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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กฎกระทรวงที่ออกตามวรรคสองจะกาหนดให้สินค้าเกษตร หรือลักษณะของสินค้าเกษตรใด
ของผู้ส่งออกหรือผู้นาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตอยู่ภายใต้
มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ กความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใด ห้ามผู้ใดผลิต
ส่งออก หรือนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า
แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมาย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ช ารุ ด เสี ย หายในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจากสานัก งานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงาน
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือชารุดเสียหายดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ การย้ายสถานที่ทาการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายก่อน”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ผู้ รั บใบอนุ ญาตเป็ นผู้ ผลิ ต ผู้ ส่ งออก หรื อผู้ น าเข้ าซึ่ งจะเลิ กประกอบกิ จการ
ต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ส านั ก งานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ ส านั ก งานมอบหมายทราบล่ ว งหน้ า
ก่อนเลิกประกอบกิจการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และเมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญาตให้แก่
สานักงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่สานักงานมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ”
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มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๖/๑ ของหมวด ๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๖/๑ การมอบหมายของสานักงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรใด ผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรั บรอง
ตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
การขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกาหนดขนาดหรือลักษณะของกิจการของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ วรรคสามแล้ว ให้ผู้ผลิตนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบ
และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยคาเสนอแนะของคณะกรรมการอาจประกาศการนาเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรองตามมาตรา ๒๗ หากปรากฏว่า
สินค้าเกษตรนั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศนั้นที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจประกาศยกเว้นให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่งที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
แต่สินค้าเกษตรนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศดังกล่าวแล้ว
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เมื่อมีการออกประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้รัฐมนตรีรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
การแสดงหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานกับสินค้าเกษตรที่นาเข้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๐ การนาเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ
หากผู้นาเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ
ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ให้กระทาได้ แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของประเทศนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานด้วย
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองของต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกันได้
การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีประกาศกาหนดมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรใดแล้ว ผู้ผลิต
ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจะขอรับการตรวจสอบและขอรับใบรับรอง
ตามมาตรฐานทั่วไปจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานก็ได้
การขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้นามาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับแก่การนาเข้าซึ่งสินค้าเกษตรตามมาตรฐานทั่วไป
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ
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(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสาหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ ผู้ใดเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่า
เป็น เครื่องหมายเช่น ว่านั้ น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังมีอายุอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๕ การให้ความเห็นชอบที่สานักงานได้ให้ไว้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ยังมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ บรรดาค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง อยู่ ใ น
ระหว่างการพิจารณา ให้ ถือว่าเป็นคาขอตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกาหนดให้สินค้าเกษตรต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
การได้รับยกเว้นการตรวจสอบและได้ใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ และการกาหนดให้มีการนาเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศที่มีมาตรฐานทัดเทียมหรือมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับได้โดยต้องมีข้อตกลงหรือ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ ผลการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานซึ่ ง กั น และกั น
รวมทั้งการกาหนดเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสาหรับสินค้าเกษตร ตลอดจนบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว และสอดคล้ องกั บมาตรฐานสากลและ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

