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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำม 

พ.ร.บ.อำหำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ กำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้ำอำหำรและผลิตภัณฑ์

อำหำรที่ปลอดภัยและมีคุณภำพ

หลักกำรส�ำคัญของกำรผลิตอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลคือมุ่งผลิตอำหำรที่มีคุณภำพและ

ปลอดภัย (Safe quality food) ทั้งนี้ผู้บริโภคย่อมครอบคลุมทั้งผู้บริโภคในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยผู้บริโภคชำวต่ำงประเทศย่อมหมำยควำมรวมทั้งผู้บริโภคในประเทศที่เรำส่งสินค้ำไปจ�ำหน่ำย 

และชำวต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำมำพ�ำนักอำศัย หรือเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งระยะส้ัน

และระยะยำว 

แน่นอนว่ำในกำรก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคน้ันผู้มีบทบำท

หน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่สร้ำงอุปสรรคหรือท�ำให้ผู้ประกอบกำรอ่อนแอ ไม่สำมำรถแข่งขันกันเอง 

หรือแข่งขันกับต่ำงประเทศตรงกันข้ำมต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถ

แข่งขันได้สูงขึ้นๆ ด้วย 

ในกำรทีจ่ะส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรเข้มแขง็นัน้ หลกักำรส�ำคญัคอืต้องเปน็กำรสร้ำงควำมเข้ม

แข็งอย่ำงแท้จริง มิใช่มุ่งช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหำบำงอย่ำงแต่กลับท�ำให้เกิดควำมอ่อนแอในระยะยำว 

กำรมุ่งกระท�ำ เพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำเฉพำะหน้ำ โดยย่อหย่อนเร่ืองควำมปลอดภัยมีบทเรียน

ที่ทั่วโลกรับรู้มำแล้วกรณีโรควัวบ้ำที่สหรำชอำณำจักร ยอมแก่โลภจริตให้ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ  

เข้ำครอบง�ำโดยโอนหน้ำที่กำรควบคุมควำมปลอดภัยและคุณภำพอำหำร ไปให้อยู่ในควำมดูแลของ

หน่วยงำนทีมุ่่งส่งเสริมกำรค้ำจนท�ำให้เกดิกำรปกปิด เม่ือเร่ิมมีสัญญำณอนัตรำยของกำรระบำดของ

โรควัวบ้ำ ปล่อยให้ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำเข้ำครอบง�ำ จนกำรแพร่ระบำดของโรครุนแรงกว้ำงขวำง

ยำกแก่กำรควบคุมและสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ทั้ง สหรำชอำณำจักร และประชำกรโลกมำกมำย

มหำศำลท�ำให้สหรำชอำณำจักรสูญเสียทำงด้ำนเศรษฐกิจและชื่อเสียงเหลือคณำนับ 



กรณีที่มีแรงบีบทำงกำรค้ำจนท�ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องย่อหย่อนในเร่ืองสินค้ำอำหำร 

ส่งออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นแล้ว เพรำะท�ำให้มีสินค้ำอำหำร ถูกประเทศ

เจริญแล้วเช่นอียูตีกลับ จ�ำนวนมำก และไม่ทรำบว่ำสินค้ำเหล่ำน้ัน ถูกน�ำกลับมำจ�ำหน่ำยให้แก ่

ผู้บริโภคในประเทศมำกน้อยเพียงใด 

ควำมพยำยำมทีจ่ะรุกคบืถงึข้ันแก้ไขกฎหมำยคอื พ.ร.บ.อำหำรให้มุ่งตอบสนองแต่ผลประโยชน์

ทำงกำรคำ้เปน็หลกั คอื กำรตัง้ต้นของกำรเดนิไปสูหุ่บเหว จงึเปน็หน้ำทีท่ีผู่ม้มีโนธรรมส�ำนกึรกัชำติ

รักประเทศอย่ำงแท้จริงจะต้องไม่สยบยอม ส�ำหรับผู้มีอ�ำนำจหน้ำทีโ่ดยตรงถ้ำยอมแก่อ�ำนำจครอบง�ำ

โดยโลภจริตของตนก็ดีของผู้อื่นก็ดีท่ำนก�ำลังสร้ำงบำปกรรมให้แก่ประเทศชำติและมนุษยชำติ และ

บำปกรรมนี้ก็จะสนองท่ำนไม่ช้ำก็เร็ว 

 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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มองรอบด้านการปรับแก้ ไขร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑.ความเป็นมา

๑.๑ สถานการณ์ปัจจุบัน

กำรควบคุมอำหำรของกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเป็น

อย่ำงไร

กระทรวงสาธารณสุขก�ำกับดูแลคุณภำพหรือมำตรฐำน และควำมปลอดภัยของอำหำรทั้งที่

ผลิตในประเทศและน�ำเข้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยก�ำหนดแนวทำงกำร

ด�ำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน คือ

 - กำรควบคุมก่อนออกสู่ตลำด (Pre-Marketing Control) ทั้งสถำนที่ (สถำนที่ผลิต หรือ

สถำนที่น�ำเข้ำ) ผลิตภัณฑ์ และโฆษณำ

 - กำรควบคุมหลังออกสู่ตลำด (Post-Marketing Control) โดยสุ่มตรวจ ณ สถำนที่ผลิต 

สถำนที่น�ำเข้ำ และสถำนที่จ�ำหน่ำย หำกพบกำรด�ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องจะมีกำรด�ำเนินกำรตำม

กฎหมำย เช่น ส่ังให้แก้ไขสถำนที่ ส่ังงดผลิตหรืองดน�ำเข้ำ เปรียบเทียบปรับกรณีเป็นอำหำรผิด

มำตรฐำน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นกำรก�ำกับดูแลต้นน�้ำได้แก่ สินค้ำเกษตร ทั้งกำรปลูกพืช 

กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรประมง รวมถึงกำรก�ำกับดูแลอำหำรส่งออก ก�ำกับดูแลโดยจ�ำแนกตำมชนิด

ของสินค้ำ และมีกฎหมำยก�ำกับดูแลเป็นกำรเฉพำะ เช่น

กรมวิชำกำรเกษตร มีภำรกจิเกีย่วกบัพืช โดยศกึษำ วิจยัและพัฒนำพืช เคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร 

และปัจจยักำรผลิต ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชสู่กลุ่มเป้ำหมำยทัง้ภำครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

บริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมำตรฐำนสินค้ำพืช รวมท้ังให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับดิน น�้ำ 

ปุ๋ย พืช วัสดุกำรเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช

กรมประมง ส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรเพ่ิมผลผลิตสัตว์น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรผลิต 

ทกุระดับส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพกำรผลิตสัตว์น�ำ้และผลิตภัณฑ์สัตว์น�ำ้ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตให้

ได้รับมำตรฐำนของไทยและสำกลรวมทั้งก�ำกับและควบคุมกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น�้ำ 

กรมปศุสัตว์ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรก�ำหนดทิศทำงและนโยบำย กำรควบคุม กำรก�ำกับ กำรส่ง

เสริม กำรวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรปศุสัตว์ ด�ำเนินกำร

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรบ�ำรุงพันธุสั์ตว์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุ

คุณภำพอำหำรสัตว์ กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลสัตว์ กฎหมำยว่ำด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ กฎหมำย

ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ�ำหน่ำยเนื้อสัตว์
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ในส่วนของพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕1 ให้อ�ำนำจส�ำนักงำนมำตรฐำน

สินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ด�ำเนินกำรก�ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 

ทั้งมำตรฐำนทั่วไป และมำตรฐำนบังคับ รับรองระบบงำนผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน รวม

ทั้งเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนและก�ำหนดท่ำทีของประเทศด้ำนมำตรฐำนกับองค์กำร

มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ และร่วมเจรจำด้ำนเทคนิค สุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช ส�ำหรับสินค้ำ

เกษตรและอำหำร 

กลไกการท�างานกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำรภำยใต้โครงสร้ำงของกระทรวงสำธำรณสุข

มีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยกำรท�ำงำนจำกส่วนกลำง (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรม

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนำมัย) และ

ส่วนภูมิภำค เช่น ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ โรงพยำบำลทั่วไป โรง

พยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (ร.พ.ส.ต) นอกจำกน้ีมีด่ำนอำหำรและยำ 44 แห่ง 

ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น แต่ละกรมจะมีหน่วยงำนในระดับจังหวัด เช่น ส�ำนักงำน

ปศุสัตว์จังหวัด ส�ำนักงำนปศุสัตว์อ�ำเภอ ส�ำนักงำนประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น�ำ้จดื ศนูย์วิจยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงชำยฝ่ัง ด่ำนตรวจโรคพืช 48 แห่ง ด่ำนตรวจโรคสัตว์น�ำ้  

๒๕ แห่ง และด่ำนกักกันสัตว์ 4๖ แห่ง

๑.๒ ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ 

น�าเข้า-ส่งออก

กำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำผลผลิตทำงกำรเกษตร ในคณะกรรมำธิกำร

กำรเกษตรฯ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒3 มีนำคม ๒๕๕8 พิจำรณำประเด็นปัญหำกำรส่งออกผลไม้

ไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน และปัญหำช่องว่ำง และควำมซ�้ำซ้อนของกำรตรวจสอบอำหำร 

น�ำเข้ำ-ส่งออก 

คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ มีค�ำสั่งที่ 14/๒๕๕8 ลงวันท่ี ๕ ตุลำคม ๒๕๕8 แต่ง

ต้ัง “คณะท�ำงำนจดัท�ำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรตรวจสอบกำรน�ำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำเกษตร” 

เพื่อจัดท�ำแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรน�ำเข้ำ - ส่งออก โดยคณะท�ำงำนฯ เสนอแนวทำงกำร

ด�ำเนินกำร ดังนี้

1.๒.1 ให้ อย. มอบอ�ำนำจกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและอำหำร ณ ด่ำนน�ำเข้ำจ�ำนวน ๗ กลุ่ม 

ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้กำรตรวจสอบ ณ ด่ำนน�ำเข้ำ เป็นแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว

1.๒.๒ ให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ๒ ฉบับ คือ พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

และพระรำชบญัญติัอำหำร เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�ำนำจในกำรต่อรองกบัประเทศคูค้่ำ 

รวมทั้งแก้ไขปัญหำสินค้ำส่งออกที่ถูกตีคืนซึ่งต้องรอผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรอำหำร และ
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ลดภำระของผู้ประกอบกำรที่ต้องติดต่อ ๒ หน่วยงำน

๑.๓ การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบอาหารน�าเข้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ณ ด่าน แก่กระทรวง 

เกษตรฯ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข อนุมัติหลักกำรในกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมบันทึกกระทรวงสำธำรณสุขที่ 

สธ 1๐1๐.4/4๙๖ ลงวันที ่๒4 มีนำคม ๒๕๕๙ ให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกจิกำรตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำที่

ยังไม่ผ่ำนกำรแปรรูป ณ ด่ำน แก่กระทรวงเกษตรฯ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โดยต้องมีกำรประเมินผล

กำรท�ำงำนในระยะที ่1 ก่อนกำรถ่ำยโอนในระยะที ่๒ และให้เสนอแนวทำงกำรปรับแก้ไขกฎหมำยแก่

คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำร ภำยใต้คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติพิจำรณำควำมเหมำะสม

อย. ออกประกำศถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจสอบสินค้ำน�ำเข้ำ ๗ พิกัด (เช่น เนื้อสัตว์สด สัตว์น�้ำ

สด) ให้กระทรวงเกษตรฯ เริ่มด�ำเนินกำร 1 เมษำยน ๒๕๕๙

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีต่อข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอ ของคณะ

กรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

 1.4.1 ให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรคลัง ด�ำเนินกำรร่วม

กนัในกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจสอบกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรเพ่ิมเติมตำมข้อเสนอของ

คณะกรรมำธิกำรฯ

 1.4.๒ ให้กระทรวงเกษตรฯ เตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งจัดระบบกำรบริหำร

งำนภำยในเพื่อรองรับภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนอย่ำงเต็มรูปแบบ

 1.4.3 ให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหลัก ๒ ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 

๒๕๒๒ และพระรำชบญัญติัมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕1 ในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรตรวจสอบและ

ก�ำกับดูแลกำรน�ำเข้ำ – ส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร

๒.วัตถุประสงค์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอปรับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕1 และพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้กลไกของกำรควบคุมอำหำรน�ำเข้ำ-ส่ง

ออกบำงส่วนได้แก่ กำรออกใบอนุญำตน�ำเข้ำ กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรน�ำเข้ำ และกำร

ตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำ อยู่ภำยใต้กฎหมำยฉบับเดียวคือร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

พ.ศ. .... แม้ว่ำกระทรวงสำธำรณสุขจะถ่ำยโอนภำรกิจกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรซึ่งเป็นอำหำรบำง

รำยกำรให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินกำรในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้วเน่ืองจำกยังมี
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ข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรที่ส�ำคัญดังนี้

๒.๑ เพ่ิมอ�านาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้าในการเปิดตลาด หรือเจรจาแก้ไขปัญหา

อุปสรรคทางการค้า

๒.๒ แก้ปัญหาสินค้าส่งออกที่ถูกตีกลับต้องถูกตรวจสอบซ้�า และใช้เวลานาน

๒.๓ แกป้ัญหาสนิคา้น�าเขา้ตอ้งถกูตรวจสอบจากทัง้ ๒ หนว่ยงานท�าให้เป็นภาระของผูป้ระกอบการ

๒.๔ แก้ปัญหาเนื่องจากอัตราก�าลังและงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขส�าหรับการตรวจ

สอบอาหารน�าเข้ามีจ�ากัด 

หมายเหตุรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรตรวจสอบกำรน�ำเข้ำ-

ส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร ภำยใต้คณะกรรมำธกิำรกำรเกษตรและสหกรณ์ สภำนิติบญัญติัแห่ง

ชำติ กำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยอำหำรน�ำเข้ำบำงสินค้ำมำยังกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์น้ัน ยังคงเป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำยปัจจุบัน (พระรำชบัญญัติอำหำร 

พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งยังไม่มีกำรแก้ไขกฎหมำยเพ่ือรองรับภำรกิจใหม่ จึงยังมีข้อจ�ำกัดต่ำงๆ ที่ยังไม่

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ครบถ้วน และยังไม่สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรที่

เกี่ยวข้องได้อย่ำงเต็มที่ เช่น ประการแรก กำรขออนุญำตน�ำเข้ำหรือกรณีที่ผลกำรตรวจสอบไม่ผ่ำน

มำตรฐำนอำหำรที่ก�ำหนด สินค้ำน้ันจะต้องถูกกักไว้อีกระยะเวลำหน่ึง จนกว่ำจะมีกำรประชุมคณะ

กรรมกำรอำหำร จึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อสินค้ำน้ันได้ เช่น ท�ำลำย หรือให้

น�ำไป Re-process ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมอื่น เนื่องจำกยังคงเป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำร

อำหำรในกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประการที่สอง กำรด�ำเนินกำร

ตำมมำตรกำรระยะสั้นนี้เป็นเพียงกำรถ่ำยโอนภำรกิจเท่ำนั้น ยังไม่ได้ถ่ำยโอนอ�ำนำจหน้ำที่ควบคุม

กฎหมำย ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงยังไม่มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

วิธีกำรตรวจสอบ รวมทั้งยังไม่มีอ�ำนำจในกำรอนุญำตน�ำเข้ำ ดังนั้น จึงไม่มีอ�ำนำจที่จะให้คุณให้โทษ

แก่ประเทศคู่ค้ำที่ส่งสินค้ำมำยังไทยได้ ซึ่งส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลกำรตรวจสอบส่งสินค้ำเกษตรและอำหำร ยังไม่มีอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับประเทศ

คู่ค้ำในกำรเปิดตลำด หรือเจรจำแก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำ ประเทศไทยจึงยังคงอยู่ในสถำนะ

ที่เสียเปรียบประเทศคู่ค้ำทำงด้ำนอ�ำนำจในกำรเจรจำต่อรองต่อไป รวมทั้งเป็นข้อจ�ำกัดในกำรจัด

ท�ำควำมตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement–MRA) ซึ่งเป็นควำมตกลงที่เสนอให้

ประเทศคู่ค้ำแต่ละฝ่ำยยอมรับมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำของกันและกันในกำร

ท�ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยไม่ต้องตรวจสอบหรือรับรองซ�้ำอีก กำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในกำร

ก�ำกับดูแลกำรตรวจสอบสินค้ำเกษตรและอำหำรที่น�ำเข้ำและส่งออกอย่ำงชัดเจน ระหว่ำงกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสำธำรณสุข จึงเป็นข้อจ�ำกัดในกำรท�ำ MRA กับประเทศคู่ค้ำไปโดย

ปริยำย เน่ืองจำกประเทศคู่ค้ำส่วนใหญ่ต้องท�ำ MRA ให้ครอบคลุมทั้งกำรน�ำเข้ำ และกำรส่งออก

มำกกว่ำกำรท�ำ MRA เพียงด้ำนเดียว ประการทีส่าม กำรแยกสินค้ำกนัรับผิดชอบทีชั่ดเจนเป็นกำรแก้

ปัญหำได้เพียงบำงส่วน เพรำะยังคงเป็นกำรด�ำเนินกำรทีไ่ม่ครบสมบรูณ์ของระบบกำรตรวจสอบกำร 

น�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำร และสร้ำงควำมสับสนให้กบัผู้ประกอบกำร กล่ำวคอื ในมำตรกำรระยะ

สัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดูแลตรวจสอบควำมปลอดภัยอำหำรของสินค้ำประเภทวัตถุดิบ 

กระทรวงสำธำรณสุข ดูแลสินค้ำประเภทอำหำรแปรรูป ซึ่งผู้ประกอบกำรมีภำระต้องตรวจสอบ 

ว่ำสินค้ำที่น�ำเข้ำน้ันอยู่ภำยใต้ก�ำกับดูแลของหน่วยงำนใด และในกรณีที่ผู้ประกอบกำรน�ำเข้ำสินค้ำ

ทั้งสองประเภท คือ ทั้งสินค้ำที่เป็นวัตถุดิบและสินค้ำแปรรูป ผู้ประกอบกำรยังคงต้องติดต่อหน่วย

งำน ๒ หน่วยงำนเพื่อรับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยก่อนน�ำเข้ำ

๓. เนื้อหาการแก้ ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและพระราชบัญญัติอาหารตามข้อเสนอ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสังเขป

๓.๑ การขอใบอนุญาตสถานที่น�าเข้าอาหารตามพิกัด ๑-๒๔ (อาหารสดและแปรรูป) อยู่ภายใต้

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... แต่ให้การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด อยู่

ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....

3.๒ กำรตรวจสอบอาหารน�าเข้าและส่งออก อยู่ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตร พ.ศ. .... ส่วนกำรตรวจสอบอาหารภายในประเทศอยู่ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 

.... โดยมีประเด็นส�ำคัญที่ปรับแก้ในร่ำง พ.ร.บ.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร ดังนี้

 3.๒.1 ปรับแก้ไขนิยำมและขอบข่ำยเพ่ือให้กำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรตำมรหัส

พิกัดที่ 1-๒4 ให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมร่ำง พ.ร.บ.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร และให้กำรควบคุม

วัตถุเจือปนอำหำร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และอำหำรทำงกำรแพทย์อยู่ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ.อำหำร

 3.๒.๒ ปรับแก้ไขกฎหมำยให้กำรอนุญำตสถำนที่น�ำเข้ำอำหำรตำมพิกัด 1-๒4  

อยู่ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร โดยให้กำรจดทะเบยีนผลิตภัณฑ์อำหำรตำมพิกดัดังกล่ำว 

รวมทัง้กำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์ทีว่ำงจ�ำหน่ำยในท้องตลำดยังคงด�ำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข

 3.๒.3 ยกบทบญัญติัเกีย่วกบักำรควบคมุอำหำร คอื อำหำรไม่บริสุทธิ ์อำหำรปลอม อำหำร

ผิดมำตรฐำน และอำหำรอื่นที่ก�ำหนดตำม พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ มำไว้ในร่ำง พ.ร.บ. มำตรฐำน

สินค้ำเกษตร

 3.๒.4 เพิ่มเติมอ�ำนำจในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรน�ำเข้ำและส่งออก

อำหำร และกำรตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำและส่งออก ให้อยู่ภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

พ.ศ. ....
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ทั้งนี้รำยละเอียดตำมภำคผนวก 1

สรุปข้อเสนอกำรปรับปรุง พ.ร.บ. เกี่ยวกับอำหำร ทั้ง ๒ ฉบับ มีสำระส�ำคัญคือกำรเปล่ียน

ผู้ควบคุมอำหำรน�ำเข้ำพิกัด 1 – ๒4 (ภำคผนวก ๒) (1. กิจกรรมกำรอนุญำตสถำนที่น�ำเข้ำ  

๒.กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรน�ำเข้ำและส่งออกอำหำร และ 3.กำรตรวจสอบ

อำหำรน�ำเข้ำและส่งออก ส�ำหรับอำหำรทั้งหมดยกเว้นอำหำรทำงกำรแพทย์ วัตถุเจือปนอำหำร และ

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร) จำกกระทรวงสำธำรณสุขไปเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมอ�ำนำจ

ในกำรเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำกบัต่ำงประเทศ แต่ ยังคงเร่ือง 1.กำรอนุญำตสถำนทีผ่ลิตอำหำรทัง้หมด 

๒.กำรอนุญำตสถำนที่ผลิตอำหำรยกเว้นพิกัด 1 – ๒4 3.กำรอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรทั้งหมด 

ทัง้ทีผ่ลิตในประเทศและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 4.กำรเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด 

๕.กำรก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อำหำรทกุประเภททีจ่�ำหน่ำยในประเทศให้เป็นกำรด�ำเนินกำรของ

กระทรวงสำธำรณสุขเช่นเดิม

๔. มองรอบด้านการปรับแก้ ไขร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

๔.๑ ความเหมาะสมของเจตนารมณ์การปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตรมุ่งเน้นด้าน

เศรษฐกิจ อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

 (๑) การแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ ในการควบคุมความปลอดภัยอาหารน�าเข้าเป็นสอง 

หน่วยงานจะท�าให้การจัดการปัญหาความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉินมีข้อจ�ากัด เนื่องจำกขำด

เอกภำพของข้อมูลส�ำหรับกำรสอบย้อนกลับ และกำรเรียกคืน (Traceability and Recall) และ

ควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงประสำนกำรปฏิบัติงำนโดยตรง ระหว่ำงผู้บริหำรงำนสำธำรณสุข 

และเจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำงๆ เพ่ือด�ำเนินกำรมำตรกำรควบคุมได้อย่ำงรวดเร็วนอกจำกนี้กรณีสินค้ำส่ง

ออกแล้วถูกตีกลับ หำกไม่มีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวดในประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยอำจส่งผลให ้

ผู้บริโภคได้รับอำหำรที่มีอันตรำยปนเปื้อน หรืออำหำรที่ไม่มีคุณภำพ

 (๒) การก�ากบัดูแลอาหารน�าเข้าต้องด�าเนนิการเหมอืนกบัอาหารทีผ่ลติในประเทศ ดังน้ัน 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ประจ�ำด่ำนจึงต้องมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์อำหำรเช่นเดียวกับเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงสำธำรณสุขทั้งกำรตรวจสอบช่ือและประเภท

ของอำหำร ข้อมูลบนฉลำกอำหำร สูตรส่วนประกอบ รวมทั้งเอกสำรรับรองต่ำงๆ รวมทั้งเทคนิควิธี

กำรเกบ็ตัวอย่ำงก่อนปล่อยสินค้ำ ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังต้องลงทนุอกีมำกมำยทัง้ในเร่ือง

อำคำรสถำนที ่เคร่ืองมืออปุกรณ์ และกำรพัฒนำทกัษะของบคุลำกรให้มีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์

เท่ำกับเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำด่ำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

จำกปัญหำกำรสินค้ำเกษตรที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง
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ส่งออกไปแล้วถูกตีกลับมำ ต้องยอมรับว่ำสำเหตุของกำรถูกตีกลับมีหลำยเหตุผลทั้งเป็นประเด็นที่

เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกรณีที่ต้องน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรอำหำรจะเฉพำะกรณีทีถ่กูตีกลับในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัควำมปลอดภัยเท่ำน้ันกรณี

สินค้ำส่งออกแล้วถูกตีกลับ มีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจในลักษณะภำพลักษณ์ หรือควำมน่ำเช่ือถือ 

ของคุณภำพของอำหำรของประเทศไทยส่วนผลกระทบต่อผู้บริโภคจะเกิดได้กรณีที่มีสินค้าที่ไม่ได้ 

มาตรฐานเข้ามาจ�าหน่ายภายในประเทศ และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มมีาตรการตรวจเฝ้า

ระวังและติดตามผู้ประกอบการส่งออกที่ได้ใบรับรองไปแล้วอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ก็น่าจะท�าให้

การตีกลับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยลดลง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระบบการตรวจติดตามหลังการออก

ใบรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปัญหา จะเห็นได้จากกรณีการตรวจพบสารเคมี

ก�าจดัศัตรพืูชปนเป้ือนในสนิค้าผกั ผลไม้ที่ได้รบัการรบัรองแล้วสงูกว่าสนิค้าทียั่งไม่ได้รบัการรบัรอง 

โดยจากรายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ รอบที่สองประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ 

เครอืข่ายเตอืนภัยสารเคมกี�าจดัศัตรพืูช (Thai-PAN) พบผกัที่ได้รบัตรารบัรอง Q-GAP และ Q-GMP 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานจ�านวน ๑๖ จากจ�านวนทั้งหมด 

๒๖ ตัวอย่าง เป็นต้น ทั้งๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ำมีอัตรำก�ำลัง และงบประมำณเพื่อ

ด�ำเนินงำนด้ำนนี้มำกกว่ำกระทรวงสำธำรณสุขหลำยเท่ำ

๔.๒ ผลกระทบต่อผู้น�าเข้าอาหารหำกแยกกำรควบคุมอำหำรน�ำเข้ำออกเป็นสองหน่วยงำน 

โดยให้เฉพำะกำรควบคุมอำหำรน�ำเข้ำ และกำรตรวจสอบอำหำร ณ ด่ำน อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ันไม่สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรได้ เน่ืองจำกผู้

ประกอบกำรยังคงต้องติดต่อ ๒ หน่วยงำนเหมือนเดิม 

๔.๓ ผลประโยชน์ทับซ้อนในบทบาทหน้าที่การส่งเสริมเศรษฐกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภค มี

ข้อพึงพิจารณา ดังนี้

ปรัชญำ หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ และหลักกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ันเน้น

ย�้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดยมีตัวเลขมูลค่ำทำงด้ำนกำรค้ำเป็นตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ ในขณะที่กระทรวง

สำธำรณสุขมุ่งเน้นกำรคุม้ครองผู้บริโภค ดังน้ันเม่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบพบปัญหำ

ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำอำหำรน�ำเข้ำซึ่งส่งมำจำกประเทศมหำอ�ำนำจที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ำของ

กำรส่งออกสินค้ำอำหำรของประเทศไทยแล้ว กระทรวงเกษตรจะมีแนวทำงกำรจัดกำรอย่ำงไร จะ

ปกป้องผู้บริโภคในประเทศ หรือจะรักษำมูลค่ำของกำรส่งออกไว้เช่นบทเรียนกรณีกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงหน่วยงำนส่งเสริมกำรผลิตและก�ำกบัดูแลควำมปลอดภัยอำหำรในสหรำชอำณำจกัร (UK) 

ซึ่งเคยด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับร่ำง พ.ร.บ.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. .... และท�ำให้เกิดปัญหำร้ำย

แรงแก่ประเทศมำกมำย
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Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF: 1๙8๒-๒๐๐๒) ก่อตั้งในปี 1๙8๒ ภำย

ใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรด้ำนกำรเกษตร (Board of Agriculture Act 188๙) ซึ่งในช่วงต้น

เรียกว่ำ Board of Agriculture ต่อมำในปี 1๙๐3 เปลี่ยนชื่อเป็น Board of Agriculture and Fisheries 

และในปี 1๙1๙ ได้รับกำรยกฐำนะเป็น Ministry of Agriculture and Fisheries โดยช่วงเวลำดังกล่ำว 

(1๙8๒-1๙1๙) มีขอบเขตภำรกิจหลักคือกำรส่งเสริมกำรผลิตในภำคเกษตรและประมงเป็นหลัก 

ในปี 1๙๕๕ Ministry of Agriculture and Fisheries ได้รับมอบหมำยภำรกิจเพิ่มเติมในกำร

ก�ำกับดูแลอุตสำหกรรมอำหำร จึงได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น Ministry of Agriculture, Fisheries and 

Food (MAFF) ท�ำให้ MAFF มีภำรกจิหลักทัง้กำรส่งเสริมกำรผลิตในฟำร์ม กำรแปรรูปและกำรก�ำกบั

ดูแลควำมปลอดภัยผลผลิตจำกกำรเกษตร ประมงและผลิตภัณฑ์อำหำร 

กำรท�ำงำนของ MAFF ถกูวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงรุนแรงจำกกรณีควำมล้มเหลวของกำรจดักำรกบั

ปัญหำกำรระบำดของโรควัวบ้ำ (BSE) ซึง่แพร่ระบำดในสหรำชอำณำจกัรอย่ำงหนักในช่วงปี 1๙8๖-

1๙๙๖ ท�ำให้มีผู้บริโภคเสียชีวิตจำก BSE 1๖4 คนและต้องมีกำรท�ำลำยปศุสัตว์ไปกว่ำ 4.4 ล้ำนตัว1 

ซึง่กำรท�ำงำนของ MAFF ถกูมองว่ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (conflict of interest: COI) ของ

กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรผลิตและกำรคุ้มครองผู้บริโภค เน่ืองจำกเป็นกำรไม่เหมำะสมที่องค์กร

หน่ึงจะท�ำหน้ำทีท่ัง้กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรก�ำกบัดูแลควำมปลอดภัยอำหำรเพ่ือกำรคุม้ครองผู้

บริโภค และในท้ำยที่สุดประเด็น COI ดังกล่ำวเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ MAFF ถูกยุบเลิกในปี ๒๐๐๒2

กำรยุบเลิก MAFF มีผลในวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๐๐๒และจัดตั้งใหม่เป็น Department of Envi-

ronment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยำกรธรรมชำติ ทัง้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์และด้ำนกำรอนุรักษ์ รวมทัง้กำรจดักำรแหล่งน�ำ้อปุโภค

และบริโภคและภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำชนบท3 และจัดตั้ง Food Standard Agency (FSA: ๒๐๐1-

ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐที่บริหำรงำนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับกระทรวงใด ด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อเสนอ

เชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์ และกำรก�ำหนดมำตรฐำนและ/หรือมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับควำม

ปลอดภัยอำหำรเพ่ือกำรคุม้ครองผู้บริโภค โดยร่วมกบัหน่วยงำนในท้องถ่ิน (Local Authority) ด�ำเนิน

กำรด้ำนกำรปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมำย4

1 Cleeland, B. 2009.The Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Epidemic in the United Kingdom.International Risk  
Governance Council. Geneva, Switzerland. <Retrieved on 16 May 2017 from irgc.org/wp-content/uploads/2012/04/BSE_ 
full_case_study_web1.pd>
2 Beck, M; Kewell, B; Asenova, D. 2007. BSE crisis and food safety regulation: a comparison of the UK andGermany.  
Working Paper.Department of Management Studies, University of York, UK.<Retrieved on 16 May 2017 from http://eprints. 
whiterose.ac.uk/3477/>
3 https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs/about
4 https://www.gov.uk/government/organisations/food-standards-agency
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) กับความล้มเหลวในการจัดการ BSE

การระบาดของ BSE ในสหราชอาณาจักรมีการบันทึกไว้ว่าเริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี ๑๙๘๖ หาก

แต่การประกาศสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการว่า BSE สามารถติดต่อถึงคนได้นั้น เกิดขึ้นในช่วงป ี

๑๙๙๖5 และในปี ๑๙๙๗ ได้มีค�าสั่งให้สืบสวนและก�าหนดมาตรการจัดการกับการแพร่ระบาดของ

โรค (The BSE Inquiry) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปีที่การเกิด BSE ไม่ได้ถูกสื่อสารแก่

ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างรอบด้านเพ่ือรว่มกนัแก้ไขและระงบัปัญหาอย่างจรงิจงั ทัง้นี ้การรกัษาผลกระทบ

ตอ่อตุสาหกรรมเนือ้ววัในสหราชอาณาจกัรถกูมองวา่เปน็เหตผุลหนึง่ทีท่�าให้การสือ่สารข้อมลู BSE 

ไม่โปร่งใสและมกีารปกปิดข้อมลูโดยขณะนัน้มกีารให้ข้อมลูท่ีท�าให้เข้าใจว่าเนือ้ววัมคีวามปลอดภัย

จาก BSE และ BSE ไม่ติดต่อสู่คน6

จำกกำรบันทึกเกี่ยวกับจัดกำรกับกำรระบำดของ BSE ช่วงปี 1๙8๖-1๙๙๖7 รัฐบำล 

สหรำชอำณำจักรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรที่ปรึกษำข้ึนอีกหน่ึงคณะเพ่ือท�ำหน้ำที่ด้ำนวิชำกำรที่

เกี่ยวกับ BSE คือ the Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (SEAC) ในปี 1๙๙๐ 

เพ่ือให้มีองค์กรกลำงที่ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรที่เป็นกลำงและปรำศจำกอคติในทำง

ใดทำงหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงต้นอุบัติกำรณ์ของกำรระบำดจะเห็นว่ำหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำร

เกี่ยวกับกำรควบคุม BSE ส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้ MAFF โดยด�ำเนินกำรทั้งกำรประเมินควำมเส่ียง

และจัดกำรควำมเส่ียงในปศุสัตว์ อุตสำหกรรมและสุขภำพประชำชน ทั้งน้ี โดยมีหน่วยงำนใน

ก�ำกับของ MAFF ที่เกี่ยวข้องในขณะน้ันได้แก่ the UK State Veterinary Service (SVS), Cen-

tral Veterinary Laboratory (CVL), the UK Department of Health (DH) และ Chief Medi-

cal Officer (CMO) และได้มีกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนเฉพำะกิจโดย CMO เพ่ือให้ค�ำปรึกษำทำง

วิชำกำรด้ำนผลกระทบของ BSE ต่อสุขภำพประชำชนเรียกว่ำ the Southwood Working Party 

อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนต่ำงๆ เหล่ำน้ีมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนในมิติที่แตกต่ำงกันแต่อยู่ภำยใต้ 

กำรบริหำรงำนของ MAFF กล่ำวคือ SVS และ CVL มีบทบำทในกำรส่งเสริมภำคกำรผลิตปศุสัตว์ 

ซึ่งแตกต่ำงจำก DH และ CMO ท�ำหน้ำที่หลักในกำรปกป้องสุขภำพประชำชน จึงมีควำมเป็นไป

ได้ที่กำรด�ำเนินงำนจะเกิดควำมโน้มเอียงไปด้ำนใดด้ำนหน่ึงตำมนโยบำยของ MAFF ดังจะเห็น

ได้จำกรำยงำน the BSE Inquiry Report (Phillips Inquiry, ๒๐๐๐)8 ที่แสดงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึง

5 Phillips Inquiry, 2000.The BSE Inquiry Report.Volume 1: Findings and Conclusions. Executive Summary of the Report 
of the Inquiry. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060715141954/http://bseinquiry.gov.uk/report/volume1/exec-
sum6.htm#669635
6 Van Zwanenberg, P; Millstone, E. 2002. Mad Cow Disease 1980s-2000: how reassurances undermined precaution. In 
Late Lessons from Early Warnings: The Precautionary Principle 1896-2000, PoulHarremoes, David Gee, MalcomMacGarvin, 
Andy Stirling, Jane Keys, Brain Wynne, Sofia GuedesVaz (editors), Copenhagen: European Environment Agency (2002).
7 Cleeland, B. 2009.The Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Epidemic in the United Kingdom.International Risk 
Governance Council. Geneva, Switzerland
8 Beck, M; Kewell, B; Asenova, D. 2007. BSE crisis and food safety regulation: a comparison of the UK and Germany. 
Working Paper.Department of Management Studies, University of York, UK.
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การด�าเนินงานที่มีลักษณะของ COI เช่น กรณีในช่วงต้นของอุบัติการณ์ MAFF ได้มีการสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับ BSE ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจ�ากัดโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแจ้งเตือนอุบัติ

การณ์ให้แก่สัตวแพทย์ซึ่งมีความล่าช้าถึง ๓ ปี นับจากที่เริ่มมีการตรวจพบ BSE ในช่วงปี ๑๙๘๕ 

และได้ห้ามมิให้สัตวแพทย์ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ BSE ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย

ต่างๆ และยังมีการจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ BSE ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

ก็ตาม ด้วยสาเหตุนี้จึงท�าให้มีการแพร่ระบาดของ BSE อย่างหนักในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่ได้มี

การใช้มาตรการเชิงป้องกัน สุดท้ายท�าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล และท�าให้ 

สหราชอาณาจักรเสียชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความ

ส�าคัญเหนือกว่าเรื่องความปลอดภัย

๔.๔ สาเหตุของปัญหาการขาดอ�านาจในการต่อรองกับประเทศคู่ค้าที่แท้จริงเกิดจากอะไร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีกำรถ่ำยโอนภำรกจิกำรตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำในกลุ่ม

เนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำให้กรมปศุสัตว์และกรมประมงไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ดังนั้น

ต้องน�ำข้อมูลผลกำรตรวจสอบหรือด�ำเนินกำรมำวิเครำะห์ควำมล่ำช้ำที่แท้จริงของกำรด�ำเนินงำน

ว่ำเกิดจำกจุดใด ทั้งน้ีกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรตรวจสอบอำหำรโดยกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน 

โดยกระจำยกำรท�ำงำนกำรตรวจสอบตำมควำมเช่ียวชำญเฉพำะ ย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์มำกกว่ำกำร 

กระจุกงำนอยู่ที่หน่วยงำนเดียว 

ดังน้ันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรวิเครำะห์หำสำเหตุและด�ำเนินกำรก�ำหนดมำตรกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำในส่วนที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง กำรค้ำระหว่ำงประเทศ หำกผู้ส่งออกของไทย

ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ มำตรฐำนตำมข้อก�ำหนดของประเทศคู่ค้ำโดยมีกำรควบคุมก�ำกับดูแลอย่ำง

เข้มงวด ปัญหำกีดกันทำงกำรค้ำก็จะลดน้อยลง แต่ที่ผ่ำนมำปัญหำสินค้ำส่งออกถูกตีกลับมักจะไม่

เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของคู่ค้ำ ดังน้ันแม้ว่ำจะมีอ�ำนำจในกำรต่อรอง ก็ไม่อำจบิดพล้ิวข้อเท็จจริง 

ดังกล่ำวได้ ทั้งน้ีกำรดูแลอำหำรส่งออกเป็นอ�ำนำจของกระทรวงเกษตรฯ อยู่แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้อง

ปรับแก้ไขบทบำทภำรกิจของทั้ง ๒ พระรำชบัญญัติ 

กระทรวงเกษตรฯ ต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า “ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรจากการเปลีย่นแปลง

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ตามแนวคิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
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๕ บทสรุปและข้อเสนอ

กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกันและการรักษาโรค 

ด้วยการท�างานแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญต่อการมี

สุขภาพที่ดีของประชาชน ดังนั้นการควบคุมความปลอดภัยอาหารทั้งที่ผลิตในประเทศ และน�าเข้า

จงึควรเป็นบทบาทหน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสขุทีส่อดคล้องกบัหลกัการควบคมุอาหารของสากล

สินค้าเกษตร และอาหารไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ด้วยค�านิยาม เนื่องจากพ้ืนฐานของ

อุตสาหกรรมอาหารมาจากการเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรส่งเสริมการส่งออก

สินค้าเกษตรและอาหารด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศคู่ค้า แต่ไม่ควรเอาเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัยอาหารเป็นประเด็นในการ

เจรจาต่อรองทางการค้า

กำรแยกกำรควบคุมก�ำกับดูแลอำหำรน�ำเข้ำออกเป็น ๒ หน่วยงำนตำมข้อเสนอของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ให้กระทรวงเกษตรเป็นผู้ออกใบอนุญำตสถำนที่น�ำเข้ำอำหำร 

ออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำ รวมทั้งตรวจสอบอำหำรน�ำเข้ำ ณ ด่ำน และ

ให้กระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้ข้ึนทะเบียน หรือรับจดแจ้งรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์อำหำรน�ำ

เข้ำ และให้ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อำหำรน�ำเข้ำที่วำงจ�ำหน่ำยในท้องตลำดน้ันนอกจาก

จะไม่สามารถลดภาระของผู้ประกอบการที่ต้องติดต่อ ๒ หน่วยงานแล้วยังอาจเพ่ิมความขัดแย้ง 

ในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้า 

หากท�าหน้าที่ ในการก�าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบอาหารน�าเข้า ณ ด่านด้วย จะมีปัญหาการ

เลือกปฏิบัติได้ง่ายและส่งผลกระทบทางด้านลบได้มากกับผู ้บริโภค ตัวอย่ำงเช่น กรณีน�ำ

เข้ำเคร่ืองด่ืมนมปรุงแต่ง ซึ่งเป็นอำหำรตำมรหัสพิกัดที่ ๐4 น้ันต้องมีกำรขออนุญำตสถำนที ่

น�ำเข้ำจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วต้องมีกำรขอจดแจ้งรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์อำหำร

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้วในขณะที่น�ำเข้ำมำในประเทศต้องไปผ่ำนกำรตรวจ

สอบโดยด่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือตรวจปล่อยสินค้ำ หำกกระทรวงสำธำรณสุขมำ

ตรวจพบในภำยหลังว่ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวพบกำรปนเป้ือนของเมลำมีน กระทรวงสำธำรณสุขจะต้อง

แจ้งผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรำบเพื่อขอให้กระทรวงเกษตรระงับ

กำรน�ำเข้ำ และเรียกคนืผลิตภัณฑ์อำหำรในท้องตลำดเน่ืองจำกกระทรวงสำธำรณสุขไม่มีอ�ำนำจในกำร

ควบคุมอำหำรในรหัสพิกัดดังกล่ำวตำมนิยำมของค�ำว่ำอำหำร ซึ่งหำกแยกบทบำทให้สองกระทรวง

จะท�ำให้กำรปฏิบัติกำรล่ำช้ำส่งผลให้ผู้บริโภคอำจได้รับอันตรำยได้
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ด้วยเหตุผลที่กล่ำว กระทรวงสำธำรณสุขจึงไม่ควรเห็นด้วยที่จะให้แยกกำรควบคุมอำหำรน�ำ

เข้ำไปด�ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เพรำะขัดกับหลักกำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของระบบงำนควบคมุควำมปลอดภัยของอำหำรเพ่ือกำรคุม้ครองผู้บริโภคของประเทศ 

จึงเสนอให้ระงับร่ำง พ.ร.บ. มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. .... 

ส�ำหรับปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหำในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้

(๑) การด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้าส่งออกที่ถูกตีกลับ

เสนอปรับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ กรณีไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ ผู้

ประกอบกำรสำมำรถด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประเทศคู่ค้ำได้ แต่ถ้ำมีวัตถุประสงค์

เพ่ือจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยให้ผู้อนุญำตมีอ�ำนำจส่ังท�ำลำยหรือปฏิบติักำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำร ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 

โดยไม่ต้องผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำหำรทุกกรณี

(๒) อ�านาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้า 

กำรแก้ไขกฎหมำยไม่ช่วยแก้ปัญหำนี้โดยตรง เนื่องจำกกฎหมำยอำหำรมีเจตนำรมณ์เพ่ือกำร

คุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่ควรน�ำมำเป็นเร่ืองที่ใช้ในกำรต่อรองทำงกำรค้ำแต่ควรใช้

เทคนิคทำงด้ำนกำรเจรจำอื่นๆ และควรให้กระทรวงสำธำรณสุขรับทรำบหรือให้ควำมเห็นต่อข้อ

เจรจำด้วยหำกเกี่ยวข้องด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร





ภาคผนวกที่ ๑
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- ร่างแก้ ไข -
พระรำชบัญญัติ

มำตรฐำนสินค้ำเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕1

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕1”

มาตรา ๒ พระรำชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นก�ำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้

“มำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ มำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำนทั่วไป แล้วแต่กรณี

“สินค้ำเกษตร” หมำยควำมว่ำ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อนัเกิดจำกกำรกสิกรรม กำรประมง กำร

ปศุสัตว์ หรือกำรป่ำไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว

“อำหำร” หมำยควำมว่ำ ของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิต ได้แก่

(1) วัตถุทกุชนิดทีค่นกนิ ด่ืม อม หรือน�ำเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำด้วยวิธใีดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ

(๒) วัตถุที่มุ่งหมำยส�ำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตอำหำร

ควำมใน (1) และ (๒) ให้หมำยควำมถึงสินค้ำอำหำรตำมพิกัดศุลกำกรในตอนที่ 1 - ๒4 

“ด่ำนสินค้ำเกษตรและอำหำร” หมำยควำมว่ำ ด่ำนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดเพ่ือตรวจ

สอบสินค้ำเกษตรและอำหำรที่น�ำเข้ำหรือส่งออก รวมถึงสินค้ำเกษตรและอำหำรที่ส่งออกแล้วถูกส่ง

กลับคืนเข้ำมำในรำชอำณำจักร

“มำตรฐำนบังคับ” หมำยควำมว่ำ มำตรฐำนที่มีกฎกระทรวงก�ำหนดให้สินค้ำเกษตรต้องเป็น

ไปตำมมำตรฐำน

“มำตรฐำนทั่วไป” หมำยควำมว่ำ มำตรฐำนที่มีประกำศก�ำหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้ำเกษตรให้

ได้มำตรฐำน

“ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ตรวจสอบและ

รับรองมำตรฐำนตำมพระรำชบญัญติัน้ี และให้หมำยควำมรวมถงึหน่วยงำนของรัฐซึง่มีอ�ำนำจหน้ำที่

ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมกฎหมำย

“ผู้ผลิต” หมำยควำมว่ำ

(1) ผู้ซึ่งท�ำกำรกสิกรรม กำรประมง กำรปศุสัตว์ หรือกำรป่ำไม้เพื่อกำรค้ำ

(๒) ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำเกษตร คลังสินค้ำเกษตร สะพำนปลำ ห้องเย็น โรงฆ่ำสัตว์หรือ
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กิจกำรต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวกับสินค้ำเกษตรตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

(3) ผู้ซึ่งน�ำสินค้ำเกษตรมำบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระท�ำด้วยวิธีกำรใดๆ

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

“ส�ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๔  พระรำชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่

(1) หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมกฎหมำย

(๒) มำตรฐำนสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้โดยเฉพำะแล้ว

สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมำตรฐำนบังคับไว้ภำยใต้กฎหมำยอื่นแล้ว เว้นแต่อำหำรที่

น�ำเข้ำหรือที่ส่งออกแล้วส่งกลับคืนเข้ำมำในรำชอำณำจักร

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ

น้ีและให้มีอ�ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกิน

อัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ียกเว้นค่ำธรรมเนียม และก�ำหนดกิจกำรอื่นกับออกประกำศเพ่ือปฏิบัติ

กำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร” 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรข้ำว อธิบดีกรมประมง 

อธบิดีกรมปศสัุตว์ อธบิดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธบิดีกรมวิชำกำร

เกษตร อธิบดีกรมศุลำกร อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เลขำธิกำรคณะ

กรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เลขำธิกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร ผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทน
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กระทรวงอุตสำหกรรม ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติหรือผู้แทน ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่ง

ประเทศไทยหรือผู้แทน ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกินสำมคนเป็นกรรมกำร และให้เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรของส�ำนักงำนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒต้ิองเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสำขำ

วิทยำศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ หรือนิติศำสตร์

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(1) ก�ำหนดนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและด�ำเนินกำรมำตรฐำน

ส�ำหรับสินค้ำเกษตร

(๒) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรก�ำหนด แก้ไข และยกเลิกมำตรฐำนตำม 

พระรำชบัญญัตินี้

(3) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงและประกำศตำมพระรำชบญัญติัน้ี

(4) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมมำตรำ 18

(๕) พิจำรณำอุทธรณ์ค�ำสั่งของส�ำนักงำนตำมมำตรำ ๕๗

(๖) ออกประกำศ และค�ำสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้

(๗) พิจำรณำข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์หรือเทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับ

มำตรฐำน

(8) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำร

มาตรา ๘ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชำติไทย

(๒) มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

(4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่

ได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรบริหำร ทีป่รึกษำหรือเจ้ำหน้ำทีพ่รรคกำรเมือง

มาตรา ๙ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละสำมปี

ก่อนครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒไิม่น้อยกว่ำหกสิบวัน ให้ด�ำเนินกำร
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เพ่ือให้มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินสอง

วำระติดต่อกันไม่ได้

ในกรณีที่มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังไว้

แล้วยงัมวีำระอยูใ่นต�ำแหน่ง ไม่ว่ำจะเปน็กำรแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซอ่ม ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้นัน้อยู่

ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น

มาตรา ๑๐ นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจำกต�ำแหน่ง

เมื่อ

(1) ตำย

(๒) ลำออก

(3) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะมีควำมประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่หรือ

หย่อนควำมสำมำรถ

(4) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 8

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนวำระและยังมิได้แต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรง

คุณวุฒิแทนต�ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้

มาตรา ๑๑ ในกรณีทีก่รรมกำรผู้ทรงคณุวุฒดิ�ำรงต�ำแหน่งครบวำระแล้ว แต่ยังมิได้มีกำรแต่งต้ัง 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่

ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๑๒ กำรประชุมของคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึงของ

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

กำรประชุมของคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมถ้ำประธำน

กรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำทีไ่ด้ ให้รองประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำทีป่ระธำน

ในที่ประชุมแทน

ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำทีไ่ด้ให้

กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม

กำรวินิจฉัยช้ีขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในกำรลง

คะแนนถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
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มาตรา ๑๓ คณะกรรมกำรจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบติักำรอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้

กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำร ให้น�ำมำตรำ 1๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ ให้ส�ำนักงำนท�ำหน้ำที่เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร รับผิดชอบ

งำนธุรกำรงำนประชุม กำรศึกษำหำข้อมูล และกิจกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำร คณะ

กรรมกำรวิชำกำร และคณะอนุกรรมกำร

หมวด ๒
กำรก�ำหนดมำตรฐำน

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตรใดให้

คณะกรรมกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิชำกำรเพ่ือจดัท�ำร่ำงมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตรน้ันให้คณะ

กรรมกำรพิจำรณำ

เม่ือคณะกรรมกำรวิชำกำรเสนอร่ำงมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตรตำมวรรคหน่ึงให้คณะ

กรรมกำรพิจำรณำ หำกคณะกรรมกำรเห็นด้วยกบัรำยละเอยีดของร่ำงมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตร

น้ันและเห็นสมควรก�ำหนดให้เป็นมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำนทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรวิชำกำร

เสนอก็ให้คณะกรรมกำรเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำออกกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับ

สินคำ้เกษตรน้ันเป็นมำตรฐำนบังคับหรือออกประกำศก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับสินคำ้เกษตรน้ันเป็น

มำตรฐำนทั่วไป แล้วแต่กรณี

กฎกระทรวงทีอ่อกตำมวรรคสองจะก�ำหนดให้สินค้ำเกษตร หรือขนำดหรือลักษณะของกจิกำร

ของกำรผลิต ส่งออก หรือน�ำเข้ำสินค้ำเกษตร อยู่ภำยใต้มำตรฐำนบงัคบัทัง้หมดหรือแต่บำงส่วนกไ็ด้

มาตรา ๑๖ ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนบงัคบัหรือมำตรฐำนทัว่ไปส�ำหรับสินค้ำเกษตร จะก�ำหนด

ในเรื่องดังต่อไปนี้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงก็ได้

(1) วิธีกำร กรรมวิธี หรือกระบวนกำรจัดกำรกำรผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้ำ

เกษตรที่เกี่ยวกับคุณภำพและควำมปลอดภัยทำงเคมี ชีวภำพ กำยภำพ ควำมปลอดภัยด้ำน 

สุขอนำมัยหรือสุขอนำมัยพืชหรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) หีบห่อ กำรบรรจุหีบห่อ กำรท�ำเครื่องหมำยหรือฉลำก

(3) กำรตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเครำะห์ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ (1) หรือ (๒)

(4) ข้อก�ำหนดรำยกำรอย่ำงอื่นที่เกี่ยวกับสินค้ำเกษตรตำมที่รัฐมนตรีประกำศในรำช

กิจจำนุเบกษำ
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มาตรา ๑๗ คณะกรรมกำรวชิำกำรซึง่คณะกรรมกำรแต่งตัง้ตำมมำตรำ 1๕ จะให้มคีณะหนึ่ง

หรือหลำยคณะกไ็ด้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ี คณะกรรมกำรวิชำกำรในแต่ละคณะให้มีจ�ำนวนไม่เกนิ

สิบห้ำคน

คณะกรรมกำรวิชำกำรมีหน้ำที่จัดท�ำร่ำงมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตรหรือเสนอแนะคณะ

กรรมกำรในกำรแก้ไขหรือยกเลิกมำตรฐำนส�ำหรับสินค้ำเกษตร รวมทั้งปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรอื่น

ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

กรรมกำรวิชำกำรต้องมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญกับมำตรฐำนตำมประเภทหรือกลุ่มของสินค้ำ

เกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง

คณุสมบติัและลักษณะต้องห้ำม วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่งของกรรมกำร

วิชำกำร รวมทั้งกำรประชุมและกำรด�ำเนินงำนอื่นของคณะกรรมกำรวิชำกำรให้เป็นไปตำมที่คณะ

กรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๑๘ ก่อนออกกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนบงัคบั ให้ส�ำนักงำนจดัให้มีกำรรับฟังควำม

คิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธี

กำรที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

เม่ือได้จดัให้มีกำรรับฟังควำมคดิเห็นตำมวรรคหน่ึงแล้ว ให้ส�ำนักงำนน�ำผลกำรแสดงควำมคดิ

เห็นน้ันเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวงต่อไป

กฎกระทรวงตำมวรรคสองต้องก�ำหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือสวัสดิภำพของประชำชน ควำมม่ันคงของ

ประเทศหรือเพ่ือประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจ คณะกรรมกำรอำจเสนอรัฐมนตรีเพ่ือออกประกำศก�ำหนด

ให้มำตรฐำนทั่วไปหรือมำตรฐำนระหว่ำงประเทศใดเป็นมำตรฐำนบังคับก็ได้

หมวด ๓
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนบังคับ

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนบังคับส�ำหรับสินค้ำเกษตรใดห้ำมผู้ใด

เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำซึ่งสินค้ำเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก 

หรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ซึง่สินค้ำเกษตรน้ันจำกส�ำนักงำน เลขำธกิำรหรือผู้ซึง่เลขำธกิำรมอบหมำย
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กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

ก�ำหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวงตำมวรรคสองจะก�ำหนดขนำดหรือลักษณะของกิจกำรของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องได้รับใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๒๑ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำที่ขอรับใบอนญุำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ำมดังต่อไปนี้

(1) มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

(3) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้ว

ไม่น้อยกว่ำสองปี

ในกรณีทีผู้่ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบคุคล ผู้แทนนิติบคุคล กรรมกำรผู้จดักำร หรือบคุคลอืน่ใด 

ซึ่งกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลน้ัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหน่ึงและต้อง

ไม่เคยเป็นผู้แทนนิติบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท�ำกำรแทนนิติบุคคลที่เคย

ถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำม (๖)

มาตรา ๒๒ ใบอนุญำตให้ใช้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น

และให้มีอำยุสำมปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะ

กรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๒๒/๑ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๐ ให้คุม้กนัถึงลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตด้วย

โดยให้ถือว่ำกำรกระท�ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตที่ได้รับควำมคุ้มกัน เป็นกำรกระท�ำ

ของผู้รับอนุญำตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญำตจะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ตนจะ

ล่วงรู้หรือควบคุมได้

มาตรา ๒๓ ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิด

เผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ท�ำกำรของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำนั้นที่ระบุไว้ในใบอนุญำต

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำยหรือช�ำรุดเสียหำยในสำระส�ำคัญ ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก

หรือผู้น�ำเข้ำแล้วแต่กรณี ขอรับใบแทนจำกส�ำนักงำนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบกำร

สูญหำยหรือช�ำรุดเสียหำยดังกล่ำว
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กำรขอใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๒๕ กำรย้ำยสถำนที่ท�ำกำรของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำที่ระบุไว้ในใบอนุญำต

ต้องได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำน

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำร

ประกำศก�ำหนด

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำซึ่งจะเลิกประกอบกิจกำร ต้อง

แจ้งเป็นหนังสือให้ส�ำนักงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนเลิกประกอบกิจกำรไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน เม่ือเลิก

ประกอบกิจกำรแล้วให้ส่งคืนใบอนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจกำร

หมวด ๓/๑ การนำาเข้าและส่งออกอาหาร

มาตรา ๒๖/๑ ห้ำมผู้ใดน�ำเข้ำอำหำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเลขำธิกำรหรือผู้ซึ่ง

เลขำธิกำรมอบหมำย

กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖/๒ ให้น�ำบทบัญญัติในมำตรำ ๒1 มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๒/1 มำตรำ ๒3 มำตรำ 

๒4 มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๖ มำใช้บังคับแก่ผู้น�ำเข้ำอำหำรโดยอนุโลม

มาตรา ๒๖/๓ บทบัญญัติมำตรำ ๒๖/1 มิให้ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้

กำรน�ำเข้ำซึ่งอำหำรเฉพำะครำว ซึ่งได้รับใบอนุญำตเฉพำะครำวจำกเลขำธิกำรหรือผู้ซึ่ง

เลขำธิกำรมอบหมำย

กำรน�ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งอำหำร เพ่ือเป็นตัวอย่ำงส�ำหรับกำรข้ึนทะเบียนต�ำรับอำหำรตำม

กฎหมำยว่ำด้วยอำหำรหรือเพื่อพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรยกเว้นตำม (1) และ (๒) ต้องปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขทีก่�ำหนด

ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖/๔ เพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคมุอำหำร ให้เลขำธกิำรหรือผู้ซึง่เลขำธกิำรมอบหมำย

มีอ�ำนำจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้น�ำเข้ำที่ไม่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖/1 งดน�ำเข้ำอำหำร

มาตรา ๒๖/๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดน�ำเข้ำอำหำร ดังต่อไปนี้
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(1) อำหำรไม่บริสุทธิ์

(๒) อำหำรปลอม

(3) อำหำรผิดมำตรฐำน

(4) อำหำรอื่นที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยอำหำร

มาตรา ๒๖/๖ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์

(1) อำหำรที่มีสิ่งที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพเจือปนอยู่ด้วย

(๒) อำหำรที่มีสำรหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตรำที่อำจเป็นเหตุให้คุณภำพของอำหำรนั้นลด

ลง เว้นแต่กำรเจือปนเป็นกำรจ�ำเป็นต่อกรรมวิธีผลิต กำรผลิต และได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำ

หน้ำที่แล้ว

(3) อำหำรที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษำไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ

(4) อำหำรที่ผลิตจำกสัตว์ที่เป็นโรคอันอำจติดต่อถึงคนได้

(๕) อำหำรที่มีภำชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่สุขภำพ

มาตรา ๒๖/๗ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นอำหำรปลอม

(1) อำหำรที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอื่นแทนบำงส่วน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่ำออกเสียทั้งหมด 

หรือบำงส่วน และจ�ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้อย่ำงนั้น หรือใช้ชื่ออำหำรแท้นั้น

(๒) วัตถหุรืออำหำรทีผ่ลิตข้ึนเทยีมอำหำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดและจ�ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้อย่ำงน้ัน

(3) อำหำรทีไ่ด้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธใีดๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นควำมช�ำรุดบกพร่อง

หรือควำมด้อยคุณภำพของอำหำรนั้น

(4) อำหำรที่มีฉลำกเพ่ือลวง หรือพยำยำมลวงผู้ซื้อให้เข้ำใจผิดในเร่ืองคุณภำพ ปริมำณ 

ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่ำงอื่น หรือในเรื่องสถำนที่หรือประเทศที่ผลิต

(๕) อำหำรทีผ่ลิตข้ึนไม่ถกูต้องตำมคณุภำพหรือมำตรฐำนทีป่ระกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๒๖/13 

หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำรถึงขนำดจำกผลวิเครำะห์ปรำกฏว่ำส่วนประกอบที่เป็นคุณค่ำทำง

อำหำรขำดหรือเกนิร้อยละสำมสิบจำกเกณฑ์ต�ำ่สุดหรือสูงสุด หรือแตกต่ำงจำกคณุภำพหรือมำตรฐำน

ที่ระบุไว้จนท�ำให้เกิดโทษหรืออันตรำย

มาตรา ๒๖/๘ อำหำรผิดมำตรฐำน ได้แก่ อำหำรที่ไม่ถูกต้องตำมคุณภำพหรือมำตรฐำนที่

ประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๒๖/13 หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำรแต่ไม่ถึงขนำดดังที่ก�ำหนดไว้

ในมำตรำ ๒๖/๗ (๕)
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มาตรา ๒๖/๙ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นอำหำรตำมมำตรำ ๒๖/๕ (4)

(1) ไม่ปลอดภัยในกำรบริโภค หรือ

(๒) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ

(3) มีคุณค่ำหรือคุณประโยชน์ต่อร่ำงกำยในระดับที่ไม่เหมำะสม

มาตรา ๒๖/๑๐ เพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคมุอำหำรให้ถกูสุขลักษณะหรือให้ปรำศจำกอนัตรำย

แก่ผู้บริโภค ให้เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจสั่งให้งดน�ำเข้ำอำหำรที่ปรำกฏจำก

ผลกำรตรวจพิสูจน์ว่ำเป็นอำหำรที่ไม่ควรแก่กำรบริโภค

มาตรา ๒๖/๑๑ ให้เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจส่ังให้ผู้น�ำเข้ำอำหำรงด

กำรน�ำเข้ำอำหำรทีเ่ป็นอำหำรไม่บริสุทธิต์ำมมำตรำ ๒๖/๖ เป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ ๒๖/๗ เป็น

อำหำรผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๒๖/8 หรือเป็นอำหำรที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรืออนำมัย

ของประชำชน หรือภำชนะบรรจุรำยใดประกอบด้วยวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยเมื่อใช้บรรจุอำหำร แล้ว

แต่กรณี

มาตรา ๒๖/๑๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรส่งออกอำหำร ให้รัฐมนตรีโดยค�ำเสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรมีอ�ำนำจประกอบก�ำหนดอำหำรควบคุมเพื่อกำรส่งออกได้

มาตรา ๒๖/๑๓ กำรน�ำเข้ำอำหำรและส่งออกอำหำรควบคุม หรืออำหำรที่ส่งออกแล้วถูกส่ง

กลับคืนเข้ำมำในรำชอำณำจักร ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ด่ำนสินค้ำเกษตร

และอำหำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดโดยค�ำเสนอแนะของคณะ

กรรมกำร

อำหำรที่น�ำเข้ำมำเพ่ือจ�ำหน่ำย ให้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยว่ำด้วยอำหำรก�ำหนด

หรือกรณีอำหำรที่น�ำเข้ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำร หรืออำหำรควบคุมที่ส่งออก ให้ตรวจ

สอบตำมข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดโดยค�ำเสนอแนะของ

คณะกรรมกำร

รัฐมนตรีโดยค�ำเสนอแนะของคณะกรรมกำรอำจออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขกำรตรวจสอบเพิ่มเติมส�ำหรับอำหำรบำงชนิดหรือจำกประเทศผู้ส่งออกบำงประเทศได้

มาตรา ๒๖/๑๔ ห้ำมผู้ใดส่งออกอำหำรควบคมุทีไ่ม่ได้มำตรฐำนตำมมำตรำ ๒๖/1๒ หรือทีไ่ม่

ผ่ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรำ ๒๖/13
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หมวด ๔
กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนบังคับส�ำหรับสินค้ำเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้

ส่งออกหรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้ำเกษตรนั้น ต้องขอรับกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองตำม

มำตรฐำนบงัคบัจำกผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรตรวจสอบและรับรองและค่ำบริกำรตรวจ

สอบและรับรองตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศ

ก�ำหนด

ในกรณีทีไ่ด้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดขนำดหรือลักษณะของกจิกำรของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่

ต้องได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสำมแล้ว ให้ผู้ผลิตสินค้ำเกษตรได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ

กำรตรวจสอบและได้ใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับจำกผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน

มาตรา ๒๘ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ผู้ขอรับกำร

ตรวจสอบทรำบเป็นหนังสือ ในกรณีทีสิ่นค้ำเกษตรทีต่รวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนบงัคบัให้ผู้ประกอบ

กำรตรวจสอบมำตรฐำนออกใบรับรองส�ำหรับสินค้ำเกษตรนั้นตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๒๙ รัฐมนตรีโดยค�ำเสนอแนะของคณะกรรมกำรอำจประกำศน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำก

ต่ำงประเทศทีมี่มำตรฐำนทดัเทยีมกบัมำตรฐำนบงัคบัให้ไม่ต้องได้รับใบรับรองตำมมำตรำ ๒๗ หำก

ปรำกฏว่ำสินค้ำเกษตรนั้นได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนจำกประเทศนั้น

กำรแสดงหลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนและกำรแสดงเคร่ืองหมำยรับรอง

มำตรฐำนกับสินค้ำเกษตรที่น�ำเข้ำตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๓๐ กำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกประเทศทีมี่มำตรฐำนแตกต่ำงจำกมำตรฐำนบงัคบั หำก

ผู้น�ำเข้ำประสงค์จะขอรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมมำตรฐำนบงัคบัจำกผู้ตรวจสอบและ

รับรองมำตรฐำนของต่ำงประเทศกใ็ห้กระท�ำได้ แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของประเทศน้ัน

ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีประกำศก�ำหนดมำตรฐำนทั่วไปส�ำหรับสินค้ำเกษตรใดแล้ว ผู้ผลิต ผู้

ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้ำเกษตรน้ันจะขอรับกำรตรวจสอบและขอใบรับรองตำม

มำตรฐำนทั่วไปจำกผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนก็ได้
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กำรตรวจสอบและรับรองและค่ำบริกำรตรวจสอบและรับรองตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมหลัก

เกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด

ให้น�ำมำตรำ ๒๙ และมำตรำ 3๐ มำใช้บังคับกับกำรน�ำเข้ำซึ่งสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนทั่วไป

โดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ ในกรณีทีสิ่นค้ำเกษตรได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนแล้ว ต่อมำปรำกฎ 

แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีว่่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ให้ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจส่ังให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 

หรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้ำเกษตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนน้ันภำยใน

ระยะเวลำที่ส�ำนักงำนก�ำหนด หำกไม่สำมำรถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไปอำจ

ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขอนำมัยของประชำชน พืช หรือสัตว์ ให้ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจสั่งให้ท�ำลำยหรือ

ให้ส่งสินค้ำเกษตรนั้นกลับคืนภำยในระยะเวลำที่ส�ำนักงำนก�ำหนดโดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำ

เข้ำ แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรท�ำลำยหรือกำรส่งกลับคืน ซึ่งสินค้ำเกษตรนั้นกำร

ส่ังให้ด�ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและกำรส่ังให้ท�ำลำยหรือส่งสินค้ำเกษตรกลับคืนตำมวรรคหน่ึง

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

หมวด ๕
กำรประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน

มาตรา ๓๓ ห้ำมมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบ

อนุญำตให้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนจำกส�ำนักงำน

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบคุคลทีมี่วัตถปุระสงค์เพ่ือด�ำเนินกจิกำรเกีย่วกบักำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน

สินค้ำเกษตร

(๒) มีห้องปฏิบติักำรของตนเองหรือสำมำรถใช้ห้องปฏิบติักำรของผู้อืน่โดยห้องปฏิบติักำรต้อง

มีขีดควำมสำมำรถและคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กำรตรวจ

สอบมำตรฐำนไม่จ�ำเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติกำร

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต

(4) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้ว 



33

ข้อ
เสน

อข
อง

 ก.
เกษ

ตร
ฯ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

ไม่น้อยกว่ำสองปี

(๕) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

ผู้แทนนิติบคุคลหรือบคุคลอืน่ใดซึง่กระท�ำกำรแทนนิติบคุคลทีเ่ป็นผู้ขอรับใบอนุญำตต้องไม่เคย

เป็นผู้แทนนิติบคุคลหรือบคุคลอืน่ใดซึง่กระท�ำกำรแทนนิติบคุคลทีเ่คยถกูเพิกถอนใบอนุญำตตำม (4)

มาตรา ๓๕ ใบอนุญำตให้ใช้กับผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนที่ระบุช่ือไว้ในใบอนุญำต

เท่ำนั้นและให้มีอำยุสำมปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะ

กรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้

ง่ำย ณ สถำนที่ท�ำกำรของผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนที่ระบุไว้ในใบอนุญำต

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำยหรือช�ำรุดเสียหำยในสำระส�ำคัญให้ผู้ประกอบกำร

ตรวจสอบมำตรฐำนขอรับใบแทนจำกส�ำนักงำนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รับทรำบกำรสูญหำย

หรือช�ำรุดเสียหำยดังกล่ำว

กำรขอใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

มาตรา ๓๘ กำรย้ำยสถำนทีท่�ำกำรของผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนทีร่ะบไุว้ในใบอนุญำต

ต้องได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำน

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำร

ประกำศก�ำหนด

มาตรา ๓๙ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนซึ่งจะเลิกประกอบกิจกำรต้องแจ้งเป็นหนังสือ

ให้ส�ำนักงำนทรำบล่วงหน้ำก่อนเลิกประกอบกิจกำรไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน เม่ือเลิกประกอบกิจกำร

แล้ว ให้ส่งคืนใบอนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจกำร

มาตรา ๔๐ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนต้อง

(1) ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้มำหรือล่วงรู้มำจำกกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบมำตรฐำนโดย

ประกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรค้ำของผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเว้นแต่

เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีห่รือตำมกฎหมำยหรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี

(๒) ไม่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์กับผู้ขอให้ตรวจสอบมำตรฐำน

(3) แจ้งให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนทรำบ และด�ำเนินกำรแก้ไขควำมบกพร่อง
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หรือผิดพลำดน้ันทนัท ีในกรณีทีต่รวจพบควำมบกพร่องหรือผิดพลำดในผลกำรตรวจสอบและรับรอง

มำตรฐำน

(4) แจ้งให้ส�ำนักงำนทรำบภำยในสำมวันนับแต่วันทีต่รวจสอบควำมบกพร่องหรือผิดพลำดใน

ผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำม (3) 

หมวด ๖
กำรควบคุม

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบ

และรับรองมำตรฐำนต่อส�ำนักงำนทุกรอบสำมเดือนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ส�ำนักงำน

ประกำศก�ำหนด

มาตรา ๔๒ ให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนเก็บรักษำผลกำรตรวจสอบและรับรอง

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลำสำมปีเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้

กำรเก็บรักษำผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมวรรคหน่ึง

จะเก็บรักษำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา ๔๓ ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจ

(1) เข้ำไปในสถำนที่ท�ำกำรหรือห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน 

หรือสถำนที่ท�ำกำร สถำนที่เก็บสินค้ำเกษตร หรือยำนพำหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำ

เข้ำสินค้ำเกษตรในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ข้ึนถึงพระอำทิตย์ตกหรือระหว่ำงเวลำท�ำกำรเพ่ือตรวจ

สอบกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้

(๒) เข้ำไปในสถำนที่ท�ำกำรหรือห้องปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนไม่ว่ำ

เวลำใดเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง

หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์

หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบมำตรฐำน

(3) เข้ำไปในสถำนที่ท�ำกำร สถำนที่เก็บสินค้ำเกษตร หรือยำนพำหนะของผู้ผลิต ผู้ส่ง

ออก ผู้น�ำเข้ำ ผู้จ�ำหน่ำย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ�ำหน่ำยซึ่งสินค้ำเกษตรที่ได้รับใบรับรอง

มำตรฐำนไม่ว่ำเวลำใดเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัน้ีหรือ

กฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกพระรำชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือตรวจสอบว่ำสินค้ำเกษตรเป็นไปตำม
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มำตรฐำนหรือไม่ หรือมีมำตรฐำนถูกต้องตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบมำตรฐำน หรือใบรับรอง 

มำตรฐำนหรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบมำตรฐำน

(4) สุม่ตวัอย่ำงสินค้ำเกษตรจำกผูป้ระกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน หรือสั่งให้ผูผ้ลิตผู้ส่งออก

หรือผู้น�ำเข้ำจดัส่งตัวอย่ำงของสินค้ำเกษตรทีไ่ด้รับใบรับรองมำตรฐำนในปริมำณทีส่มควรเพ่ือน�ำมำ

ตรวจสอบ

(๕) สั่งให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำ

ช้ีแจงให้ถ้อยค�ำหรือหลักฐำนหรือข้อมูลทีเ่กีย่วข้องหรือแก้ไขควำมบกพร่อง หรือผิดพลำดทีต่รวจพบ

(๖) ยึดหรืออำยัดสินค้ำเกษตร เอกสำร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำ 

ควำมผิดหรือเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ี หรือส่ิงใดทีมี่กำร

ใช้เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเป็นเท็จหรือที่ใช้ผลกำรตรวจสอบและรับรอง

มำตรฐำนที่บกพร่องหรือผิดพลำดตำมมำตรำ 4๐ (3) หรือที่ผลกำรตรวจสอบและรับรองไม่เป็น

ไปตำมมำตรฐำนตำม (4)

ในกำรปฏิบติัหน้ำทีต่ำม (1) พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต้่องไม่กระท�ำกำรอนัมีลักษณะเป็นกำรค้นตำม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และในกรณีตำม (๒) หรือ (3) หำกมีลักษณะเป็นกำรค้น

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำต้องมีหมำยค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำหำกเนิ่นช้ำ

กว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้เอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวจะถกูยักย้ำย ซกุซ่อน ท�ำลำย หรือท�ำให้เปล่ียน

สภำพไปจำกเดิม ให้ด�ำเนินกำรค้น ยึดหรืออำยัดเอกสำรหรือหลักฐำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำม

ผดิได้โดยไม่ต้องมหีมำยคน้แต่ต้องปฏิบตัติำมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมอำญำว่ำด้วยกำร

ค้นแต่จะเริ่มกำรค้นในเวลำกลำงคืนมิได้เว้นแต่เป็นเวลำท�ำกำรของสถำนที่นั้น

มาตรา ๔๔ สินค้ำเกษตรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ยึดหรืออำยัดไว้ตำมมำตรำ 43 (๖) นั้นให้

คณะกรรมกำร เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำไม่ได้รับใบรับรองตำมมำตรฐำนทั่วไปแต่ได้

ใช้หรือแสดงเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนทั่วไปอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๖ คณะกรรมกำร 

เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยอำจส่ังให้แก้ไขหรือปรับปรุงสินค้ำเกษตรให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนทั่วไปหรือสั่งให้ท�ำลำยเครื่องหมำยมำตรฐำนทั่วไปหรือท�ำให้เครื่องหมำยมำตรฐำนทั่วไป

หลุดพ้นจำกสินค้ำเกษตรน้ันก็ได้ หำกไม่สำมำรถท�ำลำยเคร่ืองหมำยมำตรฐำนทั่วไปหรือท�ำให้

เครื่องหมำยมำตรฐำนทั่วไปหลุดพ้นจำกสินค้ำเกษตรได้ก็อำจสั่งให้ท�ำลำยสินค้ำเกษตรนั้น

(๒) ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำไม่ได้รับใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับโดยที่มีกฎ

กระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนบงัคบัส�ำหรับสินค้ำเกษตรน้ัน คณะกรรมกำร เลขำธกิำรหรือผู้ซึง่เลขำธกิำร

มอบหมำยอำจสั่งให้ท�ำลำยหรือในกรณีที่น�ำเข้ำอำจสั่งให้ส่งกลับคืนไปก็ได้ หรือสั่งให้รอไว้เพื่อให้ผู้
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ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ขอรับใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับ

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบักำรแก้ไข กำรปรับปรุง 

กำรท�ำลำย กำรส่งกลับคนื หรือกำรรอไว้ซึง่สินค้ำเกษตรเพ่ือขอรับใบรับรองมำตรฐำนบงัคบั หรือกำร

ท�ำลำยเคร่ืองหมำยมำตรฐำนทัว่ไปหรือกำรท�ำให้เคร่ืองหมำยมำตรฐำนทัว่ไปหลุดพ้นจำกสินค้ำเกษตร

มาตรา ๔๕ บรรดำสิ่งที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ยึดหรืออำยัดไว้ตำมมำตรำ 43 (๖) นั้น ถ้ำไม่

ปรำกฏเจ้ำของหรือผู้ครอบครองภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้ยึดหรืออำยัด หรือพนักงำนอยักำรส่ัง

เด็ดขำดไม่ฟ้องคดี หรือเม่ือศำลไม่พิพำกษำให้ริบ และผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับ

คืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค�ำส่ังเด็ดขำดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศำลพิพำกษำถึงที่สุดหรือวัน

ที่ได้รับแจ้งว่ำไม่มีกำรฟ้องคดีแล้วแต่กรณี ให้สินค้ำเกษตรหรือส่ิงที่ได้ยึดหรืออำยัดไว้ตกเป็นของ

แผ่นดินและให้ส�ำนักงำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ�ำนำจจัดกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดได้

ตำมที่เห็นสมควร เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจจัดกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

ในกรณีที่สินค้ำเกษตรหรือส่ิงที่ยึดหรืออำยัดไว้เป็นของเสียง่ำยหรือถ้ำหำกเก็บไว้จะเส่ียงต่อ

ควำมเสียหำยหรือจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเกนิค่ำของสินค้ำเกษตรหรือส่ิงน้ัน ส�ำนักงำน เลขำธกิำร

หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยจะจัดกำรขำยทอดตลำดสินค้ำเกษตรหรือส่ิงน้ันเสียก่อนคดีจะถึงที่

สุดหรือก่อนที่จะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ เงินค่ำขำยทอดตลำดสินค้ำเกษตรหรือส่ิงน้ันเม่ือหักค่ำใช้

จ่ำยและค่ำภำระติดพันทั้งปวงแล้วเหลือเงินจ�ำนวนสุทธิเท่ำใด ให้ถือไว้แทนสินค้ำเกษตรหรือสิ่งนั้น

มาตรา ๔๖ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องมีบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่รัฐมนตรี

ประกำศก�ำหนดในกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

มาตรา ๔๗ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 43 ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

อ�ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร

มาตรา ๔๘ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

กรรมกำรวิชำกำร อนุกรรมกำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำย

อำญำ

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบตำมมำตรำ 43 (1) (๒) (3) และ (4) ปรำกฏต่อ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำ สินค้ำเกษตรใดที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนบังคับไม่ปลอดภัยหรืออำจก่อให้เกิด

อนัตรำยต่อสุขอนำมัยของประชำชน พืช หรือสัตว์ ให้ส�ำนักงำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจ
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(1) ประกำศผลกำรตรวจสอบให้ประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์หรือวิธีกำรอื่นตำมที่

คณะกรรมกำรก�ำหนด โดยให้ระบุข้อควำมดังต่อไปนี้ด้วย

 (ก) ในกรณีที่ปรำกฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำซึ่งสินค้ำเกษตรนั้นโดยแน่ชัดให้ระบุชื่อ

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำ พร้อมทัง้ชนิดและลักษณะของสินค้ำเกษตรหรือภำชนะบรรจน้ัุนและถ้ำ

สินค้ำเกษตรหรือภำชนะบรรจุดังกล่ำวมีชื่อทำงกำรค้ำหรือล�ำดับครั้งที่ผลิต ส่งออก หรือน�ำเข้ำก็ให้

ระบุชื่อทำงกำรค้ำ หรือล�ำดับครั้งที่ผลิต ส่งออกหรือน�ำเข้ำนั้นด้วย แล้วแต่กรณี

 (ข) ในกรณีที่ไม่ปรำกฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำโดยแน่ชัด แต่ปรำกฎผู้จ�ำหน่ำยหรือ

ผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ�ำหน่ำยซึ่งส้ินค้ำเกษตรน้ัน ให้ระบุช่ือผู้จ�ำหน่ำยหรือผู้มีไว้ในครอบครอง

เพ่ือจ�ำหน่ำยและสถำนทีจ่�ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ�ำหน่ำย พร้อมทัง้ชนิดและลักษณะของ

สินค้ำเกษตรหรือภำชนะบรรจุนั้น

(๒) เรียกเก็บสินค้ำเกษตรหรือสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำซึ่งสินค้ำเกษตรนั้นจัดเก็บ

สินค้ำเกษตรภำยในระยะเวลำที่ส�ำนักงำนก�ำหนด และให้ส�ำนักงำน เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำร

มอบหมำยมีอ�ำนำจท�ำลำยสินค้ำเกษตรดังกล่ำวหรือด�ำเนินกำรอืน่ตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรทีค่ณะ

กรรมกำรประกำศก�ำหนด

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำ ผู้จ�ำหน่ำย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำยซึ่งสินค้ำเกษตร 

แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประกำศ กำรเรียกเก็บ กำรท�ำลำย หรือกำรด�ำเนินกำร

ตำมวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๙/๑ ให้น�ำบทบัญญัติในมำตรำ 43 มำตรำ 44 มำตรำ 4๕ มำตรำ 4๖ มำตรำ 4๗ 

มำตรำ 48 และมำตรำ 4๙ มำใช้บงัคบักบักำรน�ำเข้ำอำหำรและกำรส่งออกอำหำรควบคมุโดยอนุโลม

มาตรา ๕๐ ในกรณีทีผู้่รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำหรือผู้ประกอบกำรตรวจ

สอบมำตรฐำนฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำม 

พระรำชบัญญัตินี้ให้ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ไม่เกินครั้งละสำมเดือน

ผู้ถกูส่ังพักใช้ใบอนุญำตตำมวรรคหน่ึงจะประกอบกจิกำรตำมใบอนุญำตในระหว่ำงทีถ่กูส่ังพัก

ใช้ใบอนุญำตนั้นไม่ได้

มาตรา ๕๑ ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำต เมื่อปรำกฏว่ำ

(1) ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำขำดคณุสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม

มำตรำ ๒1 หรือมำตรำ ๒๖/๒ หรือผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ำมตำมมำตรำ 34

(๒) ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำหรือผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน
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เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตแล้วมำกระท�ำควำมผิดอีกภำยในห้ำปี

(3) ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำหรือผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน

ได้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อเศรษฐกิจหรือ

ต่อประโยชน์สำธำรณะ

(4) ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖๐ มำตรำ 

๖๗ มำตรำ ๖8 มำตรำ ๖๙ มำตรำ ๗1 วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗3 มำตรำ ๗4 

หรือมำตรำ ๗๕ หรือผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖4 มำตรำ ๗๐ 

มำตรำ ๗1 วรรคสอง มำตรำ ๗๒ วรรคสอง หรือมำตรำ ๗4

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง จะขอรับใบอนุญำตใหม่อีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นสองปี

นับแต่วันที่ทรำบค�ำสั่ง

มาตรา ๕๒ กำรส่ังพักใช้ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๕๐ และกำรส่ังเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ 

๕1 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

มำตรำ ๕3 ให้ส�ำนักงำนประกำศรำยชื่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำ หรือผู้ประกอบกำรตรวจ

สอบมำตรฐำนทีถ่กูส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๕๐ หรือมำตรำ ๕1 ให้ผู้บริโภคหรือ

ประชำชนทรำบเพื่อประโยชน์แก่กำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชำชน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก�ำหนด

หมวด ๗
เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำน

มาตรา ๕๔ ให้รัฐมนตรีก�ำหนดเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนส�ำหรับมำตรฐำนบังคับหรือ

มำตรฐำนทั่วไปแล้วแต่กรณี

ลักษณะของเคร่ืองหมำยกำรใช้เคร่ืองหมำยและกำรแสดงเคร่ืองหมำยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๕ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนบังคับต้องแสดง

เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ ๕4 (1) ก่อนน�ำออกจำกสถำนที่ผลิตหรือรับมอบไปจำก

เจ้ำพนักงำนศุลกำกรในกรณีหลังนี้ รัฐมนตรีจะอนุญำตให้ท�ำภำยหลังตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดก็ได้

มาตรา ๕๖ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ ๕4 เว้นแต่เป็นผู้ผลิต ผู้

ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำที่ได้รับใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำนทั่วไป แล้วแต่กรณี
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หมวด ๘
กำรอุทธรณ์

มาตรา ๕๗ กำรอุทธรณ์ค�ำส่ังของส�ำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นที่ส�ำนักงำนมอบหมำยให้เป็น

ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง

หมวด ๙
บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๕๘ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๕๐ 

วรรคสองต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมแสนบำท

มาตรา ๕๘/๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/1 วรรคหน่ึง ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิสำมปี หรือปรับ

ไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๘/๒ ผู้รับใบอนุญำตน�ำเข้ำอำหำรเพ่ือจ�ำหน่ำยผู้ใดไม่ปฏิบติัตำมมำตรำ ๒3 มำตรำ 

๒4 มำตรำ ๒๕ หรือมำตรำ ๒๖ ที่น�ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ ๒๖/๒ ต้องระวำงโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบำท

มาตรา ๕๘/๓ ผู้ใดน�ำเข้ำอำหำรเฉพำะครำวโดยมิได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๖/3 (1) 

หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๒๖/3 วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำ

หมื่นบำท

มาตรา ๕๘/๔ ผู้ใดไม่ปฏิบติัตำมค�ำส่ังของเลขำธกิำรหรือผู้ซึง่เลขำธกิำรมอบหมำยซึง่ส่ังตำม

มำตรำ ๒๖/4 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกนิห้ำแสนบำทและให้ผู้ผลิตต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวันอกี

วันละหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งดังกล่ำว

มาตรา ๕๘/๕ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๕ (1) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่

เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๘/๖ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๕ (๒) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีและ

ปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท
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มาตรา ๕๘/๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๕ (3) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท

มาตรา ๕๘/๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖/๕ (4) ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิห้ำปี หรือปรับไม่เกนิ

ห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๙ ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒3 

มำตรำ ๒4 วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๖ หรือมำตรำ ๕๕ ต้องระวำงโทษปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบำท

มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่งต้องระวำง

โทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท

มาตรา ๖๑ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของส�ำนักงำน ภำยในระยะ

เวลำทีก่�ำหนดตำมมำตรำ 3๒ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบำท และปรับอกีวันละไม่เกนิหน่ึง

หมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 33 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่

เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๓ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนผู้ใดไม่ปฏิบติัตำมมำตรำ 3๖ มำตรำ 3๗ วรรค

หนึ่ง มำตรำ 38 วรรคหนึ่งมำตรำ 3๙ หรือมำตรำ 41 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท

มาตรา ๖๔ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 4๐ หรือ

มำตรำ ๕๐ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้ง

ปรับ

มาตรา ๖๔/๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๖/13 วรรคหน่ึง หรือมำตรำ ๒๖/14 

ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 4๒ ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินสำมแสนบำท

มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งตำมมำตรำ 43 (๕) หรือไม่

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 4๗ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท

มาตรา ๖๗ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น�ำเข้ำผู้ใดไม่ด�ำเนินกำรจดัเกบ็สินค้ำเกษตรตำมค�ำส่ังของ

ส�ำนักงำนตำมมำตรำ 4๙ (๒) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือ 

ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๖๘ ผู้ใดเลียนเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนส�ำหรับแสดงกับสินค้ำเกษตรตำมมำตรำ 

๕4 เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ำเป็นเครื่องหมำยเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่

เกินสำมแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๖ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิสำมปี หรือปรับไม่เกนิสำมแสนบำท 

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนผู้ใดจดัท�ำผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน

อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น 

ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้เงนิหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดแก่ผู้ประกอบกำร 

ตรวจสอบมำตรฐำน เพ่ือให้มีกำรออกผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนโดยมิชอบต้องระวำงโทษ 

จ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อ

กระท�ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษตำมที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗๒ ผู้ใดท�ำใบรับรองมำตรฐำนหรือรำยงำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนข้ึนทั้งฉบับหรือ

แต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อควำม หรือแก้ไขด้วยประกำรใดในใบรับรองหรือรำยงำนดัง

กล่ำวอนัเป็นเทจ็ เพ่ือให้ผู้หน่ึงผู้ใดหลงเช่ือว่ำเป็นใบรับรองหรือรำยงำนทีแ่ท้จริงต้องระวำงโทษจ�ำคกุ

ไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ถ้ำผู้กระท�ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึงเป็นผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน ผู้น้ันต้องระวำงโทษ 

จ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๓ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำ ผู้จ�ำหน่ำย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ�ำหน่ำยซึง่สินค้ำ

เกษตร ผู้ใดใช้ใบรับรองมำตรฐำนหรือรำยงำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนทีต่นรู้อยู่ว่ำเป็นเทจ็ ต้องระวำง

โทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๔ ผู้ใดถอน ท�ำให้เสียหำย ท�ำลำย หรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตรำหรือเคร่ืองหมำย

อนัพนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ด้ประทบัหรือหมำยไว้ทีส่ิ่งใดๆ ในกำรปฏิบติักำรตำมหน้ำทีเ่พ่ือเป็นหลักฐำน

ในกำรยึด อำยัด หรือรักษำสิ่งนั้นๆ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท 

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๕ ผู้ใดโฆษณำ จ�ำหน่ำย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำยซึ่งสินค้ำเกษตรที่มีกฎ
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กระทรวงก�ำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนบงัคบัหรือแสดงเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนโดยรู้หรือ

มีเหตุอันควรรู้ว่ำสินค้ำเกษตรนั้นมิได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ต้องระวำงโทษจ�ำคุก 

ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๖ ในกรณีทีนิ่ติบคุคลเป็นผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ี ถ้ำกำรกระท�ำควำม

ผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำร หรือกำรกระท�ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท�ำ

กำรอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องกระท�ำของผู้แทนนิติบุคคล กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งกระท�ำ

กำรแทนนิติบุคคลนั้นผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส�ำหรับควำมผิดนั้นๆ ด้วย

มาตรา ๗๗ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถำนเดียวให้คณะกรรมกำร

เปรียบเทียบควำมผิดที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ�ำนำจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมกำรเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งต้ังตำมวรรคหน่ึงให้มีจ�ำนวนสำมคนประกอบด้วย 

ข้ำรำชกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน พนักงำนอัยกำรหนึ่งคน และพนักงำนสอบสวน

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำอีกหนึ่งคน

เม่ือผู้กระท�ำควำมผิดได้เสียค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกแล้วต่อกันตำม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๘ บรรดำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรทีค่ณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร

แห่งชำติได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำอยู่ก่อนวันทีพ่ระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ถอืว่ำเป็นมำตรฐำน

ทั่วไปตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๙ ให้ผู้ซึ่งได้รับใบรับรองเป็นผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนก่อนวันที่พระรำช

บัญญัติน้ีใช้บังคับจำกคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติแจ้งเป็นหนังสือต่อ

ส�ำนักงำนภำยในหกสิบวันนับแต่วันทีพ่ระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัเพ่ือขอรับใบอนุญำตจำกส�ำนักงำนเม่ือ

ได้แจ้งแล้ว ให้ถอืว่ำผู้น้ันเป็นผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนตำมพระรำชบญัญติัน้ีจนกว่ำส�ำนักงำน

จะมีค�ำส่ังไม่อนุญำตหรือใบรับรองน้ันส้ินอำยุ ทัง้น้ี ให้น�ำบทบญัญติัเกีย่วกบัผู้ประกอบกำรตรวจสอบ

มำตรฐำนและกำรควบคมุผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน รวมทัง้บทก�ำหนดโทษทีเ่กีย่วข้องตำม 

พระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับกับผู้นั้น

มาตรา ๘๐ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยรับรองของส�ำนักงำนอันเป็นเคร่ืองหมำย

รับรองทีไ่ด้จดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเคร่ืองหมำยกำรค้ำกบัสินค้ำเกษตรอยู่ก่อนวันทีพ่ระรำช

บญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้ผู้น้ันใช้เคร่ืองหมำยรับรองน้ันกบัสินค้ำเกษตรได้ต่อไป โดยให้ถอืว่ำเคร่ืองหมำย

รับรองน้ันเป็นเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนทัว่ไปตำมพระรำชบญัญติัน้ี ทัง้น้ีให้น�ำบทบญัญติัเกีย่วกบั

เคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำน รวมทัง้บทก�ำหนดโทษทีเ่กีย่วข้องตำมพระรำชบญัญติัน้ีมำใช้บงัคบักบั

ผู้นั้น
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บทเฉพาะกาลของฉบับร่างแก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๘๑ ใบอนุญำตน�ำเข้ำอำหำรที่ออกตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังมี

ผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ

ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมวรรคหน่ึงซึ่งประสงค์จะประกอบกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตน้ันต่อไปให้

ย่ืนค�ำขอรับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติน้ีก่อนใบอนุญำตเดิมส้ินอำยุ และเม่ือย่ืนค�ำขอแล้ว ให้

ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำส�ำนักงำนได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรไม่ออกใบอนุญำต

มาตรา ๘๒ ให้ค�ำขอใบอนุญำตน�ำเข้ำอำหำรทีไ่ด้ย่ืนไว้ตำมพระรำชบญัญติัอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ เป็นค�ำขอตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในกรณีที่ค�ำขอใดมีข้อแตกต่ำง

ไปจำกค�ำขอตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำยมีอ�ำนำจส่ังให้ผู้ขอ

อนุญำตด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๓ ให้ด�ำเนินกำรออกฎกระทรวงหรือประกำศให้แล้วเสร็จภำยในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่

อำจด�ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๘๔ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
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- ร่างแก้ ไข -
พระรำชบัญญัติอำหำร

พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒ พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(1) พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำร พ.ศ. ๒๕๐๗

(๒) ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 4๙ ลงวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. ๒๕1๕

บรรดำบทกฎหมำย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระรำชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้

“อำหำร” หมำยควำมว่ำของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิต ได้แก่

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อมหรือน�ำเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

แต่ไม่รวมถึงยำวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท หรือยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

แล้วแต่กรณี

(๒) วัตถทุีมุ่่งหมำยส�ำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตอำหำร ซึง่ไม่รวมถงึสินค้ำอำหำร

ตำมพิกัดศุลกำกรในตอนที่ 1 - ๒4

(3) วัตถเุจอืปนอำหำร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส อำหำรทำงกำรแพทย์ อำหำรมีวัตถปุระสงค์

พิเศษ

“อำหำรควบคุมเฉพำะ” หมำยควำมว่ำอำหำรที่รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้เป็น

อำหำรที่อยู่ในควำมควบคุมคุณภำพหรือมำตรฐำน

“ต�ำรับอำหำร” หมำยควำมว่ำรำยกำรของวัตถทุีใ่ช้เป็นส่วนประกอบอำหำรซึง่ระบนุ�ำ้หนักหรือ

ปริมำตรของแต่ละรำยกำร

“ภำชนะบรรจุ” หมำยควำมว่ำวัตถุที่ใช้บรรจุอำหำรไม่ว่ำด้วยกำรใส่หรือห่อหรือด้วยวิธีใดๆ

“ฉลำก” หมำยควำมรวมถงึรูป รอยประดิษฐ์ เคร่ืองหมำยหรือข้อควำมใดๆ ทีแ่สดงไว้ทีอ่ำหำร 
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ภำชนะบรรจุอำหำรหรือหีบห่อของภำชนะที่บรรจุอำหำร

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท�ำผสม ปรุงแต่ละหมำยควำมรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย

“จ�ำหน่ำย” หมำยควำมรวมถึง ขำย จ่ำย แจก หรือแลกเปลี่ยนทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทำงกำร

ค้ำหรือกำรมีไว้เพื่อจ�ำหน่ำยด้วย

“น�ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำน�ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร

“ส่งออก” หมำยควำมว่ำน�ำหรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร

“โรงงำน” หมำยควำมว่ำโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอำหำร

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบญัญติัน้ี ในกรณีทีนิ่ติบคุคลเป็น

ผู้รับใบอนุญำตให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรด้วย

“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะ

กรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำย

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำคณะกรรมกำรอำหำร

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีและให้

มีอ�ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำช

บัญญัติน้ียกเว้นค่ำธรรมเนียมและก�ำหนดกิจกำรอื่น กับออกประกำศ ทั้งน้ีเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระ

รำชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกำศนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคุมอำหำรให้รัฐมนตรีมีอ�ำนำจประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ

(1) ก�ำหนดอำหำรควบคุมเฉพำะ

(๒) ก�ำหนดคณุภำพหรือมำตรฐำนของอำหำรควบคมุเฉพำะตำมช่ือประเภท ชนิด หรือลักษณะ

ของอำหำรนั้นๆ ที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยน�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำยหรือที่จ�ำหน่ำย ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยน�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือจ�ำหน่ำย

(3) ก�ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำรที่มิใช่เป็นอำหำรตำม (1) และจะก�ำหนดหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำย หรือจ�ำหน่ำยด้วยหรือไม่ก็ได้

(4) ก�ำหนดอัตรำส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอำหำรตำมชื่อประเภท ชนิดหรือ
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ลักษณะของอำหำรที่ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำยหรือที่จ�ำหน่ำย รวมทั้งกำรใช้สีและ

เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรใช้วัตถุเจือปนในอำหำร กำรใช้วัตถุกันเสียและวิธี

ป้องกนักำรเสีย กำรเจอืสี หรือวัตถอุืน่ในอำหำรทีผ่ลิตเพ่ือจ�ำหน่ำยน�ำเข้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยหรือทีจ่�ำหน่ำย

(๖) ก�ำหนดคณุภำพหรือมำตรฐำนของภำชนะบรรจแุละกำรใช้ภำชนะบรรจ ุตลอดจนกำรห้ำม

ใช้วัตถุใดเป็นภำชนะบรรจุอำหำรด้วย

(๗) ก�ำหนดวิธีกำรผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำรเพ่ือป้องกัน

มิให้อำหำรที่ผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำยน�ำเข้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยหรือที่จ�ำหน่ำยเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ตำม 

พระรำชบัญญัตินี้

(8) ก�ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำ หรือจ�ำหน่ำย

(๙) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรตรวจ กำรเก็บตัวอย่ำง กำรยึด กำรอำยัด

และกำรตรวจวิเครำะห์ทำงวิชำกำรซึ่งอำหำร รวมทั้งเอกสำรอ้ำงอิง

(1๐) ก�ำหนดประเภทและชนิดอำหำรที่ผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำยน�ำเข้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยหรือที่จ�ำหน่ำย 

ซึ่งจะต้องมีฉลำก ข้อควำมในฉลำกเงื่อนไขและวิธีกำรแสดงฉลำกตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีกำร

โฆษณำในฉลำก

หมวด ๑
คณะกรรมกำรอำหำร

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรอำหำร” ประกอบด้วยปลัด

กระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนกรรมกำรเลขำธกิำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ อธบิดีกรมอนำมัย

หรือผู้แทน อธบิดีกรมกำรแพทย์หรือผู้แทน อธบิดีกรมควบคมุโรคหรือผู้แทน อธบิดีกรมวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์หรือผู้แทน อธบิดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำรหรือผู้แทน อธบิดีกรมกำรค้ำภำยในหรือผู้แทน 

อธิบดีกรมศุลกำกรหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นกรรมกำรโดยต�ำแหน่งกับกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

รัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินเก้ำคนในจ�ำนวนน้ีจะต้องแต่งต้ังจำกผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

กำรผลิตน�ำเข้ำหรือจ�ำหน่ำยอำหำรไม่เกินสี่คน เป็นกรรมกำร

ให้รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ 

ผู้อ�ำนวยกำรกองควบคุมอำหำรเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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มาตรา ๘ ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ ควำมเห็นแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญำต

แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำรออกประกำศตำมมำตรำ ๖

(๒) กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ 1๙

(3) กำรเพิกถอนทะเบียนต�ำรับอำหำรตำมมำตรำ 3๙

(4) กำรปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 44

(๕) กำรพักใช้ใบอนุญำตหรือกำรเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ 4๖

มาตรา ๙ กรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต�ำแหน่งครำวละสองปีแต่อำจได้รับแต่งตั้งอีก

ได้

มาตรา ๑๐ นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๙ กรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่ง

ตั้งจำกต�ำแหน่ง เมื่อ

(1) ตำย

(๒) ลำออก

(3) เป็นบุคคลล้มละลำย

(4) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

(๕) ได้รับโทษจ�ำคกุโดยค�ำพิพำกษำถงึทีสุ่ดให้จ�ำคกุเว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดทีไ่ด้กระท�ำ

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

ในกรณีทีก่รรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนวำระรัฐมนตรีอำจแต่งต้ังผู้อืน่เป็นกรรมกำรแทนได้และ

ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน

ในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมกำรเพ่ิมข้ึนในระหว่ำงที่กรรมกำรซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวำระ

อยู่ในต�ำแหน่งให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรเพ่ิมข้ึนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของ

กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๑ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ

กรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อยู่ในทีป่ระชุมให้กรรมกำรทีม่ำประชุมเลือกกรรมกำร

คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

กำรวินิจฉัยช้ีขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในกำรลง

คะแนนถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติกำรตำมที่คณะ
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กรรมกำรมอบหมำยให้น�ำควำมในมำตรำ 11 มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดย

อนุโลม

มาตรา ๑๓ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจออกค�ำส่ัง

เป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมำให้ถ้อยค�ำและให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือ

สิ่งใดมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้

หมวด ๒
กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำต

มาตรา ๑๔ ห้ำมมิให้ผู้ใดต้ังโรงงำนผลิตอำหำรเพ่ือจ�ำหน่ำยเว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกผู้

อนุญำต

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎ

กระทรวง

มาตรา ๑๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดน�ำเข้ำของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิตตำม (๒) หรือ (3) ของนิยำม

ค�ำว่ำอำหำรเพื่อจ�ำหน่ำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎ

กระทรวง

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติมำตรำ 14 และมำตรำ 1๕ ไม่ให้ใช้บังคับแก่

(1) กำรผลิตอำหำรหรือน�ำเข้ำซึ่งอำหำรเฉพำะครำวซึ่งได้รับใบอนุญำตเฉพำะครำวจำกผู้

อนุญำต

(๒) กำรผลิตอำหำรหรือน�ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งอำหำรเพ่ือเป็นตัวอย่ำงส�ำหรับกำรข้ึนทะเบียน

ต�ำรับอำหำรหรือเพื่อพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ

ผู้ทีไ่ด้รับกำรยกเว้นตำม (1) และ (๒) ต้องปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำรและเงือ่นไขทีก่�ำหนด

ในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ ใบอนุญำตที่ออกตำมควำมในมำตรำ 14 มำตรำ 1๕ และมำตรำ 1๖ (1) ให้คุ้ม

กันถึงลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตด้วย

ให้ถือว่ำกำรกระท�ำของลูกจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับอนุญำตที่ได้รับกำรคุ้มกันตำมวรรคหน่ึง

เป็นกำรกระท�ำของผู้รับอนุญำตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญำตจะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำร

สุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
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มาตรา ๑๘ ใบอนุญำตทีอ่อกตำมมำตรำ 14 และมำตรำ 1๕ ให้ใช้ได้จนถงึวันที ่31 ธนัวำคม

ของปีทีส่ำมนับแต่ปีทีอ่อกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ย่ืนค�ำขอเสีย

ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุเมื่อได้ยื่นค�ำขอดังกล่ำวแล้วจะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้อนุญำตจะ

สั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขทีก่�ำหนด

ในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ในกรณีผู้อนุญำตไม่ออกใบอนุญำต ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตหรือไม่อนุญำต

ให้ย้ำยสถำนที่ผลิตสถำนที่น�ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บอำหำร ผู้ขอรับใบอนุญำตผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต

หรือผู้ขออนุญำตย้ำยสถำนที่ดังกล่ำวมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสือของผู้อนุญำตแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำต ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตหรือไม่

อนุญำตให้ย้ำยสถำนที่ดังกล่ำวนั้น

ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ในกรณีผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำม

วรรคสอง รัฐมนตรีมีอ�ำนำจสั่งอนุญำตให้ประกอบกิจกำรไปพลำงก่อนได้เมื่อมีค�ำขอของผู้อุทธรณ์

หมวด ๓
หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตเกี่ยวกับอำหำร

มาตรา ๒๐ ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 14 หรือมำตรำ 1๕ ผลิต น�ำเข้ำหรือเก็บอำหำร

นอกสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต

มาตรา ๒๑ ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตสถำนที่น�ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บอำหำรเว้น

แต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎ

กระทรวง

มาตรา ๒๒ ถ้ำใบอนุญำตหรือใบส�ำคญักำรข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรสูญหำยหรือถกูท�ำลำยให้

ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำตและย่ืนค�ำขอรับใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบส�ำคญักำรข้ึนทะเบยีน

ต�ำรับอำหำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำยหรือถูกท�ำลำยดังกล่ำว

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบส�ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต�ำรับอำหำรและกำรออกใบ

แทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบส�ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต�ำรับอำหำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
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และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผู้รับอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตหรือใบแทนใบอนุญำต แล้วแต่กรณีไว้ในที่เปิด

เผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนทีผ่ลิตหรือสถำนทีน่�ำเข้ำซึง่อำหำรทีร่ะบไุว้ในใบอนุญำตและต้องติดหรือจดั

ป้ำยแสดงสถำนทีผ่ลิตหรือสถำนทีน่�ำเข้ำทีไ่ด้รับอนุญำตไว้ภำยนอกสถำนทีใ่นทีเ่ปิดเผยให้เห็นได้ง่ำย

ด้วย

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งออกและเม่ือมีควำมจ�ำเป็นทีจ่ะให้ผู้รับอนุญำตผลิตอำหำร

ควบคุมเฉพำะเพ่ือส่งออกไปจ�ำหน่ำยนอกรำชอำณำจักรเป็นคร้ังครำวผู้อนุญำตจะอนุญำตเป็นกำร

เฉพำะครำวให้ผู้รับอนุญำตผลิตอำหำรควบคมุเฉพำะได้ตำมมำตรฐำนของต่ำงประเทศหรือมำตรฐำน

ระหว่ำงประเทศไม่ว่ำจะต�ำ่กว่ำหรือสูงกว่ำคณุภำพหรือมำตรฐำนตำมทีรั่ฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำม

มำตรำ ๖ ก็ได้ แล้วให้รำยงำนคณะกรรมกำรทรำบ

ผู้ผลิตจะผลิตอำหำรเพ่ือกำรส่งออกโดยมีคณุภำพหรือมำตรฐำนกำรใช้ส่ิงปรุงแต่งอำหำร กำร

ใช้ภำชนะ กำรใช้วัตถุสัมผัสอำหำร กำรแสดงฉลำก หรือรำยละเอยีดอืน่ๆ ตำมข้อก�ำหนดของประเทศ

ผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อก็ได้ แต่ห้ำมมิให้น�ำอำหำรที่ผลิตเพื่อกำรส่งออกนั้นมำจ�ำหน่ำยในรำชอำณำจักร

หมวด ๔
กำรควบคุมอำหำร

มาตรา ๒๕ ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำยหรือจ�ำหน่ำยซึ่งอำหำรดังต่อไปนี้

(1) อำหำรไม่บริสุทธิ์

(๒) อำหำรปลอม

(3) อำหำรผิดมำตรฐำน

(4) อำหำรอื่นที่รัฐมนตรีก�ำหนด

มาตรา ๒๖ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่ำเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์

(1) อำหำรที่มีสิ่งที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่สุขภำพเจือปนอยู่ด้วย

(๒) อำหำรที่มีสำรหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตรำที่อำจเป็นเหตุให้คุณภำพของอำหำรนั้นลด

ลงเว้นแต่กำรเจือปนเป็นกำรจ�ำเป็นต่อกรรมวิธีผลิต กำรผลิตและได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำ

หน้ำที่แล้ว

(3) อำหำรที่ได้ผลิตบรรจุ หรือเก็บรักษำไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ

(4) อำหำรที่ผลิตจำกสัตว์ที่เป็นโรคอันอำจติดต่อถึงคนได้
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(๕) อำหำรที่มีภำชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่สุขภำพ

มาตรา ๒๗ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็นอำหำรปลอม

(1) อำหำรที่ได้สับเปล่ียนใช้วัตถุอื่นแทนบำงส่วนหรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่ำออกเสียทั้งหมด

หรือบำงส่วนและจ�ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้อย่ำงนั้น หรือใช้ชื่ออำหำรแท้นั้น

(๒) วัตถหุรืออำหำรทีผ่ลิตข้ึนเทยีมอำหำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดและจ�ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้อย่ำงน้ัน

(3) อำหำรทีไ่ด้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธใีดๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นควำมช�ำรุดบกพร่อง

หรือควำมด้อยคุณภำพของอำหำรนั้น

(4) อำหำรที่มีฉลำกเพ่ือลวงหรือพยำยำมลวงผู้ซื้อให้เข้ำใจผิดในเร่ืองคุณภำพ ปริมำณ 

ประโยชน์หรือลักษณะพิเศษอย่ำงอื่น หรือในเรื่องสถำนที่และประเทศที่ผลิต

(๕) อำหำรที่ผลิตข้ึนไม่ถูกต้องตำมคุณภำพหรือมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำม 

มำตรำ ๖ (๒) หรือ (3) ถึงขนำดจำกผลวิเครำะห์ปรำกฏว่ำส่วนประกอบที่เป็นคุณค่ำทำงอำหำร

ขำดหรือเกนิร้อยละสำมสิบจำกเกณฑ์ต�ำ่สุดหรือสูงสุดหรือแตกต่ำงจำกคณุภำพหรือมำตรฐำนทีร่ะบุ

ไว้จนท�ำให้เกิดโทษหรืออันตรำย

มาตรา ๒๘ อำหำรผิดมำตรฐำนได้แก่อำหำรทีไ่ม่ถกูต้องตำมคณุภำพหรือมำตรฐำนทีรั่ฐมนตรี

ประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๖ (๒) หรือ (๒) แต่ไม่ถึงขนำดดังที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๗ (๕) 

มาตรา ๒๙ อำหำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นอำหำรตำมมำตรำ ๒๕ (4) 

(1) ไม่ปลอดภัยในกำรบริโภค หรือ

(๒) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือหรือ

(3) มีคุณค่ำหรือคุณประโยชน์ต่อร่ำงกำยในระดับที่ไม่เหมำะสม

มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคมุอำหำรให้ถกูสุขลักษณะหรือให้ปรำศจำกอนัตรำยแก่ 

ผู้บริโภคให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ�ำนำจ

(1) ออกค�ำส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน�ำเข้ำซึง่อำหำร ดัดแปลงแก้ไขสถำนทีผ่ลิต 

หรือสถำนที่เก็บอำหำร

(๒) สั่งให้งดผลิตหรืองดน�ำเข้ำซึ่งอำหำรที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญำต หรืออำหำรที่ปรำกฏจำก

ผลกำรตรวจพิสูจน์ว่ำเป็นอำหำรที่ไม่ควรแก่กำรบริโภค

(3) ประกำศผลกำรตรวจพิสูจน์อำหำรให้ประชำชนทรำบในกรณีที่ปรำกฏผลจำกกำรตรวจ

สอบพิสูจน์ว่ำอำหำรรำยใดเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ตำมมำตรำ ๒๖ หรือเป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ 

๒๗ หรือเป็นอำหำรผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๒8 หรือเป็นอำหำรที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

หรืออนำมัยของประชำชนหรือภำชนะบรรจุรำยใดประกอบด้วยวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยเม่ือใช้บรรจุ
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อำหำรโดยให้ระบุข้อควำมดังต่อไปนี้ด้วย

 (ก) ในกรณีที่ปรำกฏตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัด ให้ระบุชื่อผู้ผลิตพร้อมท้ังชนิดและลักษณะของ

อำหำรหรือภำชนะบรรจุน้ันและถ้ำอำหำรหรือภำชนะบรรจุดังกล่ำวมีช่ือทำงกำรค้ำหรือล�ำดับคร้ัง

ที่ผลิตหรือน�ำเข้ำก็ให้ระบุชื่อทำงกำรค้ำและล�ำดับครั้งที่ผลิตหรือน�ำเข้ำนั้นด้วยแล้วแต่กรณี

 (ข) ในกรณีที่ไม่ปรำกฏตัวผู้ผลิตโดยแน่ชัดแต่ปรำกฏตัวผู้จ�ำหน่ำยให้ระบุช่ือผู้จ�ำหน่ำย

และสถำนที่จ�ำหน่ำยพร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอำหำรหรือภำชนะบรรจุนั้น

หมวด ๕
กำรขึ้นทะเบียนและกำรโฆษณำเกี่ยวกับอำหำร

มาตรา ๓๑ ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 14 หรือมำตรำ 1๕ ผู้ใดจะผลิตหรือน�ำเข้ำซึ่งอำหำร

ควบคุมเฉพำะ จะต้องน�ำอำหำรน้ันมำขอข้ึนทะเบียนต�ำรับอำหำรต่อผู้อนุญำตเสียก่อนและเม่ือได้

รับใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต�ำรับอำหำรแล้วจึงจะผลิตหรือน�ำเข้ำได้

กำรขอข้ึนทะเบยีนและกำรออกใบส�ำคญักำรข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ เมื่อได้มีประกำศตำมมำตรำ ๖ (1) แล้ว ให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 14 ซึ่งผลิต

อำหำรควบคุมเฉพำะอยู่ก่อนวันที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดงดผลิตอำหำรจนกว่ำจะได้รับใบส�ำคัญ

กำรข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรตำมมำตรำ 31 เว้นแต่ผู้อนุญำตจะได้ส่ังให้ท�ำกำรผลิตต่อไปได้เป็นกำร

ชั่วครำวภำยในก�ำหนดเวลำตำมที่เห็นสมควร

มาตรา ๓๓ เม่ือได้มีประกำศตำมมำตรำ ๖ (1) แล้วให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 1๕ ซึ่งน�ำ

หรือสั่งอำหำรควบคุมเฉพำะเข้ำมำในรำชอำณำจักรอยู่ก่อนวันที่ประกำศก�ำหนดน�ำอำหำรนั้นมำขอ

ข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรตำมมำตรำ 31 ภำยในก�ำหนดหกสิบวันนับแต่วันทีรั่ฐมนตรีประกำศก�ำหนด

เว้นแต่ผู้อนุญำตจะผ่อนผันขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้

มาตรา ๓๔ ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน�ำเข้ำซึง่อำหำรควบคมุเฉพำะต้องผลิตหรือน�ำเข้ำซึง่อำหำร

ควบคุมเฉพำะให้ตรงตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับอำหำรไว้

มาตรา ๓๕ กำรขอข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรตำมมำตรำ 31 ต้องแจ้งรำยกำรหรือรำยละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

(1) ชื่ออำหำร

(๒) ชื่อและปริมำณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของอำหำร



๕4

ข้อ
เสน

อข
อง

 ก.
เกษ

ตร
ฯ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

(3) ขนำดบรรจุ

(4) ฉลำก

(๕) ชื่อผู้ผลิตและสถำนที่ผลิต

(๖) ผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรจำกส่วนรำชกำรหรือสถำบันที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

(๗) รำยกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขอขึ้นทะเบียนต�ำรับอำหำร

มาตรา ๓๖ กำรแก้ไขรำยกำรทะเบยีนต�ำรับอำหำรจะกระท�ำได้เม่ือได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต

กำรขอแก้ไขรำยกำรทะเบยีนต�ำรับอำหำรและกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบยีนต�ำรับอำหำร 

ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ ใบส�ำคญักำรข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรให้ใช้ได้ตลอดไปเว้นแต่ทะเบยีนต�ำรับอำหำร

ที่ถูกสั่งเพิกถอนตำมมำตรำ 3๙

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่กำรควบคุมอำหำรเพ่ือให้อำหำรน้ัน

ปลอดภัยในกำรบริโภค หรือเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภคผู้อนุญำตมีอ�ำนำจสั่งให้แก้ไข

ต�ำรับอำหำรที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้วได้ตำมที่เห็นสมควรหรือตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ือให้อำหำรน้ัน

ปลอดภัยในกำรบริโภค

มาตรา ๓๙ อำหำรใดทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนต�ำรับอำหำรไว้แล้วหำกภำยหลังปรำกฏว่ำอำหำรน้ันมี

รำยละเอยีดไม่ตรงตำมต�ำรับอำหำรทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนไว้หรือเป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ ๒๗ หรือเป็น

อำหำรทีไ่ม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่อำจแก้ไขต�ำรับอำหำรได้ตำมมำตรำ 38 ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนำจ

ส่ังให้เพิกถอนทะเบียนต�ำรับอำหำรน้ันได้ กำรเพิกถอนให้กระท�ำโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ค�ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

มาตรา ๔๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำคณุประโยชน์ คณุภำพหรือสรรพคณุของอำหำรอนัเป็นเทจ็

หรือเป็นกำรหลอกลวงให้เกิดควำมหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพหรือสรรพคุณของอำหำรทำงวิทยุ

กระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ ทำงกำรฉำยภำพยนตร์ หรือทำงหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วย

วธิีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ ต้องน�ำเสียง ภำพ ภำพยนตร์หรือข้อควำมที่จะโฆษณำดังกล่ำว

นั้น ให้ผู้อนุญำตตรวจพิจำรณำก่อนเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะโฆษณำได้

มาตรา ๔๒ เพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้บริโภคให้ผู้อนุญำตมีอ�ำนำจส่ังเป็น

หนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้

(1) ให้ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้ำหรือผู้จ�ำหน่ำยอำหำร หรือผู้ท�ำกำรโฆษณำ ระงับกำรโฆษณำ
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อำหำรที่เห็นว่ำเป็นกำรโฆษณำโดยฝ่ำฝืนมำตรำ 41

(๒) ให้ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้ำหรือผู้จ�ำหน่ำยอำหำร หรือผู้ท�ำกำรโฆษณำอำหำร ระงับกำรผลิต 

กำรน�ำเข้ำกำรจ�ำหน่ำย หรือกำรโฆษณำอำหำรที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำอำหำรดังกล่ำวไม่มี 

คุณประโยชน์คุณภำพหรือสรรพคุณตำมที่โฆษณำ

หมวด ๖
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

มาตรา ๔๓ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจดังนี้

(1) เข้ำไปในสถำนที่ผลิตอำหำร สถำนที่เก็บอำหำร สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่ 

ท�ำกำรของผู้ผลิต ผู้เกบ็รักษำ ผู้จ�ำหน่ำย รวมทัง้สถำนทีท่�ำกำรของผู้น�ำหรือส่ังเข้ำมำในรำชอำณำจกัร

ซึ่งอำหำรในระหว่ำงเวลำท�ำกำรเพื่อตรวจสอบควบคุมให้กำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้

(๒) ในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้

อำจเข้ำไปในสถำนทีห่รือยำนพำหนะใดๆ เพ่ือตรวจสอบอำหำรและอำจยึดหรืออำยัดอำหำรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดตลอดจนภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุอำหำร

และเอกสำรที่เกี่ยวกับอำหำรดังกล่ำวได้

(3) น�ำอำหำรในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์

(4) ยดึหรืออำยัดอำหำรหรือภำชนะบรรจุทีส่งสยัว่ำอำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อสขุภำพหรอืผดิ

อนำมัยของประชำชนเพื่อตรวจพิสูจน์

(๕) ยึดหรืออำยัดอำหำรไม่บริสุทธิ์ อำหำรปลอมหรืออำหำรผิดมำตรฐำนหรือภำชนะบรรจุ

ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพหรือผิดอนำมัยของประชำชน หรือที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตำม

คุณภำพหรือมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๖ (๖)

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงให้ผู้รับอนุญำตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยควำมสะดวกตำม

สมควร

มาตรา ๔๔ อำหำรหรือภำชนะบรรจุที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ยึดหรืออำยัดไว้หรือเก็บมำตำม

มำตรำ 43 เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ท�ำกำรตรวจพิสูจน์เป็นที่แน่นอนว่ำเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ตำม

มำตรำ ๒๖ เป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ ๒๗ หรือเป็นอำหำรผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๒8 หรือ

เป็นอำหำรที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๒๕ (4) หรือเป็นภำชนะบรรจุที่อำจก่อให้เกิด

อนัตรำยต่อสุขภำพหรือผิดอนำมัยของประชำชน หรือมีลักษณะไม่ถกูต้องตำมคณุภำพหรือมำตรฐำน
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ที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๖ (๖) ถ้ำมิได้มีกำรฟ้องคดีต่อศำล ผู้อนุญำตโดยควำมเห็น

ชอบของคณะกรรมกำรอำจสั่งท�ำลำยหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่เห็นสมควรได้

มาตรา ๔๕ ในกำรปฏิบติักำรตำมหน้ำที ่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต้่องแสดงบตัรประจ�ำตัวเม่ือผู้รับ

อนุญำตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
กำรพักใช้ใบอนุญำตและกำรเพิกถอนใบอนุญำต

มาตรา ๔๖ เม่ือปรำกฏต่อผู้อนุญำตว่ำผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีกฎ

กระทรวงหรือประกำศซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือในกรณีที่ปรำกฏผลจำกกำรตรวจพิสูจน์ว่ำ

อำหำรซึง่ผลิตโดยผู้รับอนุญำตผู้ใดเป็นอำหำรไม่บริสุทธิต์ำมมำตรำ ๒๖ เป็นอำหำรปลอมตำมมำตรำ 

๒๗ เป็นอำหำรที่ผิดมำตรฐำนตำมมำตรำ ๒8 เป็นอำหำรหรือภำชนะบรรจุที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพหรือผิดอนำมัยของประชำชน ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ�ำนำจส่ังพัก

ใช้ใบอนุญำตได้โดยมีก�ำหนดคร้ังละไม่เกนิหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน หรือในกรณีทีมี่กำรฟ้องผู้รับอนุญำตต่อ

ศำลว่ำได้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี จะส่ังพักใช้ใบอนุญำตไว้รอค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุด

ก็ได้

ในกรณีทีมี่ค�ำพิพำกษำของศำลอนัถงึทีสุ่ด ผู้รับอนุญำตผู้ใดได้กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๒๖ 

หรือมำตรำ ๒๗ ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ�ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้

ค�ำส่ังพักใช้ใบอนุญำตและค�ำส่ังเพิกถอนใบอนุญำตให้ท�ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ 

ในกรณีทีไ่ม่พบตัวผู้รับอนุญำตหรือผู้รับอนุญำตไม่ยอมรับค�ำส่ัง ให้ปิดค�ำส่ังดังกล่ำวไว้ในทีเ่ปิดเผย

ซึ่งเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิต สถำนที่น�ำเข้ำ สถำนที่จ�ำหน่ำย หรือสถำนที่ท�ำกำรของผู้รับอนุญำต

และให้ถือว่ำผู้รับอนุญำตได้ทรำบค�ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดค�ำสั่ง

ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกส่ังพักใช้ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค�ำส่ังรัฐมนตรีมีอ�ำนำจส่ังให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค�ำส่ังของ 

ผู้อนุญำตให้เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้

ค�ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

กำรอทุธรณ์ค�ำส่ังต่อรัฐมนตรีตำมวรรคส่ีไม่เป็นกำรทเุลำกำรบงัคบัตำมค�ำส่ังพักใช้ใบอนุญำต

หรือค�ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต
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ให้ถือว่ำกำรผลิตน�ำหรือส่ังเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือจ�ำหน่ำยซึ่งอำหำรควบคุมเฉพำะใน

ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 14 วรรคหนึ่ง หรือ

มำตรำ 1๕ วรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี

หมวด ๘
บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ ๖ (4) (๕) หรือ (๙) ต้องระวำงโทษปรับ 

ไม่เกินสองหมื่นบำท

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ ๖ (๖) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศซึง่ออกตำมมำตรำ ๖ (๗) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืน

บำท

มาตรา ๕๐ ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศซึง่ออกตำมมำตรำ ๖ (8) ต้องระวำงโทษจ�ำคกุต้ังแต่หกเดือน

ถึงสองปีและปรับตั้งแต่ห้ำพันบำทถึงสองหมื่นบำท

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ ๖ (1๐) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำม

หมื่นบำท

มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค�ำส่ังของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 13 หรือขัดขวำงหรือไม่

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติกำรตำมมำตรำ 43 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินพนึ่งพันบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 14 วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ 1๕ วรรคหนึ่งต้องระวำงโทษจ�ำคุก 

ไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดผลิตหรือน�ำเข้ำซึ่งอำหำรเฉพำะครำวโดยมิได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 1๖ 

(1) หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎกระทรวงทีอ่อกมำตรำ 1๖ วรรคสองต้องระวำงโทษปรับไม่เกนิห้ำพันบำท

มาตรา ๕๕ ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ หรือมำตรำ ๒1 วรรคหนึ่งต้องระวำงโทษปรับ

ไม่เกินห้ำพันบำท

มาตรา ๕๖ ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๒ วรรคหน่ึง หรือมำตรำ ๒3 ต้องระวำงโทษ
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ปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท

มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญำตผู้ใดน�ำอำหำรควบคมุเฉพำะทีผ่ลิตข้ึนเพ่ือส่งออกไปจ�ำหน่ำยนอกรำช

อำณำจกัรมำจ�ำหน่ำยในรำชอำณำจกัรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒4 ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกินสำม

ปี และปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท

มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๕ (1) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๕๙ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๕ (๒) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีและปรับ

ตั้งแต่ห้ำพันบำทถึงหนึ่งแสนบำท

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๕ (3) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท

มาตรา ๖๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๕ (4) ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปีหรือปรับไม่เกินห้ำ

หมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบติัตำมค�ำส่ังของผู้อนุญำตซึง่ส่ังตำมมำตรำ 3๐ (1) ต้อง

ระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท

มาตรา ๖๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค�ำส่ังของผู้อนุญำตซึ่งสั่งตำมมำตรำ 3๐ (๒) ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำทและปรับเป็นรำยวันอีกวันละห้ำร้อยบำทตลอดเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งดัง

กล่ำว

มาตรา ๖๔ ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 31 วรรคหนึ่งต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผู้ใดจ�ำหน่ำยอำหำรควบคุมเฉพำะที่มิได้ข้ึนทะเบียนตำมมำตรำ 31 ต้องระวำง

โทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท

มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 34 ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิหน่ึงปีหรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืน

บำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๗ ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 3๖ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๘ ผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบติัตำมค�ำส่ังของผู้อนุญำตซึง่ส่ังตำมมำตรำ 38 ต้องระวำง

โทษปรับเป็นรำยวันวันละห้ำร้อยบำทตลอดเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งดังกล่ำว



๕๙

ข้อ
เสน

อข
อง

 ก.
เกษ

ตร
ฯ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

มาตรา ๖๙ ผู้ใดผลิตน�ำเข้ำเพ่ือจ�ำหน่ำยหรือจ�ำหน่ำยอำหำรที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน

ต�ำรับอำหำรตำมมำตรำ 3๙ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมหม่ืนบำทหรือ

ทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผู้ใดโฆษณำอำหำรโดยฝ่ำฝืนมำตรำ 4๐ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปีหรือ

ปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 41 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท

มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่ำฝืนค�ำส่ังของผู้อนุญำตซึง่ส่ังตำมมำตรำ 4๒ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิสองปี  

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรำยวันอีกวันละไม่น้อยกว่ำห้ำร้อย

บำทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งดังกล่ำว

มาตรา ๗๓ ถ้ำกำรกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ 48 มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕8 มำตรำ ๕๙ มำตรำ 

๖๐ มำตรำ ๖1 หรือมำตรำ ๖๙ เป็นกำรกระท�ำควำมผิดโดยจ�ำหน่ำยปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ผู้

กระท�ำควำมผิดต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

แต่ถ้ำผู้น้ันกระท�ำควำมผิดอกีภำยในหกเดือนนับแต่วันทีไ่ด้กระท�ำควำมผิดคร้ังก่อนต้องระวำงโทษจ�ำ

คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๗๔ ผู้รับอนุญำตผู้ใดผลิตหรือน�ำเข้ำซึ่งอำหำรภำยหลังที่ใบอนุญำตส้ินอำยุแล้วโดย

มิได้ย่ืนค�ำขอต่ออำยุใบอนุญำตต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวันวันละไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยบำทแต่ไม่

เกินหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ใบอนุญำตขำดอำยุ

มาตรา ๗๕ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ีทีมี่โทษปรับสถำนเดียว ให้เลขำธกิำรคณะ

กรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมอบหมำยมีอ�ำนำจเปรียบ

เทียบปรับได้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๖ ใบอนุญำตประกอบธรุกจิเกีย่วกบัอำหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุคณุภำพ

อำหำรก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้ได้จนกว่ำจะส้ินอำยุถ้ำผู้ได้รับอนุญำตดังกล่ำว

ประสงค์จะด�ำเนินกิจกำรต่อไป และได้ยื่นค�ำขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว ให้ด�ำเนินกิจกำร

ทีไ่ด้รับอนุญำตตำมใบอนุญำตเดิมไปได้จนกว่ำจะได้รับใบอนุญำตใหม่ หรือถงึวันทีผู้่อนุญำตได้แจ้ง

ให้ทรำบถึงกำรไม่อนุญำต และในกรณีที่ได้รับใบอนุญำตใหม่ให้ด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมพระรำช

บัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต

มาตรา ๗๗ ใบรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตไว้ และฉลำกที่ได้ออกให้ตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรควบคมุคณุภำพอำหำรก่อนวันทีพ่ระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้มีอำยุใช้ได้สำมปีนับแต่วัน

ที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๘ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำซึง่อำหำรอยู่ก่อนวันทีพ่ระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัมำขออนุญำต

ตำมมำตรำ 14 หรือมำตรำ 1๕ ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับเม่ือได้ย่ืน

ค�ำขออนุญำตแล้วให้ด�ำเนินกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับอนุญำตหรือถึงวันที่ผู้อนุญำตได้แจ้งให้

ทรำบถึงกำรไม่อนุญำต

บทเฉพาะกาลของฉบับร่างแก้ ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๗๙ ใบอนุญำตน�ำเข้ำอำหำรที่ออกตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังมี

ผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ

มาตรา ๘๐ ให้ค�ำขอน�ำเข้ำส่ิงเจอืปนอำหำรทีไ่ด้ย่ืนไว้ตำมพระรำชบญัญติัอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำเป็นค�ำขอตำมพระรำชบัญญัตินี้ในกรณีที่ค�ำขอใดมีข้อแตกต่ำงไป

จำกค�ำขอตำมพระรำชบญัญติัน้ีให้ผู้อนุญำตมีอ�ำนำจส่ังให้ผู้ขออนุญำตด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระ

รำชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๑ ให้กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 1๕ วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 

๒๕๒๒ ทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ยังคงใช้บงัคบัได้ต่อไปจนกว่ำจะมี

กฎกระทรวงทีอ่อกตำมพระรำชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้ด�ำเนินกำรออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภำยใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรี

รำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด�ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม

(1) ใบอนุญำตผลิตอำหำร    ฉบับละ 1๐,๐๐๐ บำท

(๒) ใบอนุญำตน�ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บำท

(3) ใบอนุญำตผลิตอำหำรเป็นกำรเฉพำะครำว  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท

(4) ใบอนุญำตน�ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำ   ฉบับละ ๒,๐๐๐ บำท

ในรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะครำว

(๕) ใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต�ำรับอำหำร   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท

(๖) ใบแทนใบอนุญำต     ฉบับละ ๕๐๐ บำท

(๗) ใบแทนใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต�ำรับอำหำร  ฉบับละ ๕๐๐ บำท

(8) กำรต่ออำยุใบอนุญำตครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ     

 



ภาคผนวกที่ ๒



๖3

พิกัดอากร ๑ - ๒๔

1. สัตว์มีชีวิต

๒. เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้

3. ปลำ สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตำเซีย โมลลุสก์และสัตว์น�้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

4. ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สัตว์ปีก น�้ำผึ้งธรรมชำติผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือ

รวมไว้ในที่อื่น

๕. ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

๖. ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รำกและสิ่งที่คล้ำยกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ

๗. พืชผักรวมทั้งรำกและหัวบำงชนิดที่บริโภคได้

8. ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จ�ำพวกส้มหรือเปลือกแตง

๙. กำแฟ ชำ ชำมำเต้ และเครื่องเทศ

1๐. ธัญพืช

11. ผลิตภัณฑ์ของอตุสำหกรรมโม่สีเมล็ดธญัพืช มอลต์ สตำร์ช อนูิลิน และกลูเทนจำกข้ำวสำลี

1๒. เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน�้ำมันเมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ใน

อุตสำหกรรม หรือใช้เป็นยำ ฟำงและหญ้ำแห้งที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์

13. ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น�้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่นๆ จำกพืช

14. วัตถุจำกพืชที่ใช้ถักสำน ผลิตผลจำกพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

1๕. ไขมันและน�ำ้มันทีไ่ด้จำกสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ทีแ่ยกได้จำกไขมันและน�ำ้มันดังกล่ำว 

ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดท�ำแล้ว ไขที่ได้จำกสัตว์หรือพืช

1๖. ของปรุงแต่งจำกเนื้อสัตว์ ปลำหรือสัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตำเซีย โมลลุสก์หรือจำกสัตว์น�้ำที่

ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

1๗. น�้ำตำลและขนมท�ำจำกน�้ำตำล (ชูกำร์คอนเฟกชันเนอรี)

18. โกโก้และของปรุงแต่งที่ท�ำจำกโกโก้

1๙. ของปรุงแต่งจำกธัญพืช แป้ง สตำร์ช หรือนมผลิตภัณฑ์อำหำรจ�ำพวกเพสทรี

๒๐. ของปรุงแต่งท�ำจำกพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช

๒1. ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้

๒๒. เครื่องดื่ม สุรำ น�้ำส้มสำยชู

๒3. กำกและเศษที่เหลือจำกอุตสำหกรรมผลิตอำหำร อำหำรที่จัดท�ำไว้ส�ำหรับเลี้ยงสัตว์

๒4. ยำสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยำสูบ


