน่งด้วยว่าไม่ต่ ากว่าระดับใด  
- องคป์ระชุมของคณะกรรมการควรไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
- ควรก าหนดให้สามารถแต่งตั้งรองประธานคนที่ ๑ และ ๒ เพ่ือไม่ต้องไปหาประธาน 

ในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
- อาจจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนองค์ประกอบของกรรมการ 

ในคณะกรรมการดังกล่าว โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งควรก าหนด
เท่าที่จ าเป็นเฉพาะต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการฯ โดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้ระบบ  
คณะกรรมการฯ เท่าที่จ าเป็นเพ่ือก าหนดนโยบาย หรือก ากับ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ต่า ง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

(๕) หมวด ๒ การก าหนดมาตรฐาน (มาตรา ๑๕ - มาตรา ๑๙) 
ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ การก าหนด

มาตรฐาน มาตรา ๑๕ - มาตรา ๑๙ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- อาจจะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมทั้ งการตั้ ง

คณะกรรมการวิชาการอาจจะพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนกรรมการให้สอดคล้องกับค าแนะน า  
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) หมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (มาตรา ๒๐ - 
มาตรา ๒๖/๑) 

(๖.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วย กรมวิชาการเกษตร มีการน ามาตรฐานสมัครใจ ที่ออกโดย มกอช. มาบังคับใช้

ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่ท าจากพืช ด้วยวิธีการบังคับทางอ้อมต้อนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนโรงสินค้าพืช โดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะท าได้ ควรตรากฎหมาย หรือ ให้กระทรวงสาธารณสุขที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติอาหาร 
อยู่แล้ว ท าหน้าที่ แทนที่จะหาทางบังคับผู้ประกอบการให้มีภาระซ้ าซ้อน 

- สินค้าเกษตรและอาหารมีขอบข่ายที่ซ้อนทับกันอยู่ ผู้ประกอบการบางรายน าเข้า 
ทั้งสินค้าเกษตรเพ่ือการบริโภค (เป็นวัตถุดิบหรือบริโภคได้โดยตรง) และอาหาร (แปรรูปเบื้องต้น) อาจจะท าให้
เกิดการซ้ าซ้อนในการขอรับใบอนุญาต 
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(๖.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ ผู้ผลิต 
ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๖/๑ และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- มาตรา ๒๐ วรรค ๑ ค าว่า “ส านักงาน” ควรระบุให้ชัดเจน หรืออาจใช้ค าว่า “ส านักงานฯ” 
หรือชื่อย่อ (ตลอดจนที่ปรากฏในหมวดอ่ืน) 

- ควรมีวิธีการจูงใจให้ผู้ผลิต ส่งออก น าเข้า เข้าร่วมมากข้ึน 
- ควรปรับปรุงอายุใบอนุญาตเป็น ๕ ปี หรือนานกว่า เนื่องจากระยะเวลา ๓ ปี น้อยเกินไป 
- มาตรา ๒๐ วรรคสาม หากเป็นการผลิตเพ่ือการค้าแล้วไม่ควรมีข้อยกเว้น เพราะรายย่อย

หลายรายเมื่อรวมพ้ืนที่แล้วก็กลายเป็นรายใหญ่ได้ สุดท้ายของสินค้าก็เข้าสู่การบริโภค และอาจเป็นช่องโหว่  
ให้มีการตกแต่งกิจการได้ หรืออาจมีปัญหาการสวมสินค้าตามมา 

- มาตรา ๒๖ ควรก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเลิกประกอบกิจการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทาง 

- สมควรก าหนดให้ชัดเจนว่าการออกใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตให้กระท า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาแก้ไขในส่วนของบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ต้องรับโทษอาญา และไม่ควร
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๗) หมวด ๔ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๒) 
(๗.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วย มาตรา ๒๙ ควรท าข้อตกลงใหม่ ให้มีการตรวจสอบซ้ าทุกครั้งของการน าเข้า 
- ไม่เห็นด้วย กรณีมาตรฐานสากลใดที่เทียบเท่า หรือเข้มงวดกว่า ก็ควรได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานรัฐด้วย ไม่ใช่ก าหนดเพียงยอมรับ มกษ. ทั้งที่ในต่างประเทศ อาจไม่รู้จักมาตรฐานไทย หากต้อง
ตรวจรับรองซ้ าซ้อน ก็ลดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศเพราะล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น 

(๗.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๔  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๒ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ถ้ามีการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข ควรมีการแจ้งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และส่งออก ได้ทราบ 
นอกเหนือจากการประกาศ เพราะผู้เกี่ยวข้องจะไม่ได้เข้าไปติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงทุกวัน 

- มีผลกระทบทางด้านการค้าระหว่างประเทศ อาจจะมีมาตรการตอบโต้จากประเทศ 
ผู้น าเข้าอ่ืนที่จะเข้มงวดกับสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น ควรพิจารณาและเตรียมมาตรการรับมือการตอบโต้  
ทางการค้าที่รอบคอบ 

- ควรตรวจสอบสินค้าน าเข้าอย่างเข้มงวดเพื่อสุขภาพของประชาชน 
(๘) หมวด ๕ การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (มาตรา ๓๓ - มาตรา ๔๐) 

(๘.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วย มาตรา ๓๔ (๒) น่าจะระบุห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 17025 หรือ ก าลังขอการรับรอง เพ่ือความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย 
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(๘.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๕  
การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน มาตรา ๓๓ - มาตรา ๔๐ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- มาตรา ๓๓ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. ควรเพ่ิมเติมเรื่องการขยายขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ตรวจสอบ 

ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เนื่องจากในปัจจุบัน หากมีผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องการ
ขยายขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ตรวจสอบต้องมาขอใบอนุญาตฉบับใหม่จาก มกอช. ท า ให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแต่ละรายมีใบอนุญาตหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับหมดอายุไม่พร้อมกัน จึงท าให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน และการขอใบอนุญาตแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง (ฉบับละ 5,000 บาท) ท าให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ไม่ขอใบอนุญาตจาก มกอช. ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก 
มกอช. โดยทันที ต้องรอรวบรวมให้ได้รับการรับรองระบบงานในหลายๆ มกษ. จึงจะมาขอใบอนุญาตจาก  
มกอช. อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขในมาตรา ๓๓ ได้ขอเสนอให้แก้ไขในกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากในการรับรองระบบงานได้ก าหนดให้หน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) 
ต้องมีลูกค้าอย่างน้อย ๑ ราย จึงจะยื่นการขอรับรองระบบงานจาก มกอช. ได้ ซึ่งอาจเป็นลูกค้าที่ขอการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน มกษ. หาก CB/IB ให้การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน มกษ. โดยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน อาจท าให้เกิดการกระท าผิดตามมาตรา ๓๓ ได้ ดังนั้น ในมาตรา ๓๓ 
ควรระบุกรณีที่เป็นข้อยกเว้น โดยอาจเพ่ิมเติมให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น  
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สามารถให้การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน มกษ. แก่ลูกค้า เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานได้ โดยต้องก าหนดจ านวนลูกค้าให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ในกรณีท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ จาก มกอช. 

- มาตรา ๓๗ เสนอให้มีการยกเลิกการขอใบแทนใบอนุญาตกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย
หรือช ารุดเสียหายในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลใบอนุญาตที่ผ่านการลงนามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบฐานข้อมูลของระบบ 
CAB services หากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานท าไฟล์ใบอนุญาตสูญหาย ผู้ประกอบการตรวจมาตรฐาน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ CAB services ได ้

- มาตรา ๓๙ ควรก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานแจ้งเลิก
ประกอบกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทาง 

- มาตรา ๔๐ (๓) เสนอให้ปรับแก้ไข โดยควรระบุให้ชัดเจนว่า “ความบกพร่อง 
หรือผิดพลาดในผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” คือกรณีใดบ้าง เนื่องจากสามารถตีความได้หลากหลาย 
ดังนั้น จึงควรต้องมีการระบุให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

- สมควรพิจารณาแก้ไขในส่วนของบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญ ต้องรับโทษอาญา และไม่ควรก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาต  
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



๗ 
 

(๙) หมวด ๖ การควบคุม (มาตรา ๔๑ - มาตรา ๕๓) 
(๙.๑) ผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อคัดค้าน ดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วย มาตรา ๔๓ (๔) เจ้าหน้าที่ควรเข้าสุ่มเองเพ่ือความถูกต้องของตัวสินค้า  

ไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดส่ง 
(๙.๒) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๖  

การควบคุม มาตรา ๔๑ - มาตรา ๕๓ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- มาตรา ๕๐ ควรเพิ่มกรณีการพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

ที่มีสาเหตุเนื่องจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานถูกพักใช้ใบรับรองระบบงาน โดยอาจระบุเงื่อนไข  
การพักใช้ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้าสินค้าเกษตร 
หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และอาจเพ่ิมค านิยามของใบรับรองระบบงาน กรณีมีความจ าเป็นต้อง
อธิบายความหมายของใบรับรองระบบงาน 

- สมควรพิจารณาใช้มาตรการซึ่งเป็นการจูงใจให้ด าเนินการ แทนมาตรการบังคับ
ลงโทษ เพ่ือมิให้เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ประกอบการและประชาชนโดยไม่จ าเป็น เช่น การก าหนดให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบฯ ทุกรอบสามเดือน หรือการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเก็บรักษาผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องเป็นเวลาสามปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่าง
กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๑๐) หมวด ๗ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (มาตรา ๕๔ - มาตรา ๕๖) 
ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๗ เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐาน มาตรา ๕๔ - มาตรา ๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- อาจจะพิจารณาปรับปรุงประเภทและลักษณะของเครื่องหมายรับรองให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงหรือแสดงเครื่องหมายรับรองของ
ผู้ประกอบกิจการ 

(๑๑) หมวด ๘ การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๗) 
ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๘ การอุทธรณ์ มาตรา ๕๗ 

และไมม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(๑๒) หมวด ๙ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๕๘ - มาตรา ๗๗) 
ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๙ บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๕๘ - มาตรา ๗๗ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ไม่ควรมีโทษจ าคุก 
- สมควรแก้ไขบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่าง
กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และค าแนะน าของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  



๘ 
 

(๑๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรบังคับใช้ต่อไปหรือไม ่
ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ควรบังคับใช้ต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ควรปรับปรุงเพ่ือให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะกับ 

หลักสากล มีบทบัญญัติทีง่่ายต่อความเข้าใจของเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
๕.๒ ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง ๑๔ ฉบับ 

(๑) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ภาครัฐควรช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 
- ควรก าหนดค่าธรรมเนียมตามขอบข่าย หรือจ านวนการผลิต ถ้าผลิตน้อย ค่าธรรมเนียม

น้อย ถ้าผลิตมาก ค่าธรรมเนียมก็มากตาม 
- ควรยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๐ และใบแทนตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๓ 
- ควรปรับแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยกรณีที่ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

ขอขยายขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่ตรวจสอบ การขอขยายขอบข่าย มกษ. ควรเป็นลักษณะ  
การแก้ไข/เพ่ิมเติมใบอนุญาต โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการขยายขอบข่าย มกษ. ละประมาณ ๑๐๐ – ๕๐๐ บาท 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้
มีการแก้ไขไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ ในการก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สมควรพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยอาจยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภท 
ที่ไม่จ าเป็นหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกินความจ าเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณ์ว่า
ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

(๒) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ . ๒๕๖๓ และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ควรพิจารณา
เนื้อหาโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับบริการ 
โดยเฉพาะเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต 
ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และในกรณีที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงใช้วิธีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที ่



๙ 
 

(๓) กฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอรับ 
การตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓  และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การออกไปตรวจสอบควรรับผิดชอบค่าใช่จ่ายคนละครึ่งกับผู้ประกอบการ  เพ่ือการบังคับ
ใช้กฎหมายได้เต็มที ่และเพ่ือป้องกันการขอใบรับรองที่สุรุ่ยสุร่าย 

- ตามกฎกระทรวงฯ ในข้อ ๓ วรรค ๒ ระบุว่า “เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่น าเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานอาจไปตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรนั้น  
ในต่างประเทศ”อย่างไรก็ตาม ส าหรับการรับรองระบบงานของ มกอช. จะให้การรับรองระบบงานแก่ CB/IB  
ที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น ยังไม่มีการให้การรับรองระบบงานแบบ  
ข้ามประเทศ (Cross Frontier Accreditation) ดังนั้น การตรวจสอบรับรองมาตรฐานของ CB/IB ที่ตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศจึงไม่อยู่ภายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงานของ มกอช. 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้
มีการแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการตรวจสอบและการ
รับรองควรพิจารณาเนื้อหาโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ขอรับบริการ โดยเฉพาะเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้  
โดยไม่เรียกเก็บเอกสารดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน  
จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการด าเนินการอ่ืนใด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้
การอนุมัติ การอนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 
และในกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 
จึงใช้วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 

(๔) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ 
การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- รูปแบบสัญลักษณ์ออกแบบได้ดี สวยงาม แต่อยากให้เพ่ิมสิ่งที่บ่งชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่ามาจาก
ประเทศไทย เช่น หางตัว Q ปรับเปลี่ยนเป็นสีธงชาติ เป็นต้น 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย 

(๕) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 



๑๐ 
 

- เสนอให้มีการเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เรื่องการขยายขอบข่ายมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.) ที่ตรวจสอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้
มีการแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ควรพิจารณา
เนื้อหาโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับบริการ 
โดยเฉพาะเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต 
ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และในกรณีที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงใช้วิธีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที ่

(๖) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ท าการที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่มี
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต ควรพิจารณาเนื้อหา
โดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับบริการ โดยเฉพาะเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้ โดยไม่เรียกเก็บเอกสารดังกล่าวเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการด าเนินการอื่นใด รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และในกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงใช้วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 

(๗) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาต 
และการอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต และการขออนุญาตและการอนุญาต
ย้ายสถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและการออก
ใบแทนใบอนุญาต และการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายสถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 



๑๑ 
 

- ควรปรับแก้ไขเอกสารประกอบค าขอให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรณีการมอบอ านาจเห็นควรให้
ยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

- กรณีย้ายสถานที่ท าการ ควรยกเลิกสลักหลักใบอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันมีการออก
ใบอนุญาตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสลักหลังใบอนุญาตจึงไม่สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ที่ มีการลงนามแบบ e – signature ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไข/เพ่ิมเติมไฟล์ ได้  ท าให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องเก็บไฟล์ใบอนุญาตจ านวนหลายไฟล์ ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนได้ 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีการก าหนดในเรื่องการแก้ไขใบอนุญาตไม่เพียงแต่เฉพาะการย้ายสถานที่ท าการ แต่ยัง
รวมถึงการแก้ไขชื่อ/ที่อยู่ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน การแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ตรวจสอบ 
เป็นต้น โดยกรณีการแก้ไขใบอนุญาตควรมีการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ที่มีการแก้ไข ซึ่งมีการระบุครั้งที่แก้ไข 
(revision) และวันที่แก้ไขใบอนุญาต เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของใบอนุญาตได้ 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้
มีการแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี การขออนุญาต ควรพิจารณา
เนื้อหาโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มีมติให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับบริการ 
โดยเฉพาะเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต 
ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และในกรณีที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงใช้วิธีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที ่

(๘) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มีการ
แก้ไขไปพร้อมกันด้วย 

(๙) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ลงวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มี
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ข้อ ๑ ของประกาศ ที่ก าหนดว่า “ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานด าเนินการออก
ใบรับรองส าหรับสินค้าเกษตรนั้นโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สินค้าเกษตรผ่านการตรวจสอบ” 



๑๒ 
 

ควรปรับข้อความในข้อ ๑ ให้ชัดเจนว่า ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สินค้าเกษตรผ่านการตรวจสอบ หมายถึง 
วันใด เป็นวันที่ตรวจประเมินหรือวันที่ตัดสินใจให้การรับรอง เป็นต้น 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในส่วนสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอให้ออกใบรับรองมาตรฐาน 
ควรพิจารณาเนื้อหาโดยยึดมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ที่มีมติให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับบริการ 
โดยเฉพาะเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือราชการออกให้ โดยไม่เรียกเก็บเอกสาร
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน จดแจ้ง รับแจ้ง หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ก าหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต 
ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ให้กระท าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และในกรณีที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง จึงใช้วิธีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที ่

(๑๐) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถ 
และคุณสมบัติห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย 

(๑๑) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรน าเข้าที่มีประกาศยกเว้นไม่ต้องได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงหลักฐานการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรน าเข้าที่มีประกาศยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย 

(๑๒) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่าง
จากมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 



๑๓ 
 

- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี
การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย 

(๑๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ภาครัฐควรช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 
- ควรปรับปรุงค่าบริการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี

การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ส าหรับสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการนั้น สมควรพิจารณา  
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยอาจยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการ
บางประเภทที่ไม่จ าเป็นหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกินความจ าเป็น ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่คณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

(๑๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อหลักการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ภาครัฐควรช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 
- ควรปรับปรุงค่าบริการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
- หากมีการแก้ไขกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกประกาศฉบับนี้ก็สมควรเสนอให้มี

การแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ส าหรับสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการนั้น สมควรพิจารณา  
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยอาจยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการ
บางประเภทที่ไม่จ าเป็นหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกินความจ าเป็น ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
๖.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๑) บทนิยาม (มาตรา ๓) 
- ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกบทนิยามค าว่า "บริษัท" 
 เดิมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดบทนิยาม ค าว่า 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เนื่องจากมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานไว้ว่าต้องเป็นบริษัทโดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด แต่เมื่อมี
การบังคับใช้กฎหมายแล้วปรากฏว่ามีนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบริษัท เช่น สถาบันการศึกษาที่มี



๑๔ 
 

ความสามารถในการจัดระบบองค์กรเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎหมาย 
การที่กฎหมายก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจะต้องเป็นเฉพาะ
บริษัทเท่านั้น ท าให้นิติบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถไม่อาจยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแก้ไขคุณสมบัติว่าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ือรองรับนิติบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถให้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้ และยกเลิกบทนิยาม ค าว่า “บริษัท” เพ่ือให้สอดคล้องกัน  

- กรณีถ้าไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้น ามาจ าหน่าย / บรรจุหีบห่อใหม่ เป็นสถานะใด 
 ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดบท

นิยามค าว่า “ผู้ผลิต”หมายความว่า (๑) ผู้ซึ่งท าการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้เพ่ือการค้า 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์หรือกิจการต่อเนื่องอ่ืน
ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการก าหนด (๓) ผู้ซึ่งน าสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือ
กระท าด้วยวิธีการใด ๆ ดังนั้น ผู้ที่น าสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อใหม่ จึงมีสถานะเป็นผู้ผลิตตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  

ส าหรับผู้ที่น าสินค้าเกษตรมาจ าหน่ายโดยไม่ได้มีการน าสินค้านั้นผ่านกระบวนการ หรือ
กิจกรรมที่เข้าข่ายตามที่บทนิยามค าว่า “ผู้ผลิต” ก าหนดไว้ จะไม่มีสถานะเป็นผู้ผลิตตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ก าหนดบท
นิยามค าว่า “ผู้จ าหน่าย” ไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดโทษส าหรับผู้จ าหน่ายไว้ว่า ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าเกษตรนั้น
มิได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๒) ผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕) 
 - ไม่เห็นด้วย น่าจะกระจายอ านาจให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง และเข้าใจในพระราชบัญญัติได้ชัดเจน 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เป็นกฎหมายในล าดับพระราชบัญญัติ

ซึ่งต้องมีบทบัญญัติก าหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือให้มีรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ท าให้ทราบว่ากระทรวงใดเป็นผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น  

(๓) หมวด ๑ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรา ๖ - มาตรา ๑๔) 
 - ไม่เห็นด้วย คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน และอ านาจหน้าที่ในมาตรา ๗ พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการก าหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐาน ในเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสียของการเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ 

 เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ก าหนดรูปแบบของกฎหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ พิจารณาออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานส าหรับ
สินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานบังคับหรือออกประกาศก าหนดมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานทั่วไป 



๑๕ 
 

(๔) หมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (มาตรา ๒๐ - 
มาตรา ๒๖/๑) 

 - มาตรา ๒๐ วรรค ๑ ค าว่า “ส านักงาน” ควรระบุให้ชัดเจน หรืออาจใช้ค าว่า 
“ส านักงานฯ” หรือชื่อย่อ (ตลอดจนที่ปรากฏในหมวดอื่น) 

 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ได้ก าหนดบทนิยาม ค าว่า  “ส านักงาน” 
หมายความว่า ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีความชัดเจนแน่นอนเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ใช้ค ายาว ค าซ้ า และเป็นไปตามแนวทางการยกร่างกฎหมายแล้ว 

- สินค้าเกษตรและอาหารมีขอบข่ายที่ซ้อนทับกันอยู่ ผู้ประกอบการบางรายน าเข้าทั้ง
สินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค (เป็นวัตถุดิบหรือบริโภคได้โดยตรง) และอาหาร (แปรรูปเบื้องต้น) อาจจะท า
ให้เกิดการซ้ าซ้อนในการขอรับใบอนุญาต 

 ตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ได้ก าหนดขอบข่าย 
การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรองรับปัญหาความซ้ าซ้อนกันระหว่างอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยหากปรากฏว่า
มีมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว จะต้องไม่ก าหนดมาตรฐานที่
ซ้ าซ้อนกัน 

(๕) หมวด ๔ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๒) 
 - ไม่เห็นด้วย มาตรา ๒๙ ควรท าข้อตกลงใหม่ ให้มีการตรวจสอบซ้ าทุกครั้งของการ

น าเข้า 
 การน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ 

ตามมาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ และมาตรฐานสินค้า 
ของต่างประเทศมีข้อก าหนดที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ โดยใบรับรองนั้นเป็นใบรับรองที่ออกโดยหน่วย
ตรวจสอบและรับรองของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ หรือหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ความสามารถจากหน่วยรับรองระบบงานของประเทศต้นทาง และประเทศต้นทางกับประเทศไทยมีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันด้วย
แล้ว ก็สามารถน าเข้าสินค้าดังกล่าวโดยใช้ใบรับรองจากประเทศต้นทางได้ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการสุ่ม
ตรวจตามแผนเฝ้าระวังเพ่ือตรวจสอบสินค้า และคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน พืช หรือสัตว์ อีกชั้นหนึ่ง
ด้วย 

 - ไม่เห็นด้วย กรณีมาตรฐานสากลใดที่เทียบเท่า หรือเข้มงวดกว่า ก็ควรได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานรัฐด้วย ไม่ใช่ก าหนดเพียงยอมรับ มกษ. ทั้งที่ในต่างประเทศ อาจไม่รู้จักมาตรฐาน
ไทย หากต้องตรวจรับรองซ้ าซ้อน ก็ลดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศเพราะ
ล้วนเป็นต้นทุนทั้งส้ิน 

 กรณีมาตรฐานสากลใดที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ได้ก าหนดให้ไม่ต้องได้รับใบรับรองตาม มกษ. หากปรากฏว่าสินค้าเกษตรนั้นได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
ยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากมีการน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
บังคับจากประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับ มกษ. ผู้น าเข้าสามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานจากประเทศต้นทางได้ 
โดยไม่ต้องขอการรับรองมาตรฐาน มกษ. ซ้ าอีก 
  



๑๖ 
 

(๖) หมวด ๕ การประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (มาตรา ๓๓ - มาตรา ๔๐) 
 - ไม่เห็นด้วย มาตรา ๓๔ (๒) น่าจะระบุห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 17025 หรือ ก าลังขอการรับรอง เพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย 
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติ

ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ได้ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการไว้แล้วว่าต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ไอเอสโอ/ไออีซี (ISO/IEC 17025) ว่าด้วยเรื่องข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอ่ืนที่ มกอช. ให้การยอมรับ และขึ้นทะเบียนกับ มกอช. 

(๗) หมวด ๖ การควบคุม (มาตรา ๔๑ - มาตรา ๕๓) 
 - ไม่เห็นด้วย มาตรา ๔๓ (๔) เจ้าหน้าที่ควรเข้าสุ่มเองเพื่อความถูกต้องของตัว

สินค้า ไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดส่ง 
 อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าจัดส่งตัวอย่าง

สินค้าเกษตรตามมาตรา ๔๓ (๔) เป็นกรณีสินค้าเกษตรที่ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐาน
แล้ว ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด และการใช้อ านาจตามมาตรา
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือสุ่มตรวจสินค้าที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานแล้วว่ายังคงเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม ่และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของหน่วยงานกรณีลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วย 

๗. การน าผลการรับฟังความเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
มกอช. จะน าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการจัดท าแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 
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